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Foreword

Sunuş

OUR HEROIC
HISTORY LIGHTS
OUR WAY WITH
VICTORIES

ZAFERLERLE DOLU
ŞANLI TARIHIMIZ
YOLUMUZU
AYDINLATIYOR
Ulaştırma altyapıları, ülkelerin ekonomik gelişimini ve
refah seviyesini etkileyen en önemli unsurlardan biridir.
Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişmeler, toplumun ulaşım anlayışında yeni eğilimlerin ortaya
çıkmasına ve beklentilerin oluşmasına neden olurken,
ortaya çıkan bu eğilim ve beklentilerin karşılanmasında
büyük bir sorumluluk aldık.
Bugün Türkiye’de geçmişinden ders çıkaran, geleceğin
daha büyük, daha güçlü, daha zengin Türkiye’sini var etmek isteyen bir nesil var. Bu nesil, fethimizin kutsal mabedi, Fatih Sultan Mehmet Han’ın emaneti, insanlığın
ortak mirası Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin yeniden
ibadete açılmasına şahit oldu. Bu tarihî kararın altına
imza atan ve Fatih’in vasiyetini yerine getiren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a milletimiz
adına şükranlarımı sunuyorum.
Bayramla karşıladığımız Ağustos ayını, milletimizin tarihinde son derece önemli olan 30 Ağustos Zafer Bayramı ile uğurluyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün
başkomutanlık ettiği Büyük Taarruz neticesinde işgal
altındaki vatan topraklarımız düşmandan bütünüyle
arındırılmış ve istiklal savaşımız hak ettiği büyük bir zaferle taçlanmıştır.
İnanıyorum ki Türkiye, milletiyle bölünmez bir bütün
olarak, bugün kardeşliğimize kasteden terör ve benzeri tüm tehditlerin üstesinden gelecek, çok daha parlak,
çok daha aydınlık bir geleceğe kavuşacaktır.
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Bu anlamlı gün dolasıyla, Cumhuriyetimizin kurucusu
Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, İstiklal
Savaşımızın tüm kahramanlarını, dünden bugüne tüm
şehitlerimizi, gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyorum.
Fetihler ve zaferlerle dolu şanlı tarihimiz, milletimize hizmet ederken yolumuzu aydınlatmakta ve geleceği inşa
etmede bizlere ilham vermektedir. Geleceğin dijitalleşen
dünyasına ülkemizi güçlü bir şekilde hazırlamak amacıyla T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından
başlatılan ‘Dijital Farkındalık ve Siber Vatan Kampanyası’
kapsamında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, ‘Ulaştırma ve Altyapıda Dijital Gelecek Zirvesi’ni düzenleyerek,
sektörün tüm bileşenlerini bir araya getirdik.
Ulaşım ve iletişimde misyonumuz, ülkemizde tüm ulaşım modlarına bütünleşmiş, güncel teknolojiyi kullanan,
yerli ve milli kaynaklardan yararlanan, verimli, güvenli,
etkin, yenilikçi, dinamik, çevreci, katma değer sağlayan
ve sürdürülebilir akıllı bir ulaşım ağı oluşturmaktır.
Tüm vatandaşlarımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı en
içten dileklerimle kutluyor, dünyanın ve ülkemizin karşı
karşıya bulunduğu koronavirüs salgını ile mücadelede,
maske, sosyal mesafe ve hijyen tedbirlerine sıkı sıkıya
bağlı kalınmasını hassaten rica ediyorum.

Adil KARAISMAILOĞLU
T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı

Transport infrastructure is one of the key features affecting the countries’ level of economic development and
welfare. Rapid advancements experienced in information and communication technologies have led to novel
trends and expectations in transport and we have taken
a great responsibility in the fulfilment of these trends
and expectations.
The new generation in Turkey learns from the past
and wishes to build a country being greater, stronger
and richer. This generation has witnessed the reopening of the holy shrine of our conquest and the trust of
Mehmed the Conquer, Ayasofya-i Kebir Mosque (Hagia
Sophia). On behalf of the Turkish nation, I would like to
express my gratitude towards the executor of this will,
H.E. President Recep Tayyip Erdoğan.

ing the future. To prepare our country in the strongest
way for the digitalizing world of the future, we gathered
all the components of the sector together by organizing
the “Summit for Digital Future in Transport and Infrastructure” as the Ministry of Transport and Infrastructure within the scope of the “Digital Awareness and
Cyber Homeland” campaign launched by the Turkish
Ministry of Communication.

We welcomed August with Eid al-Adha and will end the
month on August 30, Victory Day, one of the most important days in the history of our nation. As an outcome
of the Battle of Dumlupınar commanded by Veteran
Mustafa Kemal Atatürk, our lands under the invasion of
the enemy forces were fully recovered to crown our War
of Independence with a much-deserved victory.

Our mission in transport and communication is to build
an up-to-date, efficient, safe, effective, innovative, dynamic, environment-friendly, sustainable and smart
transportation network that has been integrated with
all transportation methods in our country, that uses the
latest technologies, benefits from local and national resources and creates added value.

I believe that Turkey will overcome any terror or likewise
threats against our brotherhood to have a much brighter future with indivisible integrity as a nation.

I would like to celebrate August 30, Victory Day of all our
people with my best wishes and kindly request all the
citizens to strictly follow the mask, social distancing and
hygiene measures in the fight against the Covid-19 pandemic.

In the memory of this significant day, I wish mercy and
gratitude for all the heroes, martyrs and veterans of our
War of Independence particularly including Veteran
Mustafa Kemal Atatürk.
Full of conquests and victories, our heroic history lights
our way while serving the nation and inspires us in build-

Adil KARAİSMAİLOĞLU
R.T. Minister of Transport and Infrastructure
AĞUSTOS / AUGUST
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Foreword

Sunuş

30 AĞUSTOS
ZAFER
BAYRAMI’MIZ
KUTLU OLSUN!
180 yıldır posta ve haberleşme alanında her türlü yeniliğin öncüsü olan Şirketimiz; son aylarda
kargo, e-ticaret ve bankacılık alanında verdiği
hizmetler ve geliştirdiği dijital çözümlerle vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyor.
Özellikle e-ticaret platformumuz ePttAVM.com,
müşterilerimizin temel ihtiyaçlara ulaşmasında
önemli bir rol oynarken, yerli üreticimizin ve esnafımızın ticari hayatlarına da büyük kolaylıklar
ve geniş imkânlar sağlıyor. E-ticaretin giderek
önem kazandığı bu dönemde, 10 yılda ulaşmayı öngördüğümüz iş hacmine 3 ay gibi kısa bir
sürede ulaşmış bulunuyoruz. İlerleyen süreçte
de bu ivmenin artarak devam etmesi ve hizmet
kalitemizin artırılması yönündeki çalışmalarımızı
devam ettirecek, bulunduğumuz sektördeki konumumuzu güçlendireceğiz.
Gücünü tecrübelerinden alan ve her daim zamanın şartlarına uygun yeniliklere imza atan
bir kurum olarak, karasal veri işletmeciliği alanında da sorumluluk üstleniyoruz. Bu vesile ile
%100 PTT iştiraki olarak kurulan Kule AŞ, Radyo
ve TV yayınlarının iletimini sağlamak için kurulan verici tesislerin tek elde toplanıp işletilmesini
sağlamakla kalmayıp, sembol kulelerle şehirlerimize değer katmak için var gücüyle çalışıyor.
İstanbul’un Çamlıca Tepesi’ndeki verici tesisleri
tek merkezde toplayan Kule projesinin tamamlanma aşamasına gelmesi hepimizde heyecan
uyandırıyor. Ülkemizin yayıncılık altyapısını dünya standartlarına ulaştırmanın yanı sıra; şehirlerimizin turizm, sosyal yaşam ve istihdamına katkı
sağlayacak bu proje bizleri gururlandırıyor.
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HAPPY AUGUST
30TH, VICTORY
DAY!
Ülkemizin kalkınmasında büyük rol oynayan ve
her koşulda milletimizin hizmetinde olan PTT,
geçmişte de aynı misyonla hareket etmiş; bilhassa Millî Mücadele yıllarında cepheler arasında iletişim sağlayarak zafere giden yolda tarihî bir görev üstlenmiştir. Ülkemizin düşman işgalinden
kesin olarak kurtuluşunu simgeleyen 30 Ağustos
Zaferi’mizde de telgraf memurlarımızın emeği
vardır. Milletimizin tarihindeki onurlu sayfalardan
biri olan 30 Ağustos Zaferi’mizin 98. yıldönümünü
kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle anıyorum. Havada, karada, denizde verdiği fedakârca hizmetlerle
sınırlarımızı koruyan kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’mize görevlerinde başarılar diliyorum.
Bu ay, hep birlikte yaşadığımız millî heyecanımızın üstüne, değerli manevî günlerimiz ekleniyor.
Kurban Bayramı’nı da kutladığımız bu günlerde
aynı zamanda tarihe tanıklık ediyoruz. İnsanlığın
ortak mirası kabul edilen Ayasofya Camii’nin Fatih Sultan Mehmet Han’ın vasiyetine uygun olarak aslına döndürülmesi ve ibadete açılması bizlere çifte bayram yaşatıyor. Bu tarihî karara imza
atan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a Teşkilatımız adına şükranlarımı sunuyor;
PTT Ailesi’nin, milletimizin ve tüm İslam âleminin
Kurban Bayramı’nı kutluyorum.

Hakan GÜLTEN
PTT AŞ Genel Müdürü
Dünya Posta Birliği İdari Konsey Başkanı

PTT, a pioneer of every kind of innovation in the postal
and communication field for 180 years, recently continues to support our citizens with the services it provides
and the digital solutions it develops in the field of cargo,
e-commerce and banking. Especially our e-commerce platform ePttAVM.com has become an important
platform for our customers to find basic needs while
providing the opportunity to continue commercial activity for our local manufacturers and tradesmen and
facilitating their jobs. In this period where e-commerce
has been gaining a popularity, by completing the services we provide through ePTTavm.com with cargo that
always arrives on time anywhere it goes and our logistical services, with the kindness of our public, we reached a turnover that we predicted for 10 years in as short
amount of time as 3 months. We will continue to increase our quality of service in the upcoming period as well,
and strengthen our leadership position in our industry.
PTT, always carrying out innovations fit to the conditions of the time and getting the power of leadership
from its experience, also takes responsibility in the territorial data management field. The Kule project, carried out by Kule Corp., which was established with PTT
being its 100% subsidiary, centralizing the transmitter
facilities in İstanbul, Çamlıca Hill, with the purpose of
centralizing and operating transmitter facilities established to provide radio and TV transmissions and
contributing value to the provinces with the symbolic
towers, coming to its conclusion phase excites all of us.
Alongside helping the publishing infrastructure of our
country meet world standards, we are also proud of
this project that will contribute to the tourism, social
life and employment in our cities.

PTT, playing a significant role in the development of our
country and being at the service of our nation on any
grounds has always acted with the same mission in the
past especially in the years of National Struggle by providing communication between fronts. There is also
the effort of our telegraph officers in the August 30th
Victory that symbolizes our absolute freedom from
enemy invasion. I would like to celebrate the 98. anniversary of one of the proudest pages of our nation’s history, the Victory of August 30, and commemorate Veteran Mustafa Kemal Atatürk and his fellow fighters with
grace and gratitude. I wish our heroic Turkish Armed
Forces who protect our borders with their devoted services in the air, land and sea in their missions success.
This month, we also have the valuable sentimental
days in addition to the national excitement that we
experience together. We witness the history while
we celebrate Eid al-adha. Hagia Sophia Mosque, accepted as a humanitarian common heritage, is being
returned to its original state in accordance with Fatih Sultan Mehmet Han’s will and being opened for
worship. I would like to express my gratitude to our
H.E. President Recep Tayyip Erdoğan on behalf of our
Corporation, for signing off on this historical decision,
and celebrate the Eid al-adha of our nation, the Islam
world and the PTT Family.

Hakan GÜLTEN
Director General of the Turkish Post Corporation
UPU Chairman of The Council of Administration
AĞUSTOS / AUGUST
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KURBAN BAYRAMI’MIZ KUTLU OLSUN
A SPECIAL DAY HAPPY EID AL-ADHA

SEYAHATNAME - EVLIYA ÇELEBI
Geçen bayram sosyal izolasyon nedeniyle
sevdiklerimizden uzaktık. Bu Kurban Bayramı’nda
içimizdeki bayram coşkusunu sevdiklerimizle
paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Memlekette
aile büyüklerimizle bir aradayız ama tedbiri
elden bırakmıyor, sosyal mesafemizi koruyoruz.
Her bayram kurduğumuz o bereketli kahvaltı
sofrasını bu kez bahçedeki ıhlamur ağacının
gölgesinde hazırladık. Sandalyelerin arası açık
olsa da gönüller yakın, muhabbet sıcak. Büyük
annemiz yine hünerini konuşturup el açması
börek yapmış. Çocuklar en güzel kıyafetlerini
giymiş, cıvıl cıvıl dolaşıyor. Gençler ellerinde
telefon, bahçedeki çiçeklerle özçekim telaşında.
Dedemiz mütebessim ifadeyle izliyor onları,
ailemizin yeniden bir araya gelmesinden
memnun. Kahvaltıdan sonra hijyen tedbirlerine
riayet ederek kurban ibadeti eda ediliyor. Bir
yandan ağızlar tatlanırken, bir yandan hediyelerin
taksimi yapılıyor. Her şey eski bayramlarda olduğu
gibi. Çocukların yüzündeki mutluluğu izlerken
zor günlerin geride kalmasına şükrediyorum.
Sağlıkla, sıhhatle bir arada olabildiğimiz nice güzel
bayramlara… Kurban Bayramı’mız kutlu olsun.
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Last Eid, we were away from our beloved ones
due to social isolation. We are happy that we’ll
be able to share our festive joy with them in the
upcoming Eid Al-Adha. We are together with the
elderly of the family in our hometown. But we
are still cautious, preserving our social distance.
The rich breakfast table set up every Eid will be
in the garden under the linden tree this time.
Although there is a distance between the chairs,
hearts are close and conversation is warm. Our
grandmother has cooked her famous handmade
pastry. Kids are wearing their best clothes,
cheerfully running around. Mobile phones in
their hands, younger ones are in haste to take
selfies with the beautiful flowers in the garden.
Our grandpa is watching them with a smile in
his face, glad to see the family re-united. Quran
prayer is performed after the breakfast, in line
with the hygiene measures. Gifts are exchanged
while eating desserts. Everything is like in the
previous Eid. I am grateful that the worst days
are gone now, while watching the happy faces
of children. Hope to see happy Eid together in
health and wellness… Happy Eid Al-Adha.

BOOK OF TRAVELS – EVLIYA ÇELEBI
Yaz günleri, yolculuğa çıkıp yeni yerler keşfettiğimiz günler. Bu yolculukları
bazen özel aracımızla, bazen de otobüs, tren, uçak gibi ulaşım araçlarıyla
gerçekleştiriyoruz. Ancak geçmişteki yolculuklar hiç bu kadar konforlu
değilmiş. O nedenle insanlar savaş ya da ticaret gibi zorlayıcı nedenler
olmadan yaşadıkları şehirlerden pek fazla uzaklaşmaz, dünyanın diğer
yerlerindeki güzellikleri seyyahların yazdıklarını okuyarak keşfedermiş. Evliya
Çelebi’nin Seyahatname’si yüzyıllar boyu insanların bu merakını gidermiş.
Bugünse hem tarihçilerin, hem sosyal bilimcilerin hem de şehir plancılarının
yararlandığı önemli bir referans. Evliya Çelebi zengin bir aileden geliyormuş.
Gençliğinde sarayda eğitim görmüş. Haritacılık ve edebiyat alanında kendini
geliştirmiş. Devlet desteğiyle yanında 20 hizmetçisi, 15 atıyla şehir şehir
dolaşmış. Her gittiği yerde yeni kelimeler, deyişler öğreniyor; farklı gelenek ve
kültürleri inceliyormuş. Evliya Çelebi’nin farklılıklara karşı tavrı da döneminin
çok ilerisinde: “Bu onların adeti olduğu üzere, onları kınamak münasip
olmaz.” diyor mesela. 17. yüzyılda yazılan ve on ciltten oluşan Seyahatname;
Türk kültür ve kentleşme tarihi ve gezi edebiyatı açısından oldukça önemli
bir yere sahip. İstanbul ile ilgili kısımları inceliyorum: Eyüp, Kağıthane, Göksu,
Beykoz, Kanlıca, Üsküdar, Kadıköy, Alemdağ… Bugün milyonlarca insanın
yaşadığı ve hepsi birbirine toplu taşımayla bağlanan muhitlerden çok uzak
beldeler gibi bahsediyor. Bazı şeyler çok değişse de değişmeden kalan,
özenle korunan güzelliklerle mutlu oluyorum. Sonra diğer ciltleri karıştırıyor
ve Evliya Çelebi’nin gözünden yeni yolculuklara çıkıyorum.

We travel and explore new places
in summer days. We sometimes
travel by our car, sometimes by
bus, train or airplane. However,
traveling was not this much
comfortable in the past. Thus,
people did not go far away from
their address unless there were
any forced causes like war or
trading, but instead, explored
the beauties in other places by
reading the things written by
travelers. Book of Travels by Evliya
Çelebi has satisfied people’s
sense of wonder for centuries.
Today, it is an important reference
for the historians, social scientists
and urban planners. Evliya Çelebi
was from a rich family. He was
educated in a palace in his youth
and he improved himself in the
fields of mapping and literature.
He traveled from one city to
another with his 20 servants and
15 horses with the support of the
government. He learned new
words and phrases wherever he
went; studied different customs
and cultures. Evliya Çelebi’s
attitude towards differences was
much beyond the era: “As this
is their tradition, it would not
be right to criticize them.”, he
said. Written in the 17th century
and consisting of ten volumes,
the Book of Travels has an
important role in Turkish culture,
the history of urbanization and
travel literature. I am going
over the parts about Istanbul:
Eyüp, Kağıthane, Göksu, Beykoz,
Kanlıca,
Üsküdar,
Kadıköy,
Alemdağ… Telling about districts
connected to each other with
mass
transportation,
where
millions of people live today,
like they were so distant from
each other. While certain things
change a lot, I feel happy to see
beauties carefully preserved
without any change. Then I scan
through the other volumes and
travel to new destinations from
the eyes of Evliya Çelebi.
AĞUSTOS / AUGUST
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DÜNYALI

MAN FROM EARTH

Bu kez ailecek sinema keyfi yapıyoruz. Filme karar
verme sırası evin en genç üyesinde. Fantastik bilimkurgu türünde bir film seçmiş: Dünyalı (Man
From Earth). Belli etmemeye çalışsam da yüzüm
düşmüş olacak ki “anne puanı yüksek ve hakkındaki
yorumlar çok iyi” diyor. Pek ikna olmasam da itiraz
etmiyorum, izlemeye başlıyoruz. Amerikalı yönetmen
Richard Schenkman imzalı 2007 yapımı film tek
mekânda, sadece bir evde geçiyor. Başrol oyuncumuz
David Lee Smith hiç yaşlanmayan, ölümsüz bir
“zaman yolcusu”nu canlandırıyor. O, arkadaşlarına
14.000 yıldır dünyada yaşadığını ve yaşlanmadığının
anlaşılmaması için yüzlerce kez kimlik ve adres
değiştirdiğini anlatmaya çalışırken şaşırıyorum. Onun
çağları aşan uzun yolculuğu benim gibi arkadaşlarına
da inandırıcı gelmiyor. Sümerlere, Babillere,
Buddha’nın Hindistan’ına dair sorular sorarak onu
sıkıştırıyorlar. Verdiği inandırıcı cevaplara rağmen
onu incelenmek üzere bir kliniğe yatırmak istiyorlar.
Bunun üzerine kahramanımız tüm anlattıklarının bir
uydurma olduğunu söylüyor. Film sürpriz sonuyla beni
derinden sarsıyor ve kahramanımızın bugün hangi
adreste, hangi kimlikle yolculuğuna devam ettiğini
düşünmeye başlıyorum. İyi ki çocuğumun seçimine
saygı duymuşum. Fantastik – bilimkurgu filmler de
çok daha gerçekçi, çok daha sarsıcı olabiliyormuş.

We are having a film party with our family. The
youngest of the family is to choose the film this time:
a science-fiction: Man from Earth. Guess I fail to keep
a poker face, as my son says “Come on, mom. It is
highly rated and the reviews are very good, indeed.”
Though not being convinced enough, I do not
protest and we start to watch it. The film was shot
in 2007 by American director, Richard Schenkman.
It takes place in a single venue; a house. The main
character, David Lee Smith is a non-ageing immortal
“time traveler”. I get astonished as he tries to tell his
friends that he has been living on earth for 14,000
years and has changed his address and identities
hundreds of times so that no one would understand
that he is not ageing. His long travel beyond eras
does not sound convincing to his friends, just
like me. They keep asking him questions about
the Sumerians, Babylonians and Buddha’s India.
They want to admit him to a clinic for examination
despite the convincing answers he gives. Then our
character says that all he told was a fiction. The film
gives me a deep shock with its surprise ending and
I start thinking where and in which identity he may
be traveling right now. I’m glad that I respected my
son’s decision. Science-fiction films can be much
more realistic and shocking, indeed.

Kültür&Sanat / Culture&Art

ENDLESS PATH - MAHSA VAHDAT /
COŞKUN KARADEMIR
ENDLESS PATH - MAHSA VAHDAT /
COŞKUN KARADEMIR
Her sabah güneş doğar doğmaz yürüyüşe çıkıyorum. Yürümek terapi gibi,
kendimi iyi hissettiriyor. Kulağımda kulaklık, Mahsa Vahdat ile Coşkun
Karademir’in 2018’de çıkardıkları Endless Path isimli albümü dinliyorum.
Türkiye’ye birkaç kez gelmişti Mahsa Hanım, canlı dinleme imkânı bulmuştum.
Mevlana’nın Yunus Emre’nin dizelerinden oluşan eserler tüm salonu
büyülemişti. Bu albüm Oslo’da bir dağın tepesinde hiç ışık almayan bir müzede
kaydedilmiş. Dinleyenleri o tepeye tırmanıyormuş gibi hissettiriyor. “Bu Çayırda
Çiçek Olsun” ile başlıyor, “Aşk Neyledi” ile devam ediyor. “Sonsuz Okyanus”
başlayınca sanki okyanusun kıyısında sularla oynuyorum. Ardından “Gel Dosta
Gidelim Gönül” diyor ve bağlamanın büyüsüne kaptırıyor beni. “Göster Yüzünü”
başladığında ise bir peçenin ya da gelin duvağının açılmasını bekliyorum. Bir
bakıyorum, bir saat yol yürümüşüm, fark etmemişim bile. Dönüş yolunda bir tek
“Aşkın İsyanı”nı dinleyebiliyorum. Albümün diğer eserlerini başka bir yolculuğa
bırakmam gerekiyor. Çünkü “Aşkın İsyanı” üzerine başka bir şey dinlemeye izin
vermeyecek kadar etkiliyor beni.

I go out for a walk
every morning at
sunrise. Walking is like
a therapy, it makes
me feel good. I put
on my headphones
and listen to Endless
Path (2018) by Mahsa
Vahdat and Coşkun
Karademir. Ms. Mahsa
had been to Turkey a
few times; I had the
opportunity to listen
to her. Pieces made
of verses by Mevlana
and Yunus Emre
fascinated everybody
in the hall. This album
was recorded in a
dark museum at the
top of a mountain. It
makes listeners feel
like climbing up that
hill. It starts with “Bu
Çayırda Çiçek Olsun”,
continues with “Aşk
Neyledi”. As “Sonsuz
Okyanus”
starts,
I feel like playing
with waters by the
ocean. “Gel Dosta
Gidelim
Gönül”
starts
afterwards,
fascinating
me
with the sound of
baglama.
When
“Göster
Yüzünü”
starts, I wait for a veil
or a bride’s veil to
open. Then I realize
that I have walked
for an hour, without
being aware. I can
just listen to “Aşkın
İsyanı” on the way
back. I need to wait
for the next time
to listen to the
other songs in the
album. “Aşkın İsyanı”
impresses me so
much that I cannot
listen anything else
after that.
AĞUSTOS / AUGUST
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BAB’AZIZ

BAB'AZIZ

Evde sessizliğin tadını çıkardığım yaz akşamlarından
biri. Filmlerin olduğu rafa bakıyorum. Gözüme
Bab’Aziz’in DVD’si çarpıyor. Tunuslu yönetmen Nasır
Hemir’in 2005 yapımı filmi, kör bir dervişin torunuyla
yaptığı çöl yolcuğunu anlatıyor. İlk izlediğimde
derin düşüncelere dalmamı sağlamış; bana hayat
yolculuğunun anlamını sorgulatmıştı. Bugünlerde
yeniden izlemenin iyi geleceğini düşünüyorum.
Daha film başlar başlamaz Armand Amar’ın
müzikleriyle mest oluyorum. Sonra Bab’Aziz ve
torunu Isthar ile dervişlerin toplantısı için yollara
düşüyorum. Toplantı yerini bulmak için çölde
günlerce yürüyoruz. İlginç insanlarla karşılaşıyor,
onların hikâyelerini dinliyoruz. Isthar zaman zaman
yoruluyor, acıkıyor, umutsuzluğa kapılıp ağlıyor. Onu
teselli ediyorum. Yolculuğun sonunda toplantı yerini
buluyoruz ve anlıyoruz ki hayat yolculuğunun sonu
olarak gördüğümüz ölüm, aslında bir kavuşmadır.
Meğer filmde yürünen o meşakkatli yol; kendi
içimize yürüdüğümüz, bizi kemâle eriştiren yolmuş.
İlk kez 15 yıl önce izlediğim bu filmde, bu kez farklı
anlamlar bulmamın nedeni bu olgunlaşma olmalı.
Bir 15 yıl sonra izleyebilirsem kim bilir bana neler
düşündürecek. Mistik atmosferiyle sinema severleri
büyüleyen bu filmi siz de mutlaka izleyin.

One summer evening, I am enjoying the silence at
home. I glance through the films on the shelf. DVD
of Bab’Aziz takes my attention. Shot by the Tunisian
director, Nasır Hemir in 2005, the film is about the
desert travel of a blind pilgrim and his grandchild. It
made me get immersed in thoughts and question the
meaning of life journey when I first watched it. I think
it will be good to watch it once again in these days. I
already become happy as I hear the music of Armand
Amar in the beginning of the film. Then I take to the
roads for Bab’Aziz and his grandson Isthar’s meeting
with the pilgrims. We walk through the desert for
days to find the meeting place. We meet interesting
people, listen to their stories. Isthar sometimes gets
tired and hungry. He feels hopeless and starts crying. I
console him. As we find the meeting place at the end
of the journey, we understand that death, deemed
as the end of life journey, is actually a reunion. The
difficult travel described in the film is a travel within
our inner self, indeed, maturing us. I watched the film
for the first time 15 years ago. But now I have found
different meanings in it, probably due to this maturity.
Who knows what I will think if I watch it again 15 years
later? The film fascinates film lovers with its mystical
ambience. It is a must-see.

MOBIL
NAVIGASYON
UYGULAMALARI
MOBILE
NAVIGATION
APPLICATIONS

Evliya Çelebi’nin Seyahatname’sinden nerelere
geldik... Günümüzde tablet ya da telefon gibi
akıllı cihazlarımız için geliştirilen navigasyon
uygulamaları, dünyanın her köşesine ait detaylı
haritaları ve mesafe hesaplarını parmağımızın
ucuna getiriyor. Bir tanesini gözümüze kestirip
indiriyoruz. Dünyanın hangi ucuna gitsek
diye bir türlü karar veremiyoruz. Afrika’nın
incisi Uganda mı? Geleneğini koruması
ve modern teknolojileriyle ünlü Japonya
mı? Buhara’nın, Taşkent’in, Semerkand’ın
güzellikleriyle dolu Özbekistan mı? Yoksa şu
“uzun ince ülke” Şili mi? Bir nokta belirleyip
haritayı yakınlaştırıyoruz. Daha fazla detay
için haritayı indirmemiz gerektiğini söylüyor,
böylece
çevrimdışı
da
kullanabiliyoruz.
Uygulamanın en güzel kısmı bu olmalı. Tatil
için gittiğiniz yerlerde internet erişiminiz
olmayabilir. İndirdikten sonra keşfedilecek yeni
detaylar beliriyor. Müzeler, restoranlar, oteller,
ulaşım alternatifleri ve şehirde yapılabilecek
aktiviteler… Her birinin altında ziyaretçilerin
bıraktığı yorum, tavsiye ve puanlar bulunuyor.
Harita üzerine işaretler koyup kendinize bir tatil
rotası belirlemeniz ve gününüzü planlamanız
da mümkün. Gördüğünüz gibi teknolojinin
geldiği nokta seyahatlerimizde de kolaylıklar
sağlıyor. Yolculuk hazırlığı yaparken ihtiyaç
listenizin başına bu uygulamalardan birini
eklemeyi unutmayın.

We have progressed so
much since the Book of
Travel by Evliya Çelebi…
We
have
navigation
applications
designed
for smart devices like
tablet or mobile phone
today, bringing detailed
maps of every corner in
the world and distance
measurements at our
fingertips. We download
one of these applications
and cannot decide where
to go in the world. Shall
we go to the African
pearl, Uganda? Or Japan,
famous for its protection
of
the
future
and
modern
technologies?
Maybe to Uzbekistan,
with the beauties of
Bukhara, Tashkent and
Samarkand? Or to Chili,
the “long and skinny
country”? We decide
a spot and zoom the
map. The App asks us to
download the map for
more details, so we can
use it offline, too. This
must be the best part of
the application. You may
not have Internet access
during your vacation.
New details to explore
appear as you download.
Museums,
restaurants,
hotels,
transportation
options and activities to
do in the city…Each with
comments, advices and
scores by visitors. You
can also put marks on
the map to determine a
vacation route for yourself
and plan the day. As you
see, the point technology
has reached facilitate our
travels, as well. Do not
forget to add one of these
apps at the top of your list
of needs when preparing
for traveling.
AĞUSTOS / AUGUST
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TÜRK TARIHININ ANADOLU’DAKI
DERIN İZLERİ

AHLAT

DEEP TRACES OF TURKISH
HISTORY IN ANATOLIA
AHLAT
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Kadim Anadolu coğrafyasının
her yanı ayrı doğal güzellikler ve tarihî zenginliklerle dolu.
1071 yılında Anadolu’nun kapısını Türklere açan Malazgirt Zaferi’ne
yürürken Sultan Alp Arslan’ın otağını kurduğu Ahlat, tüm bu güzellikler
ve zenginlikler arasında bir mücevher gibi parlıyor.
Everywhere around the ancient
Anatolian lands is full of beauties and historical richness. Ahlat, the
place where Sultan Alp Arslan set up his tent during the Battle of
Malazgirt that opened the gates of Anatolia to Turks in 1071, shines
like a diamond among all these beauties and richness.

M. Ö. 900 yılına uzanan tarihi boyunca birçok
Having accommodated several civilizations in its
medeniyete ev sahipliği yapan Ahlat, doğal
history dating back to 900 B.C., Ahlat is one of our
güzellikleri, kültürel değerleri ve tarihî esertowns worth to see with its natural beauties, culturleriyle görülmeye değer beldelerimizin baal values and historical assets. Located in the westşında geliyor. Van Gölü’nün batı kıyısında yer
ern coast of Lake Van, this beautiful town of Bitlis
alan Bitlis ilimize bağlı bu güzel belde Anadohas a symbolic meaning for Turkish history and the
lu’daki Türk tarihi ve İslam
Islamic civilization.
medeniyeti açısından da
Ahlat, the place where Sulsimgesel bir anlam taşıyor.
tan Alp Arslan set up his tent
Ahlat, Türk tarihinin
during the Battle of MalazAnadolu’daki derin
1071 yılında Türklere Anagirt that opened the gates of
Anatolia to Turks in 1071, is one
dolu’nun kapısını açan Maizlerini yansıtan kültürel
of the three towns called as
lazgirt Savaşı’nda Sultan
hazineleriyle adeta bir açık
Kubbetü’l İslam (the domes
Alp Arslan’ın otağını kurhava müzesini andırır.
of Islam), along with Belh and
duğu Ahlat, Belh ve BuhaBuhara. Having the meaning
ra ile birlikte “Kubbetü’l-İsof the “domes of Islam”, every
lam” olarak tanımlanan üç
Ahlat is reminiscent
corner of Ahlat is full of culturşehirden biri. “İslamiyet’in
of an open air museum
Kubbeleri” anlamını taal treasures reminiscent of an
şıyan bu ifadenin hakkıopen air museum.
with its cultural treasures
nı verircesine Ahlat’ın her
reflecting the deep traces of
köşesi adeta bir açık hava
TOMBSTONES
müzesini andıran kültürel
WITNESSING HISTORY
Turkish history in
hazinelerle dolu.
Ahlat accommodates the ruins
Anatolia.
of the settlement belonging to
TARIHIN TANIĞI MEZAR
the Seljukian period and the finTAŞLARI
est examples of Turkish-Islamic
Ahlat, Selçuklu dönemine ait yerleşim yerleriart with the Tombstones of Ahlat with their height
nin kalıntıları ve boyları 4,5 metreyi bulan Ahup to 4.5 meters. Also known as the “Ruined Town”,
lat Mezar Taşları’yla Türk – İslam sanatının en
old Ahlat is decorated with pieces reflecting the
incelikli örneklerine ev sahipliği yapar. “Harabe
Seljukian stone work, beliefs and lifestyle like bridgŞehir” olarak da bilinen eski Ahlat; köprü, haes, hammams, towers, mosque and castle. Among
mam, kule, camii ve kale gibi Selçuklu taş işthese, the tombstones spreading over a wide area
çiliğini, inanışlarını ve yaşam biçimini yansıtan
estimated to be around 9 thousand are quite sigeserlerle bezelidir. Bu eserler arasında yaklaşık
nificant. Reddish, oval and rectangular tombstones
9 bin adet olduğu tahmin edilen ve geniş bir
consisting of volcanic tuff are situated in the north of
alana yayılan mezar taşları oldukça önemlidir.
Yuvadamı Village, at 15 km distance to Ahlat.
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Ahlat’taki mezar
taşları estetik değeri
olan işlemeleri ve
üzerindeki yazı
ve kabartmalarla
“Anadolu’nun Orhun
Kitabeleri” olarak
tanımlanır.
The tombstones of
Ahlat are described as
“Orkhon Inscriptions
of Anatolia” owing
to their aesthetic
engravings and
the embossing and
inscriptions.
Kızıl renkte, oval ve dikdörtgen yapıda, volkanik
tüflerden oluşan mezar taşları Ahlat’a 15 km mesafedeki Yuvadamı Köyü’nün kuzeyindedir.
Dünyada bilinen en eski tarihî ve büyük mezarlık
olan Meydan Mezarlığı’ndaki mezar taşları “Anadolu’nun Orhun Kitabeleri” olarak tanımlanır. Her
biri birbirinden farklı estetiğe ve işlemelere sahip
mezar taşlarında ayetler, hadisler, mezar sahibi ile
ilgili metinler, Selçukluların kullandığı sembol ve
kabartmalar, çift başlı kurt gibi hayvan figürleri
bulunur. Ayrıca mezarların yanında “mezar hediyesi” olarak ifade edilen seramikler, takılar ve ok
uçları da bulunmaktadır. Orta Asya ve Türk tarihine dair birçok ipucu veren mezar taşları Türklerin
Anadolu’yu yurt edinmesinin ilk kanıtları olması
nedeniyle adeta Anadolu’nun tapusudur.
NADIDE ESERLER
Selçuklu Mezarları'nın yanı sıra tarihî eser bakımından oldukça zengin olan Ahlat, Van Gölü’ne olan
kıyısı sebebiyle de kendine has doğal bir güzelliğe
sahiptir. Eski Ahlat Kalesi, Ahlat Sahil Kalesi, Ahlat
Ulu Camii, Ahlat İskender Paşa Camii, Ahlat Kadı
Mahmut Cami ve Emir Bayındır Kümbeti ve Mescidi gibi tarihî eserler Anadolu’ya yerleşen Türkle-

The tombstones of the Meydan Cemetery, the oldest known ancient and large cemetary in the world,
are defined as “Orkhon Inscriptions of Anatolia”.
Each with different aesthetics and engravings, the
tombstones feature verses of the Koran, hadiths
and texts about the tomb owners as well as the
embossing and symbols used by Seljukians and
animal figures like the double-headed wolf. There
are also ceramics, jewelry and arrow heads next to
the tombstones, which are considered as “tombstone gifts”. Giving several clues regarding the history of Middle Asia and Turks, the tombstones are
like the title deed of Anatolia as they are in form of
the first evidence of Turks’ settlement in Anatolia.
PRECIOUS WORK PIECES
Ahlat, which is very rich in terms of historical artifacts as well as Seljuk Tombs, has a unique natural beauty due to its coast to Lake Van. The Old
Ahlat Castle, Ahlat Shore Castle, Ahlat Ulu Mosque,
Ahlat İskender Pasha Mosque, Ahlat Kadi Mahmut
Mosque and Emir Bayındır Tomb and Mosque attract attention as the first buildings constructed
by the Turks that had first settled in Anatolia. Made
of Ahlat stone with its unique color, these pieces
create an impressive atmosphere to take the visiAĞUSTOS / AUGUST
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Malazgirt Savaşı’nda Selçuklu ve
Bizans ordularının ilk karşılaştığı yer olan Ahlat, savaşın kaderini
etkileyen öncü birliklerin mücadelesine sahne olmuştur.

tors to a historic journey. Ahlat is a perfect tourist
route for those interested in the Seljukian Turkish-Islamic art and architecture and those willing
to have some rest in its perfect nature.

Ahlat, where Seljukian and Byzantine Armies met for the first time in
the Battle of Malazgirt, witnessed the battle of advance forces which
substantially determined the destiny of the battle.

BIVOUAC TOWN
Ahlat became a bivouac town in the Battle of
Malazgirt opening the gates of Anatolia to Turks
for settlement. Ahlat, where Seljukian Army met
the Byzantine Army for the first time, witnessed
the battle of advance forces which substantially
determined the destiny of the battle. After this
date, the city where Turks settled densely became a center of science and art and provided an
environment for the raising of hundreds of artists
and scientists for centuries.

rin ilk inşa ettiği yapılar olarak ilgi çeker. Kendine
has rengi ile Ahlat taşından inşa edilen bu eserler etkileyici bir atmosfer yaratarak ziyaretçilerini
tarihsel bir yolculuğa çıkartır. Selçuklu dönemi
Türk – İslam sanatı ve mimarisine ilgi duyanlar
ve muhteşem doğasında biraz olsun dinlenmek
isteyenler için Ahlat mükemmel bir turizm rotasıdır.

RICH CUISINE
Ahlat offers a rich cuisine to the visitors with its
cuisine rich in bulgur and meat. The most wellknown dish of Ahlat is harse, made of wheat
(wheat husked in a mill) and chicken breast.
Dishes like pickle dish, prunes (apricot) dish, çortu (cabbage) dish, ayran dish, poached eggs with
lentils, metes (a ravioli-like dish) and cabbage
meatball demonstrate a richness reaching the
Middle Asian cuisine of Turks. Fish is among the
most commonly consumed foods in Ahlat, situated on the shore of the Lake Van.

ORDUGÂH ŞEHIR
Ahlat, Türklerin Anadolu’yu yurt edindikleri Malazgirt Savaşı’nda da ordugâh olmuştur. Selçuklu
Ordusu ile Bizans Ordusu’nun ilk karşılaştığı yer
olan Ahlat, savaşın kaderini büyük oranda etkileyen öncü birliklerin mücadelesine sahne olmuştur. Bu tarihten sonra Türklerin yoğun olarak
yerleştiği şehir, bilim ve sanatın merkezi olmuş,
asırlar boyunca yüzlerce sanatçı ve bilim insanın
yetişmesine ortam sağlamıştır.
ZENGIN MUTFAK KÜLTÜRÜ
Ahlat, bulgur ve etin bol miktarda kullanıldığı
zengin mutfağı ile de ziyaretçilerine leziz tatlar
sunar. Ahlat mutfağının en bilinen yemeği döğme (değirmende kabuğu alınmış buğday) ve tavuk göğsü ile yapılan harsedir. Turşu aşı, erik (kayısı) aşı, çortu (lahana) aşı, ayran aşı, mercimekli
çılbır, metes, çorti küftesi gibi yiyecekler Türklerin
Orta Asya’daki mutfak kültürüne kadar uzanan
bir zenginliği yansıtır. Van Gölü kıyısında olan Ahlat’ta balık da sık tüketilen besinler arasındadır.
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UZUN INCE BIR YOLDAYIM, GIDIYORUM GÜNDÜZ GECE
BILMIYORUM NE HALDEYIM, GIDIYORUM GÜNDÜZ GECE
AŞIK VEYSEL
ON A LONG NARROW ROAD, I WALK ALL DAY AND NIGHT LONG
NOT AWARE OF MY CONDITION, I JUST WALK ALL DAY AND NIGHT LONG
AŞIK VEYSEL

YOLDAN ÖTE
YOLCULUKLAR
TRAVELS BEYOND
THE ROADS

Böyle betimliyor hayatı Aşık Veysel. Çoğu zaman ne halde olduğumuzu,
nereye varacağımızı bilmeden; gece gündüz yürüdüğümüz, uzun
ince bir yol… Onun gönlünden dile dökülen bu dizeler bize her daim
yolculukta olduğumuzu hatırlatıyor. Hayat dediğimiz yolu, her
gün yeni tecrübeler edinerek umutla ve heyecanla yürüyoruz. Bu
yolculuğun her ânını iyilikle ve güzellikle doldurmak için çabalıyoruz.
This is how Aşık Veysel describes life. It is a long, narrow road we walk day
and night long, mostly without being aware of our condition and where to
reach… These verses from his heart reminds us that we are travelers at all
times. We walk on the road of life with hopes and excitement, gaining new
experiences every new day. We strive to fill each moment of this travel with
goodness and beauty.
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Binlerce yıl önce ulaşımı kolaylaştırmak ve hızlandırmak amacıyla
kurulan Kral Yolu ile İpek ve Baharat Yolları birer ticaret yolu olmanın
çok ötesine geçerek kültürel etkileşim kurdu.
Built thousands of years ago to facilitate and accelerate transportation, the
Royal Road, Silk Road and Spice Road went much beyond being a trade route
and established cultural interaction.

Tarihteki kitlesel
göç hareketleri
imparatorlukların
kurulup
dağılmasına yol
açarak tarihin
akışını değiştirdi.
The mass
migration
movements in
history changed the
course of history,
causing empires
to get founded or
dissolved.
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Durgun suyun bulanık, akan suyun
berrak olması gibi; yolculuk da hareket ifade ettiğinden berraktır, umut
doludur. Yalnızca varacağımız yer
değil, yolculuğun kendisi de güzeldir. Yola ve yolculuğa yüklediğimiz
anlamlar onun kıymetini daha da
arttırır. Özlemlerimizi “yol gözlemek”, başarılarımızı “yol almak”, kötüye gidişi “yoldan çıkmak” diye ifade ederiz. Vedalaşırken “yolun açık
olsun” der; hayati durumlarda “yol
ayrımı”na geliriz. Öğütlerimizi “yol
göstermek”, fikirlerimizi “aklın yolu”
gibi kalıplaşmış sözlerle anlatırız.
“Yol” kelimesinin dilimize bu denli
yerleşmesi ve çeşitli kavramların karşılığı olarak kullanılması sürekli yolculukta olmamızla ilişkilidir.

Just like calm water is cloudy and flowing water is clear, traveling is clear as
it indicates mobility and is full of hope.
Not only the destination but the travel
itself is good. The meanings we attribute to road and travel increases its value further. We describe our longings as
“watching for someone’s way”, our success as “progressing on the road” and a
worsening state as “going off the road”.
When bidding farewell, we say “May god
clear the way” and we come to a “parting
of the road” in vital circumstances. We
give advice by “leading the way” and talk
about our ideas with patterns like “path
of life”. “road” is so frequently uttered in
our language and used as an equivalent
of various concepts due to the fact that
we continuously travel.

KÜLTÜRLERI BULUŞTURAN YOLLAR
Hz. Adem’in cennetten dünyaya
yaptığı yolculuğu da dahil edersek
yolculuğun tarihi insanın dünyayla

ROADS CONNECTING THE CULTURES
Including St. Adam’s travel from heaven to earth, travel is as ancient as the
human being’s relationship with the
AĞUSTOS / AUGUST
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ilişkisi kadar eskidir. O zamanlardan beri yeryüzüne
dağılıp mesken arayışında
olan insan; nihai durağına
hiç ulaşmamış, yüzyıllar
boyunca yeni yolların izini sürmüştür. İnsanlığın
içindeki yolculuk hevesi
yeni yollar inşa ettirmiş,
bu yollar da yolculukları kolaylaştırarak insanlar
arasında kültürel ve ticari etkileşimleri artırmıştır.

sebeplere dayandırılan bu göç; çağ açıp çağ
kapayan bir aksiyon olarak çok yönlü sonuçlar
doğurmuş, imparatorlukların kurulup dağılmasına yol açarak tarihin akışını değiştirmiştir.

Binlerce yıl önce ulaşımı
kolaylaştırmak ve hızlandırmak amacıyla kurulan
Kral Yolu ile İpek ve Baharat Yolları birer ticaret
yolu olmanın çok ötesine
geçerek insanlığın ufkunu
genişletmiştir. Bu ticaret
yolları üzerine yaptırılan
hanlar ve kervansaraylar
vakıf geleneğimizin en
güzel örneklerinden kabul edilir. Ticaret kervanlarının konaklama dâhil
tüm ihtiyaçlarını bilabedel
karşılayan kervansaraylar
hem farklı kültürleri birbiriyle buluşturmuş hem
de daha uzak mesafelerin aşılabilmesi için yolculara derman vermiştir.

Vasco da Gama, Macellan, Amerigo Vespucci gibi
denizcilerin keşifleri yeni yollar açarken Chistoph
Colomb’un çıktığı yolculuk “yeni dünya”nın anahtarı olmuştur. Merak duygusu öyle bir hâl almıştır
ki insana dünyayı dar etmiştir. Yuri Gagarin’in uzaya, Neil Armstrong’un Ay’a yaptığı yolculuklar merak
duygusunun sınırları nasıl zorladığını göstermiştir.

ROADS EXPLORED
People not only traveled for commercial reasons or forced causes but also to satisfy their curiosity. Exciting journeys of travelers like Marco Polo, Ibn Battuta and Evliya Çelebi left their
observations as a legacy that is much more
eye-opening than those made today, in a world
where distances have become shortened.
As the explorations of navigators like Vasco da Gama,
Magellan and Amerigo Vespucci opened new roads,
the travel of Cristopher Columbus became the key
for the “new world”. The sense of wonder had become so strong that, it made the world too small for
the human being. Yuri Gagarin’s travel to the space
and Neil Armstrong’s travel to the Moon showed
us how the sense of wonder pushed the limits.
Yuri Gagarin’in uzaya,
Neil Armstrong’un
Ay’a yaptığı yolculuklar
insandaki merak
duygusunun sınır
tanımadığını gösterdi.
Yuri Gagarin’s travel
to the space and Neil
Armstrong’s travel
to the Moon showed
us that the sense of
wonder had no limits.

earth. The human being, who has spreaded around the world and been
in a search of a habitation since then, has never reached its final destination and traced new roads for centuries. Human beings built new
roads with the eagerness to travel and these roads enhanced the cultural and commercial interaction among people, by facilitating traveling.

Yuri Gagarin

Built thousands of years ago to facilitate and accelerate transportation, the Royal Road, Silk Road and Spice Road went much beyond
being a trade route and broadened the horizon of the humankind.
The inns and caravan inns constructed on these trade routes are considered to be among the best examples of our tradition of foundations. Complimentarily meeting all the needs of caravans including
accommodation, caravan inns both connected different cultures together and offered a relief to travelers to keep traveling long distances.
ROADS CHANGING THE HISTORY
Trade routes dating before the common era had not only enabled economic interaction but also accelerated the travel of knowledge, ideas
and cultures between the east and west, as well as the south as north
to open the door for major changes in social and political terms. The migration of tribes that had lasted from 350 until 800, can be described
as the greatest mass migration known in history. Based on geographical, climatic and political reasons, this migration had miscellaneous

Amerigo Vespucci

TARIHI DEĞIŞTIREN
YOLLAR
Milattan öncesine uzanan
tarihiyle ticaret yolları; yalnızca ekonomik etkileşim
kurmakla kalmamış, doğu
ve batı, kuzey ve güney
arasında bilginin, fikirlerin ve kültürlerin de yolculuğunu
hızlandırarak
sosyal ve siyasal anlamda
büyük değişimlere kapı
aralamıştır. 350-800 yılları
arasında devam eden Kavimler Göçü, tarihte bilinen en büyük kitlesel göç
olarak
nitelendirilebilir.
Coğrafi, iklimsel ve siyasi

KEŞFEDILEN YOLLAR
Yolculuklar sadece ticaret ve zorlayıcı nedenlerle
yapılmamış; insanlar merak duygusunu gidermek
için de yollara düşmüştür. Öyle ki Marco Polo, İbn
Battuta, Evliya Çelebi gibi seyyahların yaptığı heyecan dolu seyahatler; mesafelerin neredeyse kalmadığı günümüz dünyasında yapılanlardan çok daha
ufuk açıcı gözlemleri insanlığa miras bırakmıştır.

outcomes as an action closing an era and opening another and it changed the course of history, causing empires to get founded or dissolved.

Vasco da Gama
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Sizinle birlikte geleceğe iz bırakmak için
www.filateli.gov.tr ve www.ptt.gov.tr
adreslerimizi ziyaret edebilirsiniz.

İnsanlık
yolcu olmanın
hakkını vermek
için trenleri,
otomobilleri,
uçakları ve uzay
mekiklerini icat
etti.
The human
being invented
trains, cars,
aircrafts and
spaceships in
order to give
traveling its
due.
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ÖZGÜRLÜĞE GIDEN YOLLAR
Yolculuklar kimi zaman da özgürlüğe uzanmıştır. Mustafa Kemal’in
Samsun’a yolculuğu, Mahatma Gandhi’nin Tuz Yürüyüşü ya da Martin
Luther King’in ABD’deki ırkçı uygulamalara karşı yürüyüşü ülkeleri
açısından büyük değişimlerin sembolü olmuş; toplumlarını bağımsızlığa, özgürlüğe, eşitliğe taşımıştır.
KENDIMIZE ÇIKAN YOLLAR
Yolcu olmanın hakkını vermek için
trenleri, otomobilleri, uçakları ve uzay
mekiklerini icat eden insan dünyanın
her yerini keşfetse, hatta bununla yetinmeyip uzaya bile açılsa da yola koyulma hevesinden hiç vazgeçmemiştir. Bu yolculuklar içerisinde en farklı
ve özel olanı kendi içine yaptığı yolculuk olsa gerektir. “En uzun yoldur
insan içi” der ya Cahit Zarifoğlu… Hayatın anlamını aradığımız, iç sesimize
kulak verdiğimiz, ruhumuzu dinlendirdiğimiz o yollar ne güzeldir.

ROADS LEADING TO FREEDOM
Roads sometimes lead to freedom.
Mustafa Kemal’s travel to Samsun,
Mahatma Gandhi’s Salt March or
Martin Luther King’s March against
racist practices became the symbol for major changes in their countries, taking their society to independence, freedom and equality.
ROADS LEADING
TO OUR INNER SELF
The human being invented trains, cars,
aircrafts and spaceships in order to
give traveling its due; explored all over
the world, not settled for it and went to
space, too. Nevertheless, the humankind has never abandoned the willingness to hit the road. The most unique
and special travel must be one’s travel
to the inner self. As Cahit Zarifoğlu puts
it, “The inner self is the longest road of
all…” How nice are those roads where
we seek for the meaning of life, listen
to our inner voice and let our soul rest.

Yıldönümlerinizi kutlamak,
önemli etkinliklerinizi anmak,
şirketinizin, kurumunuzun
tanıtımını yapmak ve
sevdiklerinizin her özel
gününü unutulmaz bir anıya
dönüştürmek için...

PTT KİŞİSEL PUL
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Fatih Çavuşoğlu

BIR MODERN ZAMAN
SEYYAHININ GÖZÜNDEN

HAYALLERE YOLCULUK
THROUGH THE EYES OF
A MODERN-DAY VOYAGER
JOURNEY TO DREAMS
Her yolculuk birbirinden öğretici deneyimlerle,
heyecan dolu maceralarla hafızamıza kazınır. Yolculuk esnasında
gördüğümüz yerler, karşılaştığımız insanlar, tattığımız lezzetler bizleri
olgunlaştıran birer yol hikâyesine dönüşür ve yıllarca anlatılır. Belki de
eskilerin gezmeyi eğitimle kıyaslayıp “çok gezen mi bilir, çok okuyan mı”
diye sorması bundandır. Biz de modern zaman seyyahlarından Hasan
Söylemez ile yol ve yolculuğun öğretici ve maceracı yönlerini konuştuk.
Çıktığı yolculukları gezi yazısı, kitap ve belgesellerle anlatan Söylemez’le
sohbetimiz, sizde de yeni yerler keşfetme hevesi uyandıracak.

HASAN SÖYLEMEZ
BELGESEL YAPIMCISI VE YÖNETMEN
DOCUMENTARY PRODUCER AND DIRECTOR
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Every trip gets engraved in our memories with informative experiences,
exciting adventures. The places we see during our trips, the people we
encounter, the flavors we taste turn into a journey story and they are told for
years to come. Perhaps this is why the old-timers used to compare travelling
to education and ask, “does one who travels a lot know more or one who
reads”. We talked with one of the modern-day voyagers Hasan Söylemez
about the instructive and adventurous aspects of the road and travelling.
Our chat with Söylemez, who tells his travel stories with travel writings,
books and documentaries, will make you eager to explore new places too.
AĞUSTOS / AUGUST
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“Bisikletli gezgin” olarak tanınan Hasan Söylemez’in kısıtlı imkânlarla zor coğrafyalara yaptığı seyahatler birbirinden etkileyici yol hikâyeleriyle dolu. Bu hikâyeleri Hayata Yolculuk ve
Hayallere Yolculuk belgesel serilerinde toplayan Söylemez daha sonra dünyada ses getiren Tenere Belgeseli’ne yapımcı ve yönetmen
olarak imza attı. Bu yapımla 2020 yılında gerçekleşen Manchester Film Festivali’nde “En İyi
Görüntü” ödülünü alan Söylemez’in yol ve yolculuğa dair söyleyeceği çok şey var.

Yakın Plan / Close-up

Hasan Söylemez, who is known as the “cyclist voyager”, has had journeys with limited resources
in difficult areas and each one is filled with profound travel stories. Söylemez gathering these
stories in the documentary series Journey to Life
and Journey to Dreams was later the producer
and director of the Tenere Documentary, which
made a great impression around the world.
Söylemez winning the “Best Picture” award with
this production in the 2020 Manchester Film Festival, has a lot to say about the road and travelling.

“Bisikletli gezgin”
olarak tanınan
Hasan Söylemez,
bisikleti bir
ulaşım aracından
ziyade tabiatla ve
insanlarla temas
kurmayı sağlayan
bir iletişim aracı
olarak görüyor.
Hasan Söylemez,
who is known as a
“bicycle traveler”,
sees the bike as a
communication
tool that enables
contact with
nature and
people, rather
than a means of
transportation.

Her yolculuk bir amaçla yapılır. Sizin yolculuklarınızın amacı nedir?

Every trip is made with a purpose. What is the
purpose of your trips?
Although each trip has its own purposes, all of
Her yolculuğumun kendine özgü amaçları olsa
them are based on a curiosity
da hepsinin temelinde anlaof the unknown beyond what
tılan ve öğretilenlerin dışınis told and taught, and the im“Her yolculuğumun kendine
da kalan bilinmezi merak
pulse to subjectively observe
özgü amaçları olsa da hepsinin
etme dürtüsü var. Bir arayış,
for myself. A pursuit, an escape
temelinde anlatılan ve
dayatmalardan kaçış ve kenfrom impositions, an impulse
di öznel gözlemlerimi yapaöğretilenlerin dışında kalan
to subjectively observe for mybilme dürtüsü. 16 yıl önce
bilinmezi merak etme ve kendi
self. Ever since I started jourgazeteciliğe
başladığımöznel gözlemlerimi yapabilme
nalism16 years ago, observing
dan beri gözlem yapmak
and conveying became a way
dürtüsü var.”
ve aktarmak, benim için bir
of life for me. Hence, I tell my
yaşam biçimine dönüştü.
observations and the stories I
Dolayısıyla bu yolculuklarda
“Although every
encounter on these trips. I try
gözlemlerimi ve karşılaştıjourney has its own specific goals,
to speak the language that will
ğım hikâyeleri anlatıyorum.
there
is
the
urge
to
wonder
about
allow me to tell my story better.
Hikâyemi hangi dilde daha
the unknown and to make my
iyi anlatabiliyorsam o dili koPeople usually look for
own subjective observations,
nuşmaya çalışıyorum.
comfort in their travels.
apart from what is taught
However, we know you as
İnsanlar genellikle seyahatand
taught.”
the “cycling voyager”. Why
lerinde konfor arar. Ancak
cycling, when faster and more
sizi “bisikletli gezgin” olarak
comfortable transportation
tanıyoruz. Daha hızlı ve konvehicles
are
available?
forlu ulaşım araçları varken neden bisiklet?
The reason why I prefer cycling during my travels
Yolculukta bisikleti tercih etmemin nedeni biis that cycling slows time down. When you move
sikletin zamanı yavaşlatması. Hızdan uzaklaşaway from speed, you can feel and absorb the stotıkça yaşadığın hikâyeyi daha iyi hissediyor ve
ry you are living better. Also, a bicycle means much
sindiriyorsun. Ayrıca bisiklet bir ulaşım aracınmore than just a transportation vehicle. It is also a
dan çok daha fazlasını ifade ediyor. Bir iletişim
communication device for me. It helps me comaracı benim için. Tabiatla ve insanlarla daha
municate with nature and people much easier.
kolay temas kurmamı sağlıyor.
Similarly, we see you in the African desserts
Benzer şekilde, insanlar turizm altyapısı gewhile people prefer safe countries with
lişmiş, güvenli ülkelere seyahat etmeyi tercih
developed tourism infrastructures. Why
ederken sizi Afrika çöllerinde görüyoruz. NeAfrica?
den Afrika?
My journey in Afrika is related to the feeling of
curiosity I mentioned earlier. I knew that Africa
Afrika yolculuğum başta bahsettiğim merak
was more than the news I saw in the media and
duygusuyla ilişkili. Afrika’nın medyadaki ha-
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berlerden ve izlediğim belgesellerden ibaret olmadığını biliyor, burada yaşayan insanların hayallerini
merak ediyordum. Ocak 2017’de Afrika’nın 54 ülkesini bisikletle dolaşıp belgesel çekmek üzere Fas’tan
yola çıktım. Hem yolculukta yaşadıklarımı hem de
Afrikalıların hayallerini anlatan 54 bölümlük Hayallere Yolculuk isimli bir belgesel serisi çekiyor ve
Afrika’nın “hayal arşivi”ni oluşturuyorum. Henüz 17
Afrika ülkesini gezdim. Serinin 10 bölümünü İngilizce ve Türkçe altyazılı olarak yayınladım. İsteyen YouTube’da ücretsiz izleyebilir. Henüz yayınlamadığım,
kurgusuna çalıştığım 7 bölüm var elimde. Daha gideceğim 37 Afrika ülkesi, çekeceğim 37 bölüm var.

the documentaries I watched; I was curious about the
dreams of the people who lived there. On January 2017,
I set out from Morocco to travel the 54 countries in Africa with a bicycle and film a documentary. I am filming a 54-episode documentary series called Journey to
Dreams that shows both my experiences in this journey
and the dreams of Africans, and I am creating the “dream
archive” of Africa. I have only just travelled to 17 African
countries. I published 10 episodes of the series with
English and Turkish subtitles. Anyone who wants to, can
watch it on YouTube for free. I have 7 episodes that I could
not publish yet, I am working on their editing. I still have
37 African countries to visit, 37 more episodes to film.

“Afrika’nın hayal arşivi” derken neyi kastediyorsunuz?

What do you mean by “the dream archive of Africa”?
If you want to get to know a person and the country, you
must ask them about their dreams. Because dreams reflect the past and the present and give hints as to how
the future will be shaped. This is why we named the
documentary series Journey to Dreams. I ask, “what is
your biggest dream?” to the people I encounter in every
country. “What are you doing to achieve your dreams?
Have you ever had a big dream that you have been
able to achieve? What is your dream for your country
or Africa?” The dreams I listen to vary from area to area,
country to country and even from village to village.
The economic, political and cultural state of the society they live in directly impact the dreams they have.
In fact, I am asking the questions I ask in the docu-

Bir insanı ve ülkeyi tanımak istiyorsanız hayallerini
sormalısınız. Çünkü hayaller, geçmişe ve bugüne
ayna tutar ve geleceğin nasıl şekilleneceğinin ipuçlarını verir. Belgesel serisine Hayallere Yolculuk ismini vermemiz de bundan. Her ülkede karşılaştığım
kişilere “en büyük hayalin ne?” diye soruyorum. “Hayalini gerçekleştirmek için ne yapıyorsun? Hiç gerçekleştirdiğin büyük bir hayalin oldu mu? Ülken ya
da Afrika hakkında hayalin ne?” Dinlediğim hayaller
bölgeden bölgeye, ülkeden ülkeye ve hatta köyden
köye değişiyor. Yaşadıkları toplumun ekonomik, politik ve kültürel durumu ile eğitim düzeyi; kurdukları hayalleri doğrudan etkiliyor. Aslında sorduğum
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soruları sadece Afrikalılara değil,
belgeseli izleyen yüzbinlerce kişiye de sormuş oluyorum. Bu yüzden bu yolculuk sadece benim
ve Afrikalıların değil, belgeseli izleyen herkesin yolculuğu.
Afrika denince sıcak çöller, yırtıcı
hayvanlar, salgın hastalıklar akla
geliyor. Böyle bir yolculuğa çıkmaktan hiç korkmadınız mı?
Afrika’ya ve Afrika insanına karşı dünyanın her yerinde öyle çok
önyargı var ki; yolculuğumun ve
çektiğim belgesellerin bir amacı
da bu önyargıları yıkmak. Afrika;
54 ülkenin bulunduğu, dünyanın
en büyük ikinci kıtası. Hâlâ birçok
kişi Afrika’nın tek bir ülke olduğunu ve bu ülkede tehlikeli insanların, vahşi hayvanların yaşadığını
düşünüyor. Ancak bize gösterilen
Afrika’yla benim gördüğüm Afrika
çok farklı. Belgesellerimde gördüğüm ve yaşadığım gerçek Afrika’yı
dramatize etmeden anlatıyorum.
Elbette hep güzel şeylerle karşılaşmıyorum; bazen tehlikeli, olumsuz
durumlar olabiliyor. Ancak bunlar
yolculuk tutkumu ve keşfetme
merakımı gölgede bırakacak ölçüde ciddi şeyler değil.
Kamyon kasasında Afrika’dan
Avrupa’ya çöl yolculuğu yaparken ölümle yüz yüze gelen
insanların yol hikâyesini anlattığınız Tenere dünya çapında
ses getirdi. Bu belgeseli çekmeye nasıl karar verdiniz?
Aslında aklımda böyle bir belgesel çekmek yoktu. 1,5 yıl önce internette çölde çekilmiş bir kamyon fotoğrafı gördüm, Üzeri tıka
basa eşya ve insanlarla doluydu.
Öyle ki neredeyse kamyon bile
görünmüyordu. Gerçeküstü bir
fotoğraftı. Biraz araştırınca o fotoğrafın Nijer’de çekildiğini öğrendim. “Nijer’e vardığımda ben
de böyle bir kamyon yolculuğu
yapar, benzer görüntüler çekerim” diye düşündüm. Başta ma-
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mentary not only to Africans, but to the hundreds of thousands of people
who are watching the documentary. So, this journey is not only mine and
the Africans’, it is also the journey of everyone watching the documentary.
When it comes to Africa, hot desserts, wild animals, epidemics comes to
mind. Aren’t you afraid of going on a trip like this?
There are so many prejudices against Africa and the people of Africa, one of
the purposes of my trip and the documentaries I film is to break down these
prejudices. Africa is the second biggest continent in the world, with 54 countries. Still, many people think that Africa is a single country and there are dangerous people, wild animals living there. However, this Africa we were shown
is very different from the Africa I saw. In my documentaries, I am showing the
real Africa I saw and lived in, without dramatizing it. Of course, I do not always
encounter beautiful things, sometimes there can be dangerous, negative situations. Nevertheless, these are not serious enough to overshadow my passion for travelling and curiosity for exploration.
Tenere, where you told the road story of people who had a close brush
with death in the dessert while traveling in a truck bed from Africa to
Europe, made a great impression around the world. How did you decide
to film this documentary?
I actually did not have such a documentary in mind. 1,5 years ago, I
saw a truck photograph taken in the dessert on the internet, it was
packed with objects and people. So much so that even the truck was almost not visible. It was an unreal photograph. After some research,
I found out that the photograph was taken in Niger. I thought, “When I arrive
at Niger, I will also go on a truck trip and capture similar images”. It seemed
like an adventure at first. But when I did research, I encountered a tragic story.
This was essentially a death ride and only a few people knew about it. I thought,

“Belgeselde sorduğum soruları sadece Afrikalılara değil, belgeseli izleyen
yüzbinlerce kişiye de sormuş oluyorum. Bu yüzden bu yolculuk sadece benim
ve Afrikalıların değil, belgeseli izleyen herkesin yolculuğu.”
“I ask the questions I asked in the
documentary not only to Africans, but also to hundreds of thousands
of people watching the documentary. So this journey is not only for me
and Africans, but for everyone watching the documentary. ”
AĞUSTOS / AUGUST
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cera gibi gelmişti. Fakat araştırınca trajik bir hikayeyle karşılaştım. Bu adeta bir ölüm yolculuğuydu ve çok
az kişinin bundan haberi vardı. “Bu insanlık dramını
tüm boyutlarıyla dünyaya anlatmam gerekir” diye
düşündüm ve bu belgeseli çekmeye karar verdim.

“I need to tell this humanitarian plight to the world with
all its sides” and I decided to film this documentary.
Tenere tells the real story of African people who depart
from the city of Agadez in Niger and are trying to make
it through the dessert to get to Libya and Europe. In the
documentary, we watch Beşir from Agadez and his road
friends’ difficult journey that lasts for days in a truck that
resembles the arc of Noah. We see their preparations
before the trip, their struggle with harsh natural conditions and thirst. We witness their emotional changes.
Tenere, the name of the documentary, is the name of an
area in the Sahara Dessert where this journey was made.

Tenere, Nijer’in Agadez şehrinden yola çıkarak Libya
ve Avrupa’ya ulaşmak için çölü geçmeye çalışan Afrikalı insanların gerçek hikayesini anlatıyor. Belgeselde
Agadezli Beşir ve yol arkadaşlarının Nuh’un gemisini andıran bir kamyonla günlerce süren zor yolculuğunu izliyoruz. Onların yolculuk öncesi hazırlıklarını,
çetin doğa şartlarıyla ve susuzlukla mücadelelerini
görüyoruz. Duygusal değişimlerine tanık oluyoruz.
Belgesele adını veren Tenere, bu yolculuğun yapıldıIt is an area of approximately 400 thousand km2. In the
ğı Sahra Çölü’nde bir bölgenin adı. Yaklaşık 400 bin
language of Tuareg it means, “The
km2’lik bir alan. Tuareg dilinde
Dessert of Desserts”. The area is so
“Çöllerin Çölü” anlamına gelideserted and full of nothing, that the
yor. Bölge öylesine ıssız ve hiçlik
closest trees have at least 400 kilodolu ki; birbirine en yakın ağaçmeters between them. The distance
Hasan
Söylemez
ların mesafesi en az 400 kilobetween two water-wells is 200 kiloTenere’de göçmenlerin çöl
metre. İki su kuyusu arasındaki
meters. This place tears down the
yolculuğunu deneyimledi.
mesafe ise 200 kilometre. Buraperception of a dessert in our minds.
sı aklımızdaki çöl algısını yerle
Yolculuk fizikî ve teknik
When it comes to desserts, we always
bir ediyor. Çöl denince hepimiz
olarak oldukça
think of sand dunes. There are also
kum tepelerini düşünürüz. Busand dunes here but very few. It exactly
zorlayıcıydı.
rada da kum tepeleri var ama
resembles an ocean, an ocean of sand.
çok az. Tıpkı bir okyanusu andırıyor; kumdan bir okyanus.
Why do people go through this
İnsanlar niye bu tehlikeli çöl yolculuğunu yapıyor?

Belgeseli çekerken siz de Tenere’de
göçmenlerle yolculuk yaptınız ve bu zor
koşulları deneyimlediniz. Yaşadıklarınızdan bahseder misiniz?
Ben de Agadez’den onlarla birlikte yola
çıkarken tıpkı onlar gibi hazırlık yaptım.
Yanıma en az iki hafta yetecek kadar yiyecek ve su aldım. Nelerle karşılaşacağımı bilemiyordum; endişelenmedim
ve korkmadım dersem yalan söylemiş
olurum. Telefon zaten çekmiyor. Çölden çıkana kadar kimseyle iletişim kuramıyorsunuz. Acaba sağ salim bu çölü
geçebilecek miyiz endişesi yaşıyorsunuz. 45 dereceyi bulan hava sıcaklığında kalp atışlarınızın ritmi değişiyor. Yaklaşık on gün çölde kaldım ve bu sürede
6 kilo verdim. Her yer birbirine benziyor,
zaman ve boyut algınız değişiyor. İnsanın psikolojisi bozuluyor. Nerede olduğunuzu, yolculuğun ne zaman biteceğini bilmiyorsunuz. Sürekli “Ya araba
bozulursa, ya suyumuz biterse, ya kaybolursak” telaşı yaşıyorsunuz.

experienced these difficult conditions.
Can you talk about happened?
I also made preparations just like them
when I was departing from Agadez with
them. I took food and water that would
last for at least two weeks. I did not know
what I would encounter, I would be lying
if I said I did not worry or I was not afraid.
The phone did not have a signal anyway.
You cannot communicate with anyone
until you get out of the dessert. You worry about whether or not you will be able
to cross this dessert alive and well. Your
heartbeat rhyme changes in weather
up to 45 degrees. I stayed in the dessert
for about ten days and I lost 6 kilograms
during this time. Everywhere looks alike,
your perception of time and space starts
to change. Your psychology deteriorates.
You do not know where you are, when the
journey will end. You are constantly panicking, “What if the car breaks down, what
if we run out of water, what if we get lost?”
The trip was also technically pretty challenging. The hot weather damages electronic devices. You cannot film for more

Hasan Söylemez,
yapımcılığını ve
yönetmenliğini
üstlendiği Tenere
Belgeseli ile 2020
yılında düzenlenen
Manchester Film
Festivali’nde “En İyi
Görüntü” ödülünü
aldı.
Hasan Söylemez
received the "Best
Picture" award at the
Manchester Film
Festival held in 2020
with the Tenere
Documentary,
which she produced
and directed.

Hasan Söylemez experienced
immigrants’ desert voyage in
Tenere. The journey is quite
physically and technically
It was a challenge.

Yıllardır Sahra altı Afrika ülkelerinden gelen yüzbinlerce insan daha iyi bir yaşam sürmek
umuduyla Agadez’de buluşup
çölü aşarak, Cezayir ve Libya
üzerinden Avrupa’ya göç etmek istiyor. Her hafta en
az 200 araçlık bir konvoy halinde yola çıkılıyor. Göçmenlerin Kuzey Afrika’ya ulaşması için öncelikle Tenere Çölü’nü geçmesi gerekiyor. Bir kamyonun çölü
aşması 10 – 15 gün sürüyor. Çölü geçmeye çalışan
göçmenlerin bir kısmı ya çölde kayboluyor ya da arabaları bozulduğu için hiçbir yere gidemeyip açlıktan
ve susuzluktan ölüyor. Genelde Akdeniz’de batan
göçmen tekneleri haberlerini okuyoruz ya aslında
batan teknelerde ölenlerden çok daha fazlası Tenere’de ölüyor. Yaşanan bu trajediyi rakamlarla telaffuz
etmek gerçekten çok güç. Ancak insanların bunlardan haberdar olması gerekiyor. Bu belgeseli bu niyetle çektim ve bu sorunu insanlığın gündemine taşımak istedim.
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dangerous dessert trip?
For years, hundreds of thousands of
people who come from Sub-Saharan African countries want to migrate
to Europe through Algeria and Libya with the hopes of a better life, by
meeting up in Agadez and crossing
the dessert. Every week, they depart
as a convoy with at least 200 vehicles. The immigrants
must firstly pass through the Tenere Dessert in order to
reach North Africa. It takes 10 – 15 days for a truck to cross
the dessert. Some of the immigrants who try to cross the
dessert either get lost in the dessert or die of hunger and
thirst because their cars broke down and could not go
anywhere. Generally, we read about the sunken immigrant boats in the Mediterranean and actually, a lot more
people die in Tenere than those die on the sunken boats.
It is very difficult to pronounce this tragedy with numbers. However, people must be informed about these.
I filmed this documentary with this intention in mind
and I wanted to bring this issue to humanity’s agenda.
When you were filming the documentary, you were
also on the road in Tenere with the immigrants and
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Yolculuk teknik olarak da epey zorlayıcı. Havanın sıcak olması elektronik cihazlara zarar veriyor. Beş dakikadan fazla çekim yapamıyorsunuz. Çünkü kameralar çok çabuk ısınıp kapanıyor. Senaryosu yazılmış
bir sahneyi defalarca çekebilirsiniz. Ancak burada
kaçırdığınız bir kareyi tekrar yakalayabilme şansınız
yok. Kameranın tepe mikrofonu kırıldığında onu
bantla yapıştırmak zorunda kaldım mesela. Ancak
hava öyle sıcaktı ki, bant eridi ve iş görmedi. Sonra
gömleğimi kestim ve ip olarak kullandım.
Siz hep insanlara hayallerini soruyorsunuz ya biz de
size soralım. Sizin hayalleriniz neler? Afrika yolculuğu devam edecek mi? Tenere tarzı başka yolculuklar
gündeminizde var mı? Biraz da geleceği konuşalım.
Afrika yolculuğum en az 10 yıl daha devam edecek.
Çünkü daha gideceğim 37 Afrika ülkesi var. Acayip
özledim. Burnumda tütüyor kırmızı topraklı yolların
kokusu. Tenere’nin post prodüksiyon çalışmalarına
başladığımdan beri gidemedim Afrika’ya. Şu an istesem de gidemem. Çünkü pandemi Afrika’yı da etkisi altına aldı. Birçok ülke giriş ve çıkışlarını kapattı.
Bazı ülkelerde sokağa çıkma ve seyahat yasakları var.
Şimdi başka bir uzun metraj belgesel fikri üzerinde
çalışıyorum. Bu defa Orta Afrika Cumhuriyeti’nde,
yağmur ormanlarında yaşayan bir kelebeğin hikayesini çekmeyi planlıyorum. Çöldeki çekimlerden daha
zor ve uzun süreceğini düşünüyorum. Her şey normale döndüğünde ben de Afrika yolculuğuma ve
yeni belgesel çekimlerine kaldığım yerden devam
edeceğim.

Pandemi
koşulları nedeniyle
Afrika gezisine
bir süre ara veren
Hasan Söylemez,
37 Afrika ülkesine
daha gitmeyi
planlıyor.
Hasan Söylemez,
who took a break
from her African
trip for a while due
to the pandemic
conditions, plans
to go to 37 more
African countries.
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than five minutes. Because cameras warm up very
quickly and shut down. You can film a scripted scene
multiple times. However, here you do not have the
chance to recapture a shot you missed. For example, I
had to tape the camera’s microphone when it broke.
But the weather was so hot that the tape melted and
it did not work. Then I cut my shirt and used it as rope.
You always ask people about their dreams, let us
ask you as well. What are your dreams? Is your
Africa journey going to continue? Do you have other
trips like Tenere on your mind? Let’s talk about the
future a little bit.
My Africa journey will continue for at least 10 more
years. Because I still have 37 African countries left to
visit. I miss it a lot. I am longing for the scent of the
terra rossa roads. I could not go to Africa ever since I
started the post-production process of Tenere. Now I
cannot go even if I wanted to. Because the pandemic
also affected Africa. Many countries closed off entries
and departures. In some countries, there are curfews
and travel bans. Now I am working on another feature
length documentary idea. This time, I am planning on
filming the story of a butterfly living in the rainforests in
the Central African Republic. I think it will be more difficult and take longer than the filming in the desserts.
When everything turns back to normal, I will continue
my Africa journey and the filming for the new documentary right where I left off.
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“PTT KULÜBESINDE UYURDUM”
“I USED TO SLEEP IN PTT LODGE”

Belgesel yapımcısı ve yönetmen Hasan Söylemez’e PTT hizmetleriyle ilgili sorular da yönelttik.

We also asked questions about PTT services to the
documentary producer and director Hasan Söylemez.

PTT anılarınızda ne ifade ediyor?
Çocukluğum aileme yük olmamak için hep çalışarak geçti. Çarşıda, pazarda boyacılık yaparken
yorulduğumda PTT’nin telefon kulübelerine girer uyurdum. Benim için sığınak gibiydi. Şimdi siz
sorunca düşünüyorum da soğuktan korunduğum, başımı yasladığım o sarı kulübe, o turuncu
ankesör Afrika’nın renklerine ne çok benziyor.
Kim bilir belki de Afrika düşlerim o kulübelerde uyurken yeşermiş, bilinçaltıma yer etmiştir.

What does PTT mean in your memories?
In my childhood I always worked to avoid burden
on my family. When I was tired while painting in the
bazaar and market, I would sleep in the phone compartment of PTT. It was a shelter for me. Now, when
you ask me, I think that those yellow compartment
and orange coinbox, where I were protected from
the cold and where I leaned my head, resemble
Africa’s colors so much. Who knows, perhaps, my
African dreams grew green while sleeping in those
compartments and took place in my subconscious.

Eski yıllarda mektuplaşır mıydınız?
İlkokulda öğretmenimiz yazınsal becerilerimizin gelişmesi için bir mektup arkadaşı edinmemizi istemişti. Bir kişiye mektup yazmıştım
ama cevap gelmemişti. Sonra ağebeyim ve
dayım askere gittiklerinde onlarla mektup arkadaşı oldum, birbirimize düzenli yazardık. Ben
de askerdeyken bir kız arkadaşım vardı, onunla
mektuplaşıyordum. Anlayacağınız, aldığım ve
gönderdiğim mektuplar asker kışlaları arasında
gidip geldi. PTT en özel hislerimizin taşınmasına
aracılık eden, güvenilir bir dostumuz diyebilirim.

Would you have been corresponding in the past?
In elementary school, our teacher asked us to get
a pen-friend to improve our literary skills. I wrote a
letter to a person, but there was no answer. Then
when my brother and uncle went to the army, I
became pen-friends with them, we would write to
each other regularly. I also had a girlfriend when
I was in the military, I was writing to her. The letters back and forth between the military barracks.
I can say that PTT is a reliable friend who mediates
the carrying of our most special feelings.
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Kemal Berk Bagırlar

PANDEMI GÜNLERININ

YÜKSELEN DEĞERI:

KOLONYA

THE RISING VALUE IN
DAYS OF PANDEMIC:

COLOGNE

2020 yılında yaşanan koronavirüs pandemisi bazı
sektörlerde ekonomik hareketliliği durma noktasına
getirirken, bazı sektörlerin iş hacmini hızla büyüttü.
Hastalığın yayılımını önlemede hijyen tedbirlerinin
önemi, temizlik ve kişisel bakım ürünlerine yönelik
talebi arttırırken üreticilere de fazla mesai yaptırdı. Hele
kolonya, rekor satış rakamlarına ulaşarak adeta pandemi
günlerinin stratejik ürünü haline geldi.
As the coronavirus pandemic has brought economic
mobility to a halt in some sectors in 2020, it has
rapidly expanded the business volume in some others.
The importance of hygiene measures has increased
demand for cleaning and personal care products in
the prevention of the spread of disease, it has caused
manufacturers work overtime. Particularly cologne
has hit record sales figures, becoming a strategic
product in the days of pandemic.
40
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2020 yılının en önemli gündemi koronavirüs pandemisi, insan sağlığına
etkileri kadar ekonomiye etkileriyle
de konuşuluyor. Pandemi günlerinde yaşanan sosyal izolasyon turizm ve
eğlence sektörlerinde ekonomik hareketliliği durma noktasına getirirken;
alınan hijyen tedbirleri kapsamında
lokanta, kuaför, spor salonu gibi işletmeler geçici olarak faaliyetlerini durdurdu. Bankacılık, eğitim ve yazılım
gibi sektörler ise home-ofis sistemine
geçerek alışılmış koşulların dışında çalışmaya başladı.

Pandemi sürecinde kolonya üretimini sürdürmek
ve fiyatlarını kontrol etmek için ilave tedbirlere
ihtiyaç duyuldu.
Additional measures were required in the days of
pandemic to continue to produce cologne and to
take its price under control.

Bu süreçte bazı sektörler ise iş hacmini
alabildiğince büyüttü ve cirolarını arttırdı. Hastalığın yayılımını önlemede hijyen
tedbirlerinin önemi, temizlik ve kişisel
bakım ürünlerine yönelik talebi hızlı biçimde arttırırken üreticilere de fazla mesai yaptırdı. Hele kolonya satışlarındaki
artış oldukça dikkat çekiciydi. Öyle ki kolonya üretimini sürdürmek ve fiyatlarını
kontrol etmek için ilave tedbirlere ihtiyaç
duyuldu.

The most important agenda of the year 2020, coronavirus pandemic, is spoken with its economic impact as well as its impact
on human health. As the social isolation imposed in days of pandemic has brought economic mobility to a halt in tourism and
entertainment sectors, businesses like restaurants, hairdressers
and gyms suspended their operations in line with the hygiene
measures. Sectors such as banking, education and software have
shifted to home-office system, with unusual work conditions.
On the other hand, certain sectors have significantly expanded
their business volume and turnover rates. The importance of hygiene measures has increased demand for cleaning and personal care products in the prevention of the spread of disease, it has
caused manufacturers work overtime. There was a remarkable
increase particularly in the sales figures of cologne; such that, additional measures were needed to continue to produce cologne
and take its price under control.
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CEPTE, ÇANTADA, HER YERDE
18. yüzyılda ilk kez Köln’de üretilen kolonya, II. Abdülhamid döneminde Osmanlı’ya
geldi ve kısa sürede gül suyunun alternatifi oldu. İçerdiği limon, lavanta, tütün
gibi esanslarla hoş koku ve ferahlık veren
kolonya, etil alkol oranıyla da bir hijyen
malzemesi olarak kabul edildi ve kısa sürede Türk insanın gündelik yaşamında yer
edindi.

IN THE POCKET, IN THE BAG, EVERYWHERE
First produced in Cologne in the 18th century, cologne was introduced to the Ottoman State in the
period of Abdulhamid the 2nd and soon became
an alternative to rose water. Containing nice odor
and fresh essences like lemon, lavender or tobacco, cologne was also regarded as a hygiene material with its ethyl alcohol rate and it soon found
a place for itself in the daily life of Turkish people.

Türkiye’de ilk koronavirüs vakasının tespit edildiği 11 Mart tarihinden sonraki
günlerde kolonya satışları 5 ila 7 kat artış
kaydetti. Kolonya üretimini teşvik etmek
amacıyla kolonya yapımında kullanılan
etil alkolden alınan gümrük vergisini kaldıran Ticaret Bakanlığı, üreticilerle temas
kurarak kolonya fiyatlarının yükselmesini
önleyici düzenlemeler gerçekleştirdi. Bu
süreçte üretimi iç pazara yönlendirmek
için kolonya ihracatı Ticaret Bakanlığı’nın
ön iznine bağlanırken; merdiven altı koşullarda sahte kolonya üretimiyle de mücadele edildi.

Sales figures of cologne has raised 5 to 7 seven
times since March 11, when the first coronavirus
case was detected in Turkey. To encourage production of cologne, the Ministry of Commerce
remitted the customs tax imposed on ethyl alcohol used in its production, got into contact
with producers to and made regulations to prevent the increase in the prices of cologne. Prior
authorization of the Ministry of Commerce was
made compulsory for the exportation of cologne
in order to direct production to the domestic
market and a fight was started against counterfeit cologne production under the counter.

As the importance of hand hygiene increased
Pandemi sürecinde el hijyeninin önemi
during the pandemic, the demand for personal
artınca sabun, deterjan, peçete gibi kişisel
care and cleaning materials like soap, detergent
bakım ve temizlik ürünlerine artan talep,
and napkin increased, reaching high figures in
kolonya özelinde çok
the sales of cologne. The
büyük rakamlara ulaştı.
reason is that, easily carried
Çünkü kolonya cepte ve
everywhere in a pocket or a
çantada taşınarak her
bag, cologne, is an effective
Pandemi sürecinde
yere götürülebilen, su ve
disinfectant that comes to
PTT’nin e-ticaret
sabun bulunmayan hâlhelp in the absence of water
platformu ePTTavm.
lerde de imdada yetişen
and soap to meet the need
ve pratik şekilde hijyen
for hygiene in a practical
com üzerinden alınan
ihtiyacını karşılayan etmanner.
kolonya siparişleri hızla
kili bir dezenfektandı.
vatandaşlara ulaştırıldı.
OUT OF STOCKS, QUEUES
STOKLARI TÜKENDI,
ARE FORMED
KUYRUKLAR OLUŞTU
Cologne has got out of
Cologne orders
Halkın yoğun talebiystocks due to heavy dele depolarda stokları
mand of people and went
placed on the e-commerce
tükenen,
marketlerde
like “hot cakes” in the marplatform of PTT, ePTTavm.
“yok” satan, eczane ve
kets, leading to long queues
parfümeri
mağazaları
com were delivered to
in front of pharmacies and
önünde uzun kuyruklar
perfumery stores and breakcitizens in a fast manner
oluşturan ve e-ticaret siing purchase order records
during the days of pandemic.
telerinde sipariş rekorları
in e-commerce websites. It
kıran kolonya, pandemi
has almost become a stragünlerinde adeta strategic product in the days of
tejik ürün haline geldi.
pandemic.
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Yerli ve milli
bor katkılı el
dezenfektanı
“Borel” uygun
fiyatıyla
vatandaşlardan
ilgi gördü.
Local and
national hand
disinfectant
with boron,
“Borel” was
favored by
people with its
affordable price
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BOR KATKILI EL
DEZENFEKTANI: BOREL
Türkiye pandemiyle mücadelede bor madeni rezervlerini de harekete geçirdi. El
hijyenine yönelik dezenfektan arzına katkı
sağlamak amacıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yerli ve milli bor
katkılı el dezenfektanı Borel’in seri üretimine başlanırken, Cumhurbaşkanlığı tarafında da 65 yaş üstü vatandaşlarımıza ücretsiz
kolonya ve maske dağıtımı gerçekleştirildi.

HAND DISINFECTANT WITH BORON:
BOREL
Turkey used its boron reserves in its fight
against the pandemic. The Ministry of Energy and Natural Resources started mass
production of Borel, a local and national
hand disinfectant with boron, with the aim
to support the supply for hand disinfectants while the Presidency delivered complimentary cologne and masks to our citizens
above age 65.

Tüm dünyanın kişisel bakım ve temizlik
ürünlerine ulaşmakta sıkıntı yaşadığı günlerde dayanışma içerisinde peş peşe atılan
tüm bu adımlar, salgınla mücadelemizin
başarıya ulaşmasında etkili oldu. İç piyasada denge sağlayan Türkiye; kolonya, sabun, ıslak mendil ve el dezenfektanı gibi
ürünleri dış piyasaya yönlendirerek ihracat
hacmini genişletti.

All these steps subsequently taken in these
days when the whole world finds it difficult
to obtain personal care and cleaning products, have helped us become successful in
our fight against the pandemic. Establishing
the balance in the domestic market, Turkey
exported products like cologne, soap, wet
wipes and hand disinfectants to expand its
export volume.

TEDBIRLERE DEVAM
Normalleşmeye başladığımız “kontrollü
sosyal hayat” günlerinde el hijyeni hâlâ oldukça önemli. Bu nedenle farklı boy, şişe
ve çeşitlerde üretilen kolonya ve türevleri
her çantada, her cepte bulunmaya; evde,
okulda, işte ve yolculukta bize eşlik etmeye devam ediyor. Hâl böyle olunca kolonya üreticilerinin fazla mesaisi bir müddet
daha süreceğe benziyor.

GOING AHEAD WITH THE MEASURES
Hand hygiene is preserves its significance in
the days of “controlled social life” as we have
started to normalize. Cologne and suchlike
stuff in varying types, sizes and bottles can
be found in all bags, pockets at home, at
school, at work and during travel. This being
the case, it seems like the overtime shift of
cologne producers will continue for some
more time.
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AYASOFYA CAMİİ 86 YIL
ARADAN SONRA İBADETE
AÇILDI
HAGIA SOPHIA MOSQUE OPENED
FOR WORSHIP AFTER 86 YEARS
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AYASOFYA-I KEBIR CAMI-I
ŞERIFI, PTT PULLARINDA
HAGIA SOPHIA MOSQUE ON
PTT STAMPS

Mimarlık dünyasının başyapıtları arasında yer
alan ve Osmanlı Devleti’nin himayesinde ayakta kalarak günümüze kadar gelen Ayasofya Camii, 86 yıl aradan sonra 24 Temmuz’da yeniden
ibadete açıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil
Karaismailoğlu, Ayasofya’nın müze olmaktan çıkarılıp tekrar camii olarak ibadete açılmasının tarihe geçecek önemli bir karar olduğunu belirtti.
Bakan Karaismailoğlu, Danıştay’ın, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesini sağlayan 1934 tarihli Bakanlar Kurulu düzenlemesini iptal etmesinin
ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın
Ayasofya'nın yeniden camii olarak hizmete açılmasını sağladığını söyleyerek, “Liderliği ve iradesiyle
Türkiye’yi dünya liginde zirveye taşıyan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kararlı duruşuyla Ayasofya’yı özlediği kimliğine kavuşturuyoruz.
Böylece Ayasofya, tarihimizde ikinci kez 86 yıl aradan
sonra, camii olarak hizmet vermeye başlayacak. Gönülleri fetheden bu kararı için Sayın Cumhurbaşkanımıza milletimiz adına şükranlarımı sunuyorum” dedi.
PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten ise Ayasofya Camii’nin yeniden ibadete açılmasıyla ilgili olarak sosyal
medya hesaplarından paylaşımda bulundu. Gülten
“86 yıllık hasret yerini vuslata bıraktı. Bizlere bu kut-
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Hagia Sophia Mosque, which is one of the masterpieces of
the architecture world and survived under the Ottoman
Empire to the present day, has been reopened for worship
after an 86-year break. The Transportation and Infrastructure Minister Adil Karaismailoğlu stated that Hagia Sophia
being removed as a museum and reopened for worship is an important decision that will go down in history.
After the State Council canceled the Council of Ministers’ regulation dated 1934 that ensured Hagia Sophia
would be turned into a museum from a mosque, Minister Karaismailoğlu said that H.E President Recep Tayyip
Erdoğan assured that Hagia Sophia would once again be
open for service as a mosque and stated, “We are reuniting Hagia Sophia with the identity it missed with the decisive stance of H.E President Recep Tayyip Erdoğan, who
put Turkey on top of the world league with his leadership
and will. Thus, Hagia Sophia will start giving service as a
mosque for the second time in our history after an 86-year
break. I present my gratitude on behalf of our nation to our
President for this decision that conquered many hearts”.
PTT Corp. General Director Hakan Gülten has
shared posts on his social media about the reopening of the Hagia Sophia Mosque for worship. Gülten said, “A 86-year longing has left its place for a reunion. Thank God for showing us this happy day”.

Ayasofya Camii'nin
İbadete Açılışı

Ayasofya Camii'nin
İbadete Açılışı

24.07.2020

24.07.2020

lu günü gösteren Rabbimize şükürler olsun” dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile PTT AŞ tarafından Ayasofya Camii görsellerine yer verilerek hazırlanan ‘‘Ayasofya Camii’nin İbadete Açılışı’’ konulu iki değerli anma pulu ve ilk gün zarfı 24
Temmuz 2020 tarihinde tedavüle sunuldu. "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi İbadete Açılışı" konulu özel gün zarfı da aynı tarihte tedavüle sunuldu.
Ayrıca Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile PTT AŞ Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılmasının ardından bu tarihi anı ölümsüzleştirmek amacıyla bir
uygulama hayata geçirdi. Uygulamayla vatandaşlar,
kişiye özel isim yazılı "Ayasofya Camii Pulları ve İlk
Gün Zarfları"nı "www.ayasofyapulu.com" adresi üzerinden dijital olarak oluşturabiliyor.

Two precious commemorative stamps and first
day covers prepared by PTT Corp. with the Hagia
Sophia Mosque images themed “the Hagia Sophia Mosque Opening for Worship” have been issued on July 24, 2020. The special day cover themed
"the Hagia Sophia Grand Mosque Opening for
Worship" has also been issued on the same day.
Additionally, after the Hagia Sophia Grand Mosque
was opened for worship, PTT Corp. carried out an application in order to eternalize this historical moment.
With this application, citizens can digitally create personalized “Hagia Sophia Mosque Stamps and First
Day Covers” with their names on it through "www.Hagia Sophiapulu.com".
AĞUSTOS / AUGUST
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"BÜYÜK PTT AILEMIZLE NICE
BAŞARILARA ULAŞACAĞIZ"
"WE WILL ACHIEVE MANY SUCCESSES WITH
OUR GREAT TURKISH POST FAMILY"

Bizden Haberler / News From Us

PTT’DEN “AKDENİZ 2020
(GELENEKSEL GASTRONOMİ)”
KONULU ANMA PULU
A COMMEMORATIVE STAMP THEMED
“EUROMED 2020 (TRADITIONAL GASTRONOMY
IN THE MEDITERRANEAN)” FROM PTT

PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten,
personellerle
video
konferans
yöntemiyle bir araya geldi. Gülten,
Türkiye’nin dört bir yanında görev alan
başarılı personellere, özverili çalışmaları
nedeniyle teşekkür etti.
Genel Müdür Hakan Gülten, Ankara’dan
Ayşe Kösten Havucoğlu, Bolu’dan
Öznur Türkeli ve Adana’dan Gülden
Andırır ile Fatma Atabay isimli kadın
posta dağıtım personelleriyle bir araya
geldi. Pandemi dönemi başta olmak
üzere 2020 yılı ilk 4 ayında yüksek bir
dağıtım sayısına ulaşan personeller,
başarıları hakkında Gülten’e bilgi verdi.
BAŞARILARINIZLA ÖRNEK OLMALISINIZ
Çalışanların başarılarından dolayı büyük
bir memnuniyet duyduğunu dile getiren
Gülten, “Evinize götürdüğünüz ekmeği
hak etmek çok önemli. Bu rakamlara
ulaşmanızdaki motivasyonunuz da çok
önemli. Başarılarınız bizleri mutlu ediyor.
Bu başarıyı kurum içinde de mutlaka
duyurmamız gerekiyor” dedi.
Ulaşılan dağıtım rakamları nedeniyle
gururlandığını ifade eden Gülten,
“Emeğinize
sağlık.
Başarılarınızı
gördükçe gurur duydum. İnşallah sizde
arkadaşlarınıza başarılarınızı anlatırsınız.
İş ayrımı yapmadan, performansınızın
diğer arkadaşlara örnek olmasını
istiyoruz. PTT’nin daha fazla motivasyona
ve daha fazla çalışmaya ihtiyacı var. Bir
dahaki sefere yine sizleri burada görmek
istiyoruz. Bu sayıları daha da artırabilmek
adına neler yapılacağına dair bizler de
çalışmalar yapıyoruz. Başmüdürlerimiz
aracılığıyla her türlü dilek ve önerilerinizi
bizlere
ulaştırabilirsiniz.
Çalışma
arkadaşlarınıza
ve
ailelerinize
de
selamlarımızı iletin” dedi. Gülten, sosyal
medyada yaptığı paylaşımda personeller
ile buluşmaya devam edeceğini ifade etti.
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Geleneksel Akdeniz Gastronomi konulu pul yarışmasında
oy kullanmak için karekodu
kullanabilirsiniz

The General Director of PTT Corporation, Hakan Gülten, came
together with the staff through video conferencing. Gülten
thanked the successful staff around Turkey for their devoted work.
The General Director, Hakan Gülten, came together with female
mail delivery staff; namely Ayşe Kösten Havucoğlu from Ankara,
Öznur Türkeli from Bolu, Gülden Andırır and Fatma Atabay from
Adana. Reaching a high number of deliveries in the first quarter
of 2020 particularly including the pandemic period, the staff
informed Gülten about their success.
YOUR SUCCESS SHOULD SERVE AS A MODEL
Expressing his pleasure in the success of the staff, Gülten said “It
is important that you deserve the bread you bring home. Your
motivation is of high importance in the figures you have reached.
Your success makes us happy. We should announce this success
within the corporation, too.”
Stating as a director of the corporation that he takes pride in the
delivery figures reached, Gülten continued: “Thank you for your
efforts. I am proud of your success. I hope you will tell about your
success to your friends, as well. Without distinguishing between
jobs, we want to see that your performance becomes a model
for other colleagues. PTT needs more motivation and hard work
than ever. We would like to see you here again next time. We
also work to find out what we can do to increase these numbers
higher. You can submit any request and suggestion to us through
our head directors. Give our kind regards to your colleagues and
families.” Gülten announced in a social media post that he would
continue to come together with the staff.

You can use the QR code for
voting the “Traditional Gastronomy in the Mediterranean”
stamp competition.

PTT AŞ tarafından geleneksel Türk mutfak kültürünü yansıtan “Akdeniz 2020 (Geleneksel Gastronomi)”
konulu üç değerli blok şeklinde hazırlanan anma
pulu ile ilk gün zarfı 13 Temmuz 2020 tarihinde tedavüle sunuldu. "Akdeniz 2020 (Geleneksel Gastronomi)" konulu 2x3,00 TL ve 5,50 TL bedelli (26x36 mm
boyutunda) blok şeklinde Anma Pulu, söz konusu
pula ait (140x210 mm boyutunda) 13,50 TL bedelli
ilk gün zarfı PTT iş yerlerinde, PTT’ye ait www.filateli.
gov.tr web adresinde ve filateli cep uygulamasında
satışa çıkarıldı.
Ayrıca PTT AŞ, Akdeniz Posta Birliği (Euromed) tarafından düzenlenen pul yarışmasında ülkemizi
temsil ediyor. PTT AŞ, yarışmaya “Akdeniz 2020 (Geleneksel Gastronomi)" konulu üç değerli blok şeklinde hazırlanan anma pulu ile katılıyor. Tema olarak
“Geleneksel Akdeniz Gastronomi" konusu işlenen
pul yarışmasında yer alan PTT AŞ'ye, 13 Ekim 2020
tarihine kadar Euromed’in resmî internet sitesinden
oy verilebiliyor. Türkiye'deki vatandaşlarımız gibi
yurt dışında yaşayan Türkler de oylamaya katılabilir.

The commemorative stamp and first day cover
themed “EUROMED 2020 (Traditional Gastronomy in the Mediterranean)” reflecting the traditional Turkish culinary culture prepared by PTT
Corp. as trivalent blocks have been issued on July
13, 2020. The commemorative stamp prepared as
a (sized 26x36 mm) block, themed " EUROMED
2020 (Traditional Gastronomy in the Mediterranean)", worth 2x3.00 TL and 5.50 TL, the first day cover
that belongs to the relevant stamp (sized 140x210
mm) worth 13.50 TL, are put up for sale in PTT
workplaces, on the www.filateli.gov.tr web address
that belongs to PTT and the philately mobile application.
“PTT Corporation is representing our country in
the stamp competition organized by the European Postal Union (Euromed). PTT Corporation
participates in the competition with the commemorative stamp prepared in form of three
valuable blocks on “Mediterranean 2020 (Traditional Gastronomy)”. You can vote for PTT Corporation in the “Traditional Mediterranean Gastronomy” stamp competition on Euromed’s official
website until October 13, 2020. As well as the
Turkish citizens, our people living overseas can
take part in the voting.”
AĞUSTOS / AUGUST
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PTT’DEN "15 TEMMUZ
DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK
GÜNÜ" KONULU ÖZEL GÜN ZARFI
SPECIAL DAY COVER THEMED
“15 JULY DEMOCRACY AND
NATIONAL SOLIDARITY DAY”
FROM PTT
PTT AŞ tarihimizde yaşanan önemli olayları
milletimizin hafızasında canlı tutmaya ve
millî kahramanlarımızın manevi hatıralarını
onurlandırmaya devam ediyor. Bu doğrultuda,
PTT AŞ tarafından 15 Temmuz 2020 tarihinde
tedavüle çıkan "15 Temmuz Demokrasi ve
Milli Birlik Günü" konulu özel gün zarfları, 5,00
TL bedelle www.filateli.gov.tr adresinde, filateli
cep uygulamasında ve abone sayısı kadar PTT iş
yerlerinde satışa sunuldu.

PTT Corp. continues to keep the memory of
important events in our history alive in our
nation and honor the spiritual memories of our
national heroes. Accordingly, the special day
covers themed “15 July Democracy and National
Solidarity Day” issued by PTT Corp. on 15 July
2020, has been put up for sale for 5.00 TL on www.
filateli.gov.tr, on the philately mobile application
and in PTT workplaces as much as the subscriber
count.

EUROMED 37. YÖNETİM
KURULU TOPLANTISI
PTT AŞ BAŞKANLIĞINDA
GERÇEKLEŞTİ
THE 37th EXECUTIVE MEETING
OF EUROMED TOOK PLACE
UNDER THE CHAIRMANSHIP OF
PTT CORPORATION
Akdeniz Posta Birliği’nin, ya da bilinen diğer
adıyla Euromed’in, 37. Yönetim Kurulu toplantısı
18 Haziran 2020 tarihinde yapıldı. Pandemi koşulları sebebiyle telekonferans şeklinde gerçekleştirilen toplantıya PTT AŞ Uluslararası İlişkiler
Daire Başkanı Candan ŞENYÜZ başkanlık etti.
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The 37th Executive Meeting of the European Postal Union known as Euromed took place on June
18, 2020. The meeting was held in form of teleconference due to pandemic and was chaired by Candan ŞENYÜZ, Head of the Department of International Relations at PTT Corporation.

Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya ve Bursa’da hizmetinizdeyiz.
Size en yakın Kargomatı öğrenmek için www.kargomat.ptt.gov.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

Röportaj / Interview
“HEDEFİMİZ,
E-TİCARET
PLATFORMUMUZU
BÖLGEDEKİ EN
BÜYÜK
5 OYUNCUDAN
BİRİ YAPMAK”
“OUR GOAL IS
TO MAKE OUR
E-COMMERCE
PLATFORM ONE
OF THE BIGGEST
5 ACTORS IN THE
REGION”

Sizi biraz tanıyabilir miyiz?
Bir PTT iştiraki olan PtteM A.Ş. Genel
Müdürü ve kurucu ortağıyım. ETİD’de
Başkan Yardımcısı ve TOBB’da e-ticaret meclisi üyesi olarak görev alıyorum. Yüksek öğrenimimi Gazi Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi’nde
tamamladım, sonrasında 7 yıl Amerika’da
ticaret ve teknoloji alanlarında eğitimler
aldım. Ülkem A.Ş. ile Türkiye’de başlayan
profesyonel kariyerimin ardından EPT ve
PtteM ile girişimciliğe adım atmış oldum.
Şirketinizin faaliyet alanları nelerdir?
ePttAVM.com, B2C ticaret faaliyetlerini
yürüten, 20 binden fazla KOBİ tarafından
sunulan 20 milyonu aşkın ürün yelpazesiyle satış yapan, müşterilerin online ve
mobil olarak alışveriş yaptığı ve teknolojisi
ODTÜ Teknokent’te bulunan Ar-Ge ekiplerimiz tarafından geliştirilmiş bir e-ticaret
platformudur. PtteM tarafından sunulan
ePttAVM.com, 2012 yılının mayıs ayında kuruldu ve Türkiye’nin en önemli pazar yerlerinden biri oldu; FastCompany Türkiye tarafından yapılan araştırmada, Türkiye’deki en
büyük 12 internet şirketi arasında yer aldı.
Şirketinizin misyonundan bahseder
misiniz?
Müşterilerimize hızlı, güvenli ve kaliteli bir
hizmet sunarken; yerli satıcılara ve üreticilere verdiğimiz destekle de ülkemizin
ekonomisine hem yurt içi hem de yurt
dışı faaliyetlerimizle katkıda bulunmak en
önemli misyonumuzdur. Yıllık ortalama
yüzde 200’lük bir büyüme oranı yakaladık.
Türkiye’nin ilk “Güven Damgalı” e-ticaret
platformu olan ePttAVM olarak, 20 binin
üzerinde KOBİ’yi 10 milyonu aşkın tüketiciye ulaştırdık. KOBİ’lerimiz Türkiye’nin
yanı sıra Katar, Bosna Hersek ve Kosova
pazarlarına da ulaşabiliyor. KOBİ’lerimizi
30 ülkeye daha ulaştırmak için çalışıyoruz.

EPTTAVM GENEL MÜDÜRÜ
HAKAN ÇEVİKOĞLU
EPTTAVM GENERAL
DIRECTOR
HAKAN ÇEVİKOĞLU
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Şirketinizin vizyonu ve gelecek planları
nelerdir?
Ülkemizin e-ihracat hedefleri kapsamında; KOBİ’lerimize kolaylık sağlamak, e-ticaret ve e-ihracat hizmetini güvenli bir
ortamda sunmak ve e-ihracatta milli bir
oyuncu olarak ülkemizin gözde kurumu
PTT’nin altyapısını ve gücünü tüm dünyaya taşımak esas vizyonumuzdur. E-ticaret
lojistiği / e-fulfilment stratejimiz doğrultusunda İngiltere, Almanya ve Rusya’da lojistik merkezlerimizin kurulum çalışmaları
sürmektedir. Bakanımız Sn. Adil Karaismailoğlu’nun da dediği gibi; hedefimiz, e-ticaret platformumuzu bölgedeki en büyük 5
oyuncudan biri yapmak.

Could you please introduce yourself?
I am the General Director and founding
partner of PtteM Corporation, a PTT affiliate. I work in ETID as the Vice President and
in TOBB as a member of the e-commerce
council. I completed my higher education
in Gazi University and Bilkent University.
Then I studied in the fields of commerce
and technology in the USA for 7 years. Following my professional career that started
in Ülkem A.S. in Turkey, I took a step towards
entrepreneurship with EPT and PtteM.
What are the main fields of your
Corporation?
ePttAVM.com is an e-commerce platform
carrying out B2C commercial activities
with a product range of more than 20
million offered by more than 20 thousand
SMEs. Customers can shop online and via
mobile devices on this platform. It is an
e-commerce platform designed by our R&
D teams based in ODTU Techno-city and
customers can shop online and via mobile
devices in this platform. Offered by PtteM,
ePtt.AVM.com was founded in May, 2012 to
become one of the most important marketplaces in Turkey. In a research conducted
by FastCompany Turkey, it ranked among
the top 12 internet companies in Turkey.
What are the missions of your Corporation?
Our greatest mission is to contribute to the
national economy with our national and
international activities by supporting local vendors and producers while offering
fast, reliable and high-quality service to our
customers. We have achieved an annual
growth rate around 200 percent. Being the
“Trust Labeled” first e-commerce platform
of Turkey, ePttAVM has gathered more
than 20 thousand SMEs with more than
10 million consumers. Our SMEs are able
to reach the Qatari, Bosna-Herzegovinian
and Kosovan markets as well as Turkey. We
are working to help our SMEs extend to 30
more countries.
What are the vision and future plans of
your Corporation?
Our main vision is to facilitate the operations of SMEs in line with the national
e-export goals, to offer e-commerce and
e-export services on a reliable environment
and to introduce the whole world with
the infrastructure and power of PTT, our
country’s precious corporation. We continue establishment activities for our logistic
centers in the UK, Germany and Russia in
line with our e-commerce logistics/e-fulfilment strategy. As stated by our Minister,
Adil Karaismailoğlu, our goal is to make our
e-commerce platform one of the biggest 5
actors in the region.
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“PTT,
GEÇMİŞTEN
GELECEĞE
KURULMUŞ BİR
KÖPRÜDÜR”
“PTT: A BRIDGE
ESTABLISHED
BETWEEN PAST
AND FUTURE”

POSTA VE KARGO
HİZMETLERİ DAİRE
BAŞKANI
ALİ İHSAN KOÇ
DEPARTMENT HEAD OF
THE POSTAL AND CARGO
SERVICES
ALİ İHSAN KOÇ
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Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Ne
kadar süredir PTT’de görev
yapıyorsunuz?
PTT’de göreve 1987 yılında başladım. Çeşitli yerlerde Merkez
Müdürlüğünün ardından Ankara
Kargo İşleme Merkezi Müdürlüğü,
Kargo ve Lojistik Dairesi Başkanlığı Şube Müdürlüğü, Posta Daire
Başkanlığı Başkan Yardımcılığı,
Lojistik Daire Başkanlığı Vekilliği
görevlerinde bulundum.

Could you please introduce
yourself? How long have you
been working at PTT?
I have started working at PTT in 1987.
After being the central director in
various offices, I have worked as the
Director of Ankara Cargo Processing
Center Directorate, the Head of Cargo and Logistics Department, the
Deputy Head of Postal Department,
and the Acting Head of Logistics
Department.

Başkanlığınızın PTT içerisindeki
temel görevleri nedir?
Yaptığınız çalışmalardan kısaca
bahseder misiniz?
1840 yılından beri yurt içinde ve
yurt dışında halkımızın mektup ve
telgraflarının iletimini sağlayan şirketimiz, bugün de ülkemizin her
köşesine posta hizmeti vermektedir. 6475 sayılı Posta Hizmetleri
Kanunu’yla şirketimiz “evrensel
hizmet yükümlüsü” olarak görevlendirilmiştir. Aynı kanunla haberleşme gönderisi kabul, sevk-dağıtım hizmetleri tekeli de şirketimize
verilmiştir. Haberleşme gönderisi
statüsünde olan banka kartlarının
dağıtımı konusunda da bankalara hizmet vermekteyiz. Aynı zamanda Dünya Posta Birliği üyesi
olan şirketimiz, UPU kuralları çerçevesinde yurtdışına posta, koli
ve APS hizmeti sağlamaktadır.

What are the main roles of your
department in PTT? Could you
briefly tell us about your work?
Our corporation, which has been
transmitting letters and telegraphs
of our people in Turkey and abroad
since 1840, still provides postal services to every corner of our country.
Our corporation, PTT, which is a “universal service provider” according to
the Postal Services Law Numbered
6245, also monopolizes the communicational posts acceptance, delivery-distribution services. Moreover,
our corporation provides services to
the banks regarding the distribution of bank cards which are under
the status of communication posts.
Our corporation is a member of the
World Postal Union and provides
postal, package, and APS services
abroad in line with the UPU's rules.

Kargo sektörünün öncü kuruluşu
olma yolunda hızla ilerleyen şirketimiz, ülkemizin başta gelen e-ticaret siteleri ile entegrasyon halinde olup tamamına başarılı bir
şekilde kargo hizmeti vermektedir. Kargo pazarındaki payımız her
geçen gün artarken şirketimiz, uyguladığı fiyat politikası ile pazarda
düzenleyici bir rol üstlenmiştir. Şirketimiz posta /kargo teknolojilerini en aktif şekilde kullanmaktadır.

Our corporation, which is rapidly
proceeding to become the leading organization in the cargo sector, is integrated with the leading
e-commerce web sites and successfully provides cargo services
for all of them. While our margin is
increasing day by day in the cargo
market, our corporation has been
playing a regulatory role in the market with its price policy. Our company uses postal and cargo technologies in the most active way.

PTT gibi köklü bir kurumda
görev yapıyor olmak sizin için
ne ifade ediyor?
Geçmişten geleceğe köprü olmuş
böylesine köklü bir kurumda hizmet vermekten her zaman büyük
bir şeref ve haz duydum. Beraber
çalıştığım personellerimizin gösterdiği gayret ve özverili çalışma
sebebiyle her birine ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum.

What does it mean to you to
work in an established institution
like PTT?
I have always had great honor and
pleasure to be serving in such a
long-established institution that
has become a bridge from past to
future. I would like to thank each
and every of our personnel whom
I worked with, for their efforts and
devotion.

“PTT BENİM
İÇİN EVİMDEN,
AİLEMDEN FARKI
OLMAYAN BİR
YUVA GİBİDİR”
“PTT IS
LIKE MY HOME,
MY FAMILY”

Kendinizden biraz bahseder
misiniz? PTT’de ne zamandır görev
yapıyorsunuz?
1963 Çankırı Eldivan doğumluyum.
Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi
mezunuyum. 1 yıllık kısa bir dönem
hariç çalışma hayatımın tamamı
PTT’de geçti.
34 yılı aşkın sürede
birçok birimde çalıştım. Memurluktan
başlayarak Daire Başkanlığına kadar
kariyerini sürdürmüş olan bir PTT'ciyim.
1986’da
PTT
Genel
Müdürlüğü
Ankara Ana Depo Müdürlüğünde
ilk görevime başladım. 1996’da Şef,
1998’de Amir, 2002’de Satın Alma
Daire Başkanlığında Müdür Vekili
olarak görev yaptıktan sonra 2011’de
Konya Çarşı Merkez Müdürü, ardından
Konya Muhasebe Müdürü olarak
atandım. PTT Genel Müdürlüğünün
anonim şirkete dönüşmesi ile birlikte
eylül 2013’te Muhasebe ve Finansman
Daire Başkanlığı Merkez Muhasebe
Şube Müdürlüğüne, 2017’de PTT Bank
Daire Başkan Yardımcılığına atandım.
Temmuz 2019’dan itibaren Satın Alma
Daire Başkanlığına vekalet etmekteyim.
Başkanlığınızın
PTT
içerisindeki
temel görevleri nelerdir?
Başkanlığımızın
temel
görevleri;
Posta ve Telgraf Teşkilatı AŞ esas
sözleşmesinde
belirtilen
faaliyet
konuları kapsamında mal ve hizmet
alımı ile menkul mal satış iş ve işlemlerini
yürütmektir. Ayrıca, yaptığımız işe
ilişkin mevzuat hazırlama; bilgilerin
sınıflandırılması,
yorumlanması,
analiz edilmesi, istatistiksel verilere
dönüştürülmesi
ve
arşivlenmesi;
gerektiğinde brifing, rapor vb. formatta
hazırlanıp üst yönetime sunulması da
görevlerimiz arasında yer almaktadır.

SATIN ALMA DAİRESİ
BAŞKAN VEKİLİ
ŞABAN YÜKSEL
DEPUTY HEAD
OF PURCHASING
DEPARTMENT
ŞABAN YÜKSEL

PTT sizin için ne ifade ediyor?
PTT benim için işe başladığım
ilk günden bugüne kadar içinde
yaşadığım evimden, ailemden farkı
olmayan bir yuva gibidir. Ülkemizin
sıkıntılı günlerinde vatan için, millet
için üzerine düşen görevi en alt
kademesindeki çalışanından en üstteki
yöneticisine kadar göstermiş olduğu
aidiyet duygusu ile yerine getirmeye
çalışan; yaptığı işlerle ve kazanmış
olduğu değerleriyle büyük başarılara
imza atmış, tutku ile görev yaptığım bir
kurumdur.

Could you please introduce
yourself? How long have you been
working for PTT?
I was born in Eldivan, Çankırı in
1963. I graduated from Faculty of
Economics at Anadolu University. I
have always worked for PTT except
for a short-term, a one-year-period. I
have worked for more than 34 years.
I started working there as a civil
servant, with minimum requirements,
and worked my way up to the Head
of the Purchasing Department.
I first started working for PTT at the
Ankara Main Depot Directorate in
1986. After working as a chief in 1996, a
supervisor in 1998 and Deputy Director
at the Department of Purchasing, I
got promoted in 2011 and became
the Director at Konya Çarşı Merkez
and then the Accounting Director in
Konya. When PTT General Directorate
became a corporate in September,
2013, I got appointed to Accounting
and Financing Department Central
Accounting Office. And then, I became
the Deputy Head of Department at
PTT Bank in 2017. I have been working
as the Deputy Head of Purchasing
Department
since
July
2019.
What are the main roles of your
department in PTT?
Our fundamental responsibilities are to
carry out all the work and the process
regarding the purchase of goods and
services, and moveable goods stated
in the articles of incorporation of Post
and Telegram Organization Corp. Our
responsibilities also include preparing
legislation regarding our work,
categorization, interpretation and
analysis of the data, converting them
into statistical outputs and archiving
them, preparing briefings, reports and
etc. when required and presenting
them to the senior management.
What does PTT mean to you?
PTT is like my home, my family since the
very first day I started working in PTT. It is
an institution taking any responsibility
with the sense of belonging, with all its
employees including the workers and
the directors for its country and the
nation. It is an institution succeeded
in all of its activities with the values it
has gained, and the place where I have
been devotedly working.
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“BİZ GÜÇLÜ
VE KOCAMAN
BİR AİLEYİZ”
“WE ARE A
STRONG AND
HUGE FAMILY”

ARTVİN PTT BAŞMÜDÜRÜ
GÖNÜL KOCAMAN
ARTVİN PTT HEAD
DIRECTOR GÖNÜL
KOCAMAN
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Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Ne
kadar süredir PTT’de görev
yapıyorsunuz?
1969 Samsun/Bafra doğumluyum.
Nişantaşı Üniversitesi İşletme Yönetimi yüksek lisans mezunuyum.
1992’de İstanbul Beyoğlu PTT
Merkezinde memur olarak göreve başladım. Daha sonra şeflik ve
uzun yıllar işletme kontrolörlüğü yaptım. 2014 yılında ilk görev
yaptığım Beyoğlu PTT Merkezine
müdür olarak atandım. 2017’den
itibaren Artvin PTT Başmüdürü
görevini yürütüyorum.

Could you please introduce
yourself? How long have you been
working in PTT?
I was born in 1969, in Samsun/Bafra.
I received my graduate degree from
Nişantaşı University Business Administration. I started my career as an
officer in 1992, in İstanbul Beyoğlu
PTT Headquarters. Then, I became a
supervisor and worked as a business
operator for many years. In 2014, I was
assigned as a director to Beyoğlu PTT
Headquarters, where I first started
working. I have been working as the
Artvin PTT Head Director since 2017.

PTT’nin şehrinizdeki
çalışmalarından bahseder
misiniz?
2017’de Başmüdür olarak atandığım Artvin’de 6 merkez, 3 şube ve 7
acente olmak üzere toplam 16 işyerimizde 111 çalışanımız ile bu zorlu
coğrafyanın her köşesine hizmet
götürmek gibi ulvi bir görevi ifa
ediyoruz. Artvin’deki tüm kurum,
kuruluş, esnaf ve STK’ları ziyaret
ederek PTT AŞ’nin hizmetleri hakkında bilgiler verdik; kurum ve kuruluşları PTT AŞ ile çalışır duruma
getirdik. PTTCell’in çekim gücüne
sahip olan yerleri tespit etmek için
köy köy gezerek yaptığımız çalışmalardan dolayı 2020 yılı başından
itibaren hedeflerde Türkiye birincisi olmaktayız. Artvin’de üretilen
çiçek ve kestane balı pazarlanması
ve satılması için Artvin Posta Pazarı’nı kurduk. Ayrıca kişisel pul
pazarlamasında yıllık kişisel pul
basımını oransal olarak ilk sıralara
taşıdık.

Could you inform us about the
operations of PTT in your city?
In Artvin, where I was assigned as the
Head Director in 2017, we are fulfilling
the loyal duty of providing services to
every corner of this challenging geography with 6 headquarters, 3 branches and 7 agencies, 16 workplaces and
111 employees in total. We provided
information about the services of PTT
Corp. by visiting all institutions, establishments, tradesmen and NGOs, we
started collaborations between institutions, establishments and PTT Corp.
We took the lead since the beginning
of 2020 in Turkey in terms of goals, due
to the work we conducted by visiting
villages to determine places that have
the phone range of PTTCell. We established the Artvin Postal Market in
order to promote and sell flowers and
chestnut honey produced in Artvin.
Additionally, we increased the yearly
personal stamp printing to 130.000,00
TL from yearly personal stamp marketing 16.000,00 TL and proportionally made it to the first place.

PTT gibi köklü bir kurumda
görev yapıyor olmak sizin için
ne ifade ediyor?
1840’tan beri üstlendiği tarihî misyon, tecrübe, oluşturduğu kurum
kültürü ve geleneği ile biriktirdiği
kurumsal hafızayı modern dünyaya taşıyarak günümüz teknolojileriyle harmanlayabildiği için ülkemizde ve uluslararası camiada
adından söz ettiren, ülkemizin göz
bebeği PTT’mizde çalışmak; böyle
bir kurum üzerinden milletimize
ve devletimize hizmet etmekten
dolayı kendimi özel, önemli ve ayrıcalıklı hissediyorum. Biz güçlü ve
kocaman bir aileyiz.

What does working at a deeprooted institution such as PTT
mean to you?
Working at our countries dearest PTT,
carrying the institutional memory it
has been collecting since 1840 with
the historical mission and experience
it took on, the corporate culture and
tradition it created into the modern
world, making a name for itself in our
country and in the international community because of its ability to blend
these with current technologies; I
feel very special, important and privileged to serve our nation and country
through an institution like this. We are
a strong and huge family.

“PTT AİLESİNİN
BİR ÜYESİ
OLMAKTAN
DOLAYI KENDİMİ
SON DERECE
MUTLU VE ŞANSLI
ADDEDİYORUM”
“I FEEL EXTREMELY HAPPY AND
LUCKY TO BE A
MEMBER OF THE
PTT FAMILY”

KIRKLARELİ PTT
BAŞMÜDÜRÜ ALİ SEVİNÇ
KIRKLARELİ PTT HEAD
DIRECTOR ALİ SEVİNÇ

Biraz kendinizden bahseder
misiniz?
1960 Adıyaman Besni doğumluyum.
İlkokul, ortaokul ve liseyi Besni’de
bitirdim.
Anadolu
Üniversitesi
İşletme
Fakültesi
mezunuyum.
18 Ekim 1983’te Gaziantep PTT
Başmüdürlüğünde memur olarak
başladığım görevime sırasıyla şef,
amir, müdür, başmüdür yardımcısı
olarak devam ettim. 2002’de Batman;
ardından Iğdır, Ağrı, Sinop, Niğde
PTT Başmüdürlüğü görevlerinde
bulundum ve 2016’da atandığım
Kırklareli PTT Başmüdürlüğünde
görevime devam etmekteyim.
PTT’nin şehrinizdeki çalışmaları
nelerdir?
Şehrimizde 6 merkez, 1 PİDM, 21 şube,
6 acente olmak üzere 34 işyerimizde
236 personelimiz ile şirketimiz; tüm
hizmetlerinin müşteri beklentileri
göz
önüne
alınarak,
kalite
standartlarına uygun, eksiksiz ve
kesintisiz verilmesi sağlanmaktadır.
PİDM Müdürlüğümüzce Trakya
geneli 3 il, 28 merkez bazlı posta,
kargo, sevk ve ayrım işlemi
yapılmaktadır. Pazarlama ve tanıtım
çalışmaları kapsamında Esnaf ve
Sanatkârlar Odası, Sanayi ve Ticaret
Odası, Organize Sanayi Müdürlüğü
ile ilimizde bulunan gerçek, tüzel
işletmelerle görüşmeler sağlanarak
şirketimizin hizmetleri tanıtılmış ve
kargo-kurye anlaşmaları yapılmıştır.
İş yoğunluğu kapasitesi fazla olan
bölgelere yeni PTT şubeleri açılmış,
PTTMatik adetimiz 6’dan 26’ya
çıkarılmıştır. e-PttAVM’de Kırklareli
Pazarı
oluşturularak
Kırklareli
yerel ürünlerinin tanıtımına katkı
sağlanmıştır. Kırklareli’nde posta
ve lojistik hizmetlerinin pazar
payının
artırılması
hususunda
çalışmalarımız devam etmektedir.
PTT’nin sizin yaşamınızdaki
yerinden ve öneminden bahseder
misiniz?
Türkiye
Cumhuriyeti’nin
temel
kurumlarından birisi olan; 180 yıllık
uzun geçmişi ile değişen, gelişen
şartlar
doğrultusunda
varlığını
sürdüren köklü bir kurumun çalışanı
ve PTT ailesinin bir üyesi olmaktan
dolayı kendimi son derece mutlu ve
şanslı addediyorum.

Could you please introduce
yourself?
I was born in 1960, in Adıyaman Besni. I
completed primary school, secondary
school and high school in Besni. I
graduated from Anadolu University
Faculty of Management. After I started
my duties in 18 Ekim 1983 in the
Gaziantep PTT Head Directorate as
an officer, I continued as a supervisor,
chief, director, deputy head director,
respectively. In 2002, I worked as a PTT
Head Director for Batman, followed
by Iğdır, Ağrı, Sinop, Niğde and I am
currently continuing my duty in the
Kırklareli PTT Head Directorate, where I
was assigned to in 2016.
What are the operations of PTT in
your city?
Our company, with 6 headquarters,
1 PIDM, 21 branches, 6 agencies and a
total of 34 workplaces and 236 employees
in our city, provides all services to
be complete and uninterrupted,
considering the expectations of the
customer and fit for quality standards.
As the PIDM Directorate, postal, cargo,
shipping and differentiation processes
are done in 3 cities, based on 28
headquarters in Thrace. Within the scope
of marketing and advertising operations,
our companies’ services were promoted
and cargo-courier agreements were
made by arranging meetings with
real, legal corporations with the
Union of Merchants and Craftsmen,
Chamber of Industry and Commerce,
Organized Industrial Directorate. New
PTT branches were opened in regions
with high workload capacities, our
PTTMatik counts were increased from
6 to 26. Contributions were made to the
promotion of Kırklareli local products by
creating a Kırklareli Market on e-PttAVM.
Our activities regarding increasing
the market share of postal and logistic
services in Kırklareli continue.
Could you tell us about the role and
significance of PTT in your life?
I feel extremely happy and lucky to be
a member of the PTT family and an
employee of a deep-rooted institution
that is one of the most fundamental
institutions of the Republic of Turkey,
with a long, 180-year history, that
continues to grow in accordance to
changing, developing conditions.

AĞUSTOS / AUGUST

59

Atölye / Workshop

Atölye / Workshop

Talha Kabukçu

YOL ARKADAŞIMIZ

BAVUL

OUR TRAVEL COMPANION
SUITCASE
Ahşap, deri, bez, plastik, elde taşınan, sırtta taşınan, tekerlekli,
fermuarlı, askılı, kulplu, astarlı, kılıflı, kilitli, şifreli, körüklü, cepli,
bölmeli… Her türde, her boyutta, her amaç için bir bavul bulmanız
mümkün. İş seyahati, yurt dışı gezisi, kamp ya da tatil demeden
çıktığımız her yolculukta bize eşlik eden pek vefalı bir arkadaş.
Ayrıca çok da cefalı… Hıncahınç doldurup yerlerde sürüklesek de
hiç itiraz etmiyor. Haydi gelin bizim için dünyaları taşıyan yol
arkadaşlarımızın rengarenk dünyasına yakından bakalım…
Wood, leather, cloth, plastic, hand-carried, carried on the back, wheeled,
zipper, straps, handles, lined, sheath, locked, encrypted, bellows,
pockets, compartments… You can find a suitcase of any type, any size,
for every purpose. A loyal companion accompanying us on every
journey we take without saying business travel, travel abroad, camping
or vacation. It is also very amenable ... Even if we fill and packed, it does
not object. Let's take a closer look at the colorful world of our comrades
who carry the worlds for us…
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EL EMEĞI NOSTALJIK BAVULLAR
Önceki nesillerin kullandığı el yapımı ahşap bavulları eski Türk filmlerinde ya da evlerin tavan
aralarında görmüşsünüzdür. Bu ağır bavullar ergonomik olmadığı için artık kullanılmasa da nostalji tutkunları tarafından dekoratif amaçlarla tercih
edilebiliyor. Bu tür bavulları ikinci el ürün satan internet sitelerinde ya da antikacılarda bulabilirsiniz.
El beceriniz ya da merakınız varsa kendiniz de kumaş, astar ve kontrplak gibi malzemeler kullanarak
bavul yapabilirsiniz.
BAVUL HAZIRLAMAK ZOR ZANAAT
Tatile çıkıyorsanız yanınıza almanız gerekenler
hiç bitmez. Yedek kıyafetlerden okunacak kitaplara, havludan terliğe, plaj çantasından şnorkele
ihtiyaçlar sonsuz; ancak sığdırılacak alan sınırlıdır. Dönüşte ise gidilen yerden alınan hatıralar,
hediyelik eşyalar ve yöresel ürünler ilave bir bavul almayı bile gerektirebilir. Biz de bu gerçekten hareketle bavul hazırlama sürecinizi bir nebze olsun kolaylaştıracak birkaç ipucu hazırladık:

Günümüzde
bavullar; markası,
rengi, üzerine
yapıştırdığımız
etiket ve
işaretleriyle sadece
kıyafetlerimizi
taşıyan bir
araç olmanın
çok ötesinde,
kişiliğimizi
yansıtan bir anlam
taşıyor.
Nowadays,
suitcases; The
brand has a
meaning that
reflects our
personality, beyond
being a vehicle
that carries only
our clothes with
its color, labels and
markings on it.

62

Yol ve yolculuğun ayrılmaz parçası olan
bavullar; yapımında kullanılan malzemeleri, taşıma biçimleri, boyutları, renkleri
ve kullanım amaçlarıyla çok farklı türlerde karşımıza çıkar. Her bütçeye uygun
alternatifleri arasında son yıllarda en çok
tercih edilenleri tekerlekli olanlardır. Sert
plastik, polyester, deri ya da suni deri gibi
dayanıklı ve su geçirmez malzemelerden
üretilen bavullar, iç hacimlerinin etkin
kullanımı ve taşıma kolaylığı gibi kriterlere göre alıcı buluyor. Kısa seyahatler için
kabin boy, uzun seyahatler içinse körüklü
büyük boy bavullar tercih ediliyor. Renk,
desen ile iç ve dış yüzeyindeki bölmeler
de tercih kriterleri arasında öne çıkıyor.

Suitcases, which are an integral part of the
road and journey; The materials used in
its construction, modes of transportation,
dimensions, colors and usage purposes
are encountered in many different types.
years are wheeled ones. Suitcases made
of durable and waterproof materials such
as hard plastic, polyester, leather or artificial leather find buyers according to criternal volume and ease of transportation.
For short trips, cabin-sized suitcases are
preferred for long trips, and bellows-oversized suitcases for long trips. The color,
pattern and partitions on the inner and
outer surfaces also stand out among the
preference criteria.

BAVULUNUZ KIŞILIĞINIZI YANSITIR
Tipi, boyutları ve yapım malzemesi değiştikçe her bütçeye ve beğeniye uygun
bavul üretilmeye başlandı. Günümüzde
bavullar; markası, rengi, üzerine yapıştırdığımız etiket ve işaretleriyle sadece
kıyafetlerimizi taşıyan bir araç olmanın
çok ötesinde, kişiliğimizi yansıtan bir anlam taşıyor. Bavulların yıpranmışlığına ve
üzerinde taşıdığı izlere, sahibinin ne kadar
gezdiğini kanıtlayan bir pasaport mührü
gibi değer atfedilmesi bundan olsa gerek.

YOUR SUITCASE REFLECTS
YOUR PERSONALITY
As the type, dimensions and construction material changed, suitcases began
to be produced for every budget and
taste. Nowadays, suitcases; The brand
sonality, beyond being a vehicle that carries only our clothes with its color, labels
and markings on it. It should be attributed to the wear of the suitcases and the
marks it carries, like a passport seal that
proves how far the owner has traveled.

l Eşyalarınızı Dengeli Yerleştirin: Bavulunuz ister tekerlekli ister kulplu olsun, kolay taşınması
için ağırlığı bavul içine dengeli bir biçimde dağıtmanız önemlidir. Ağırlığı bir tarafa çeken bavulun
dik durması ve taşınması zordur. Üstelik içindeki
eşyalar da boşluk olan kısımlara doğru yığılır ve
bavulu açtığınızda aradığınızı bulmanız zorlaşır.

HAND MADE NOSTALGIC SUITCASES
You have seen handmade wooden suitcases used
by previous generations in old Turkish films or in
the attic of the houses. Although these heavy suitcases are not ergonomic, they can be preferred
for nostalgia lovers for decorative purposes even
though they are no longer used. You can find such
suitcases on websites selling second-hand items or
at antiques shops. If you have a skill or curiosity, you
can make suitcases yourself using materials such
as fabric, lining and plywood.
DIFFICULT CRAFT TO PREPARE A SUITCASE
If you are going on vacation, the things you should
take with you never end. The need for spare clothes,
books to be read, towel to slippers, snorkelling from
beach bags are endless; however, the space to fit is
limited. On return, memories, souvenirs and local
products from the destination may even require an
additional suitcase. Based on this fact, we have prepared a few tips that will make your suitcase preparation process a little easier:
l Load Your Goods Balanced: Whether your suitcase is wheeled or handled, it is important to distribute the weight evenly in the suitcase for easy
transportation. The suitcase, which pulls the weight
to one side, is difficult to stand upright and carry.
Moreover, the items in it are stacked towards the
parts with spaces and it becomes difficult to find
what you are looking for when you open the suitcase.
AĞUSTOS / AUGUST
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l Önemli Eşyalarınızı Bavula Koymayın: Pasaport,
cüzdan, telefon, şarj aleti, otel rezervasyonu, tren bileti,
harita gibi önemli eşyaları el ya da sırt çantanızda taşıyın. Bavulunuz yolculuk esnasında uçak, otobüs, tren
gibi ulaşım araçlarının bagajında olacağından her an
bu eşyalara erişiminiz mümkün olmayacaktır. Bavulunuzu kaybetme ihtimalini de düşünerek seyahatiniz açısından önemli eşyaları yanınızdan ayırmayın.
l Eşyalarınızı Kullanım Önceliğine Göre Yerleştirin: Bavul hazırlarken sık kullandığınız ya da önem
verdiğiniz eşyaları üst kısımlara ya da kolay erişilebilir
bölmelere yerleştirin. Böylelikle tüm bavulu boşaltmaya gerek duymadan bu eşyalarınıza ulaşabilirsiniz.
l Kırılacak Eşyalara Özen Gösterin: Bavulunuza kırılacak eşya yerleştirmek zorundaysanız kırılıp kıyafetlerinize zarar vermemesine özen
gösterin. Bu tarz eşyaları havlu ya da
kazak gibi zaten bavula alacağınız
kalın ve yumuşak eşyalara sarmak
hem size ilave yer kazandırır hem
de bu eşyaların kırılmasını zorlaştırır.

l Don't Put Your Important Items in a Suitcase:
Carry important items such as passports, wallets,
phones, chargers, hotel reservations, train tickets,
maps in your hand or backpack. Since your suitcase
will be in the trunk of transportation vehicles such as
planes, buses and trains during the journey, you will
not be able to access these items at any time. Considering the possibility of losing your suitcase, keep your
important items with you.
l Place Your Items According to the Priority of Use:
When preparing the suitcase, place the items you frequently use or care about in the upper parts or easily
accessible compartments. Thus, you can access these
items without having to empty the entire suitcase.

Bavulunuzu
benzerlerinden ayırt etmek
ve kaybolmasını önlemek
için kulp kısmına ya da
görünür bir yerine ufak bir
işaret koyun.

l Care for the items to be broken: If you have to place items
to be broken in your suitcase, be
careful not to break and damage
your clothes. Wrapping these
kinds of items in thick and soft
items such as towels or sweaters
that you will already get on a suitcase will both give you extra space
and make them hard to break.

l Boşlukları Değerlendirin: Bavul
hazırlarken eşyalarınızı rafa koyar
To distinguish
gibi katlayarak yerleştirirseniz içel Evaluate Gaps: If you fold your
your luggage from its
ride değerlendirilemeyen boşluklar
luggage as you put it in a rack
kalacaktır. Bu durumu engellemek
while preparing a suitcase, there
counterparts and prevent
için kırışması sorun teşkil etmeyecek
will be gaps that cannot be evalit from disappearing, put a
kıyafetlerinizi ve havlu gibi yer kapuated inside. To prevent this situasmall mark on the handle
layan eşyalarınızı rulo yaparak alan
tion, you can gain space by rolling
or visible place.
kazanabilirsiniz. Bavulunuza yeryour clothes and clothes that take
leştirdiğiniz ayakkabı gibi eşyaların
up space, such as towels, that will
içine çorap, mendil, el havlusu gibi
not cause problems. Placing small
ufak eşyalar yerleştirmek de size alan kazandıracaktır.
items such as socks, handkerchiefs, hand towels in the
items you put in your suitcase will also save you space.
l Bavulunuzda Bölmeler Oluşturun: Bavulunuzu açtığınızda eşyaların dağılmaması ve aradığıl Create Compartments in Your Luggage: When
nızı kolayca bulabilmeniz için iç kısmını bölmeler
you open your luggage, use the interior in comparthalinde kullanın. Kirlileriniz ve yiyecekleriniz için
ments so that items do not fall apart and you can easayrı birer poşet kullanmak temiz kıyafetlerinizin kirily find what you are looking for. Using a separate bag
lenme riskini ve kötü kokmasını önleyecektir. Kişifor your dirty and food will prevent the risk and smell
sel bakım ve kozmetik ürünleri ile makyaj malzeof your clean clothes from getting dirty. Providing a
melerinizin hijyenini korumak amacıyla minik bir
small bag to protect the hygiene of your personal care
çanta temin etmek de yerinde bir tercih olacaktır.
and cosmetics and make-up will be a good choice.

Pasaport, cüzdan, telefon, şarj aleti, otel rezervasyonu, tren bileti,
harita gibi önemli eşyaları el ya da sırt çantanızda taşıyın.
Carry important items such as passports, wallets, phones, chargers,
hotel reservations, train tickets, maps in your hand or backpack.
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l Bavulunuza İşaret Koyun: Bavulunuzu benzerlerinden ayırt etmek ve kaybolmasını önlemek için kulp
kısmına ya da görünür bir yerine ufak bir işaret koyun.
Bu durum bavulunuzu kolayca tanımanızı sağlayarak
karışıklık yaşamanızı önleyecektir.

l Mark Your Luggage: Put a small mark on the handle or visible place to distinguish your luggage from
its counterparts and prevent it from disappearing.
This will prevent you from experiencing confusion by
enabling you to easily recognize your suitcase.
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Dilanur Yıldırım

AYAKTAKI ŞIKLIK VE RAHATLIK:

DÜNDEN BUGÜNE
AYAKKABI TUTKUMUZ
COMFORT AND
ELEGANCE ON FEET:

OUR PASSION
FOR SHOES FROM
PAST TO PRESENT
Yürüme ve koşma becerilerimiz olmasaydı avlanmamız, su
kaynaklarına ulaşmamız ve yırtıcı hayvanlardan kendimizi
korumamız mümkün olmazdı. Bu becerilerimiz yaşamsal
önemde olsa da ayaklarımız diğer canlılarınki kadar korunaklı
değil. Soğuk ve sıcak zeminlere dayanıklı olmayan ayaklarımız;
taş, toz, diken, cam gibi sivri ve kesici materyallerden kolayca
zarar görebilir. Bu nedenle ayakkabılar “koruyucu” nitelikleriyle
yürüme becerimiz kadar eski zamanlardan beri hayatımızda.
Bugünse rahatlık ve şıklık veren yönleriyle tarzımızı yansıtmakta.
Were it not for our walking and running skills, we would be
unable to hunt, access water resources or protect ourselves
from wild animals. While these skills are of vital importance,
our feet are not as safeguarded as those of other creatures.
Not being resistant against cold or hot grounds, our feet can
easily get damaged by pointed and sharp materials like stones,
dust, thorns or glass. Therefore, shoes, with their “protective”
qualities, have taken place in our life since the ancient times,
just like our walking skill. Today, they reflect our style by offering
comfort and elegance.
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İlk ayakkabıyı kimin, hangi tarihte giydiği bilinmese de yazının hatta ateşin bulunmadığı tarih öncesi
çağlardan bu yana yapraklar, otlar ve hayvan derileri kullanılarak ayağı saran sandalet tarzı ayakkabılar
üretildiği bilinmektedir. Bu basit sandaletlere dair
en eski bulgu M. Ö. 8000 yıllarında yaşayan Amerikan yerlilerine aittir. Mısırlılar ise M. Ö. 3500’lerde ıslak
kumda ayaklarının kalıplarını çıkarmış ve bu kalıplarda şekillendirdikleri ham deriden tabana ipler bağlayarak gelişmiş sandaletler yapmaya başlamışlardır.

While it is unknown who wore the first shoes and
when, it is known that sandal-like shoes wrapping
the feet, made of leaves, herbs and animal skins had
been produced since the prehistoric times even before the invention of writing or discovery of fire. The
earliest finding of these simple sandals belongs to the
American natives who lived in 8000 B.C. In 3500 B.C.,
Egyptians took the model of their feet on wet sand,
shaped raw animal skins using these molds and tied
ropes to their soles to produce improved sandals.

Antik topluluklar arasındaki savaşlar da ayakkabı
üretimini geliştirici etki yaratmıştır. Uzun mesafeler
yürümek zorunda kalan askerler için ayakkabı (bir diğer deyişle postal); kılıç, zırh ve kalkan kadar önemli
bir ihtiyaçtı. Bu nedenle devletler her yıl binlerce dayanıklı ayakkabı üretip ordularına dağıtıyordu. Antik
Mısır ve Sümer uygarlıklarında askerler çıplak ayakla
savaşırken, Asur ve Hitit askerlerinin çizme giydiğine
dair kayıtlar bulunmaktadır. Bu kayıtlar ayakkabının
gelişim ve yaygınlaşma dönemine ilişkin fikir vermektedir.

The wars between ancient societies also had an improving effect on shoe production. Shoes (combat boots)
were a vital need as much as a sword, armor and guard
for the soldiers who had to walk long distances. Therefore, states were producing thousands of durable shoes
every year to distribute to their armies. While the soldiers fought with naked feet in ancient Egyptian and
Sumerian civilizations, there are records reporting that
Assyrian and Hittite soldiers wore boots. These records
give an idea about the development and spreading
phase of shoes.

Zaman ilerledikçe ayakkabılar, ayak tabanını koruma
ihtiyacının yanı sıra şıklık ve zarafetin yansıması olarak kabul edilmiştir. Özellikle kadınların değerli taşlar
ve çeşitli işlemelerle ayakkabılarını süslediği ve çok
daha eski zamanlarda bile kıyafetleriyle ayakkabıları
arasında renk uyumu sağlamaya çalıştığı bilinmektedir. Bu durumun en ileri örneği Roma imparatorları
ve kraliçeleri için yaptırılan altın sandaletler olmuştur.

Over time, shoes were considered as the reflection of
elegance and grace as well as a mean to protect the
foot sole. It’s known that particularly women decorated
their shoes with precious stones and various embroideries and tried to ensure color harmony between their
clothes and shoes even in the most ancient times. The
most advanced example of this were the golden sandals produced for Roman emperors and queens.

Geleneksel Türk zanaatları
arasında kabul edilen
ayakkabıcılık, seri üretim
yapan ayakkabı fabrikaları
yaygınlaşana kadar etkisini
korumuştur. Günümüzde az
sayıda olsa da el yapımı ayakkabı
üreten ustalar bulunmakta
ve meraklılarına “ısmarlama”
ayakkabı üretmektedir.
Considered among the
traditional Turkish
arts, shoemaking had
remained effective until the
spreading of shoe factories
making mass production.
Even if just a few, there are
shoemakers producing
shoes “customized” handmade shoes for the fanciers.
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TOPUK SESI TARIHI
İlk kez milattan önce kullanıldığı düşünülse
de topuklu ayakkabıların ortaya çıkış tarihi
ve nedeni tam olarak bilinmemektedir. Tarihi
kayıtlara göre topuklu ayakkabıların şıklık yerine, daha pratik ihtiyaçları karşılamak amacıyla üretildiği anlaşılmaktadır. Roma’daki
tiyatro gösterilerinde sahne alan aktörlerin,
önlüklerini temiz tutmaya çalışan kasapların
ve at üstündeyken ayaklarını üzengide sabitlemek isteyen sürücülerin mantar topuklu
ayakkabı kullanan ilk meslek grupları olduğu
söylenebilir.

HISTORY OF THE SOUND OF HEELS
While believed to have been used before the
common era for the first time, when and why
high-heel shoes emerged is not clearly known.
In historical records, high-heel shoes were produced for practical needs instead of offering elegance. It can be stated that actors taking stage
in theater plays in Rome, butchers trying to keep
their aprons clean and riders wishing to fix their
shoes on the stirrups while riding the horse were
the first occupational groups to use cork heels.

First high-heel shoes produced for elegance
were designed by Leonardo da Vinci, a
Şıklık amacıyla üretilen ilk topuklu ayakkabı
name known well by most of us, in 1533 for
ise 1533 yılında çoğumuzun yakından tanıdığı
Catherine, daughter of the House of Medibir isim, Leonardo da Vinci tarafından Floranci in Florence. Rumor has
sa’daki Medici Hanedanı’nın
it that Catherine went
kızı Catherine için tasarlanto see Leonardo da Vinci
mıştır. Rivayete göre CatheriŞıklık amacıyla üretilen
during the preparations
ne de’Medici görkemli düğüilk topuklu ayakkabı
for the magnificent wednünün hazırlıkları sırasında
1533 yılında Leonardo
ding in the House of MediLeonardo da Vinci’ye gider ve
ci and asks him to develop
kendisini daha uzun ve ihtida Vinci tarafından
a formula that will make
şamlı gösterecek bir formül
Medici Hanedanı’nın
her look taller and more
geliştirmesini ister. Leonardo
kızı Catherine için
elegant. Leonardo da Vinda Vinci ise çareyi topuklu
tasarlanmıştır.
ci find the solution in deayakkabı tasarlamakta bulur.
signing high-heel shoes.
Catherine’nin
düğününde
First high-heel
Shoes worn by Catherine
giydiği ayakkabılar çok beğeshoes produced for elegance in the wedding win recnilir ve benzerleri üretilerek
ognition and shoes alike
tüm dünyaya yayılır. İtalya’da
were designed by Leonardo
keşfedilmekle birlikte topuk- da Vinci in 1533 for Catherine, spread around the world.
While being discovered in
lu ayakkabı modası çok uzun
daughter of the House of
Italy, the high-heel trend
yıllar Paris’te belirlenmiştir.
Medici.
has been set in Paris for
Topuklu ayakkabılar; apartlong
years.
High-heel
man topuk, dolgu topuk ve
shoes have complementstiletto gibi yenilikçi tasarım
ed the elegance of women for long years
ve modelleriyle uzun yıllardır kadın şıklığının
with innovative designs and models like
tamamlayıcısı olmuştur.
platforms, wedges and stilettos.
AYAKKABI ENDÜSTRISI
SHOE INDUSTRY
1760 yılında Massachusetts’te kurulan ilk
The first shoe factory founded in Massachusetts
ayakkabı fabrikası ayakkabı üretimini hızin 1760 rendered shoemaking faster and cheaplı ve ucuz hale getirdi. 1850’lerde kösele dier. With the launch of leather sewing machine in
kiş makinasının kullanılmaya başlanma1850s, shoemaking became mass. Shoes in nusıyla ayakkabı imalatı kitlesel hale geldi.
merous styles and colors were being produced
Artık dünyanın her yerinde sayısız tarz ve
all around the world. It was possible to find shoes
renkte ayakkabı üretiliyordu. Ayakkabıcılain the displays of shoe stores to suit every taste,
rın vitrinlerinde kovboy çizmesinden iskarfrom cowboy boots to classical shoes and from
pine, babetten makosene; her beğeniye
flat shoes to loafers.
uygun bir ayakkabı bulmak mümkündü.
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Spor ayakkabılar
kısa sürede
çok sevildi ve
hafif yapılarıyla
sadece spor
yaparken
değil, günlük
hayatta da
tercih edilmeye
başlandı.
Sneakers made
a hit in a short
time and came
to be preferred
not only during
exercising but
also in daily life
thanks to their
light texture.
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SPOR AYAKKABI DEVRIMI
20. Yüzyıla gelindiğindeyse öncelikler
değişti. Artık ayakkabılarda en az şıklık
kadar rahatlık da aranıyordu. Eskiden
özellikle kırsal kesimde düşük gelirli kişilerce tercih edilen lastik ayakkabılar
inovatif bir dokunuşla “spor ayakkabı”ya dönüştü. Bu ayakkabı türü kısa sürede çok sevildi ve hafif yapılarıyla sadece
spor yaparken değil, günlük hayatta da
tercih edilmeye başlandı.

THE REVOLUTION OF SNEAKERS
Priorities had changed by the 20th century. People were seeking for comfort
as well as elegance in shoes. Rubber
shoes mainly preferred by the low-income people living in rural areas were
transformed into “sneakers” with an innovative touch. This shoe type made a
hit in a short time and came to be preferred not only during exercising but also
in daily life thanks to their light texture.

1917’de ABD’de lastik tabanlı hafif spor
ayakkabılarını ilk kez geniş kitlelere ulaştıran firma, onlara “keds” adını
vermişti. Bu ayakkabıların tabanları
siyah, kumaşları kahverengiydi. Ardından 1919’da converse tipi ayakkabılar
üretilmeye başlandı. Converse’ler rahat, hafif ve sade tasarımıyla özellikle
gençlerden rağbet gördü. Uzun yıllar kullanılan ve ayakları sıkan klasik
ayakkabılardan sonra ayaklar adeta
özgürlüğünü ilan etmişti. Bu ayakkabı
modeli yeni tür ve tasarımlarıyla etkin
şekilde varlığını sürdürüyor. Küresel
ölçekte üretim yapan ayakkabı mar-

In 1917, a company in the USA delivered
light rubber-heel sneakers, which are
named as “keds”, to wide groups of people for the first time. These shoes had
black soles and brown fabric. Then in
1919, converse type shoes were launched.
Thanks to their comfortable, light and
simple design, converse shoes were
particularly favored by young people.
It was like the feet declared their freedom after the tight classical shoes that
had been used for long years. This shoe
style is effectively available in the market with innovative styles and designs.
Shoe brands producing at a global scale
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kaları her yıl milyonlarca çift spor ayakkabı üretiyor. Hatta artık spor ayakkabılar klasik giyimle bile tercih ediliyor.

produce millions of pairs of shoes every
year. As a matter of fact, sneakers are
preferred even in classical dressing style.

ŞIKLIĞIN VE RAHATLIĞIN SIMGESI
Günümüzde hayat şartlarımız çok değişti. Yaptığımız spor türüne, giyeceğimiz kıyafete, gideceğimiz ortama
göre başka başka ayakkabılar giyiyoruz.
Ayakkabıların şıklığı kadar rahatlığını
ve kullanım kolaylığını da önemsiyoruz.
Kışlık botlar, yağmurluk çizmeler, yazlık
sandaletler, her duruma uygun günlük ayakkabılar, düğün ve davetlerde
kullandığımız klasik modeller ile ayakkabılar hepimizin vazgeçilmezi. Renk
uyumu arayan da aykırı renkler tercih
edenler de var. Hele üretimde kullanılan hammaddeler akıl almaz bir çeşitlilik yansıtıyor. Siz de bu yaz yolculuğa
çıkarken ayağınızı terletmeyecek ve yürüyüşünüzü kolaylaştıracak bir ayakkabı edinmeyi unutmayın.

THE SYMBOL OF ELEGANCE AND
COMFORT
Living conditions have changed a lot today. We wear different shoes depending
on the type of sports we are doing, the
clothes we are wearing and the place
we are going. We care for the comfort
and practicality of shoes as well as their
elegance. Shoes, including winter boots,
rain boots, summer sandals, casual
shoes to fit any circumstance and classical shoes that we use in weddings and
invitations, are indispensable for all of
us. Some look for color harmony while
some others prefer transverse colors.
Particularly the raw materials used in
production reflect an amazing variety.
You should also not forget to grab nonsweaty shoes to ease walking.

Türkçede
ayakkabıyla eş
anlamlı olarak
kullanılan “pabuç”
sözcüğü Farsça
“pa” (ayak) ve
“puş” (örten)
sözcüklerinden
türetilmiştir.
Used as the
synonym of shoes
in Turkish, the
term “pabuç”
was derived from
Farsi words; “pa”
(foot) and “puş”
(covering).
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Talha Kabukçu

GÜNEY ASYA’YA MISTIK YOLCULUK:

HINDISTAN
A MYSTICAL TRAVEL
TO SOUTH ASIA:INDIA
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Güney Asya’nın kalabalık ülkesi Hindistan; çok dinli yapısı, farklı
gelenekleri, özgün mimarisi ve rengarenk insanlarıyla tüm dünyanın
ilgisini çekiyor. Bu sayımızda, hepimizde merak uyandıran bu mistik
ülkeye yolculuk yapıyoruz.

Hindistan Demiryolları, 115.000 km'lik ray uzunluğu
ve 7112 istasyonuyla yılda 8 milyar yolcu taşıyor. Küçük
motorlu araçların yoğun olarak kullanıldığı ülke
trafiğine kaos hakim. Hele yoldan kutsal kabul edilen
inekler geçiyorsa rotanıza ulaşmak saatler sürebilir.

The crowded country of South Asia,
India attracts worldwide attention with its multi-religious structure,
different traditions, unique architecture and colorful people. In this Issue,
we are traveling to this intriguing mystical country.

BÜYÜLEYEN MIMARI
Hindistan, birbirinden etkileyici mimari yapılarla
ziyaretçilerini büyülüyor. Bunlar arasında en önemlisi
1631 – 1654 yılları arasında inşa edilen ve her yıl
milyonlarca ziyaretçi ağırlayan Tac Mahal. Hindistan’da
kurulan Türk İmparatorluğu Babürler’in 5. padişahı
Şah Cihan tarafından, doğum yaparken hayatını
kaybeden eşi Mümtaz Mahal için yaptırılan bu anıt
mezar; yakut, zümrüt gibi değerli taşlarla mücevher
gibi süslenmiş.

Hindistan; Asya’nın güneyinde, Bengal Körfezi
ve Umman Denizi’yle çevrelenmiş büyük bir
yarımada ülkesidir. Çin, Afganistan, Nepal, Bhutan,
Bangladeş ve Myanmar ile komşu olan ülkenin
doğal sınırlarını kuzeyinde uzanan Himalayalar
çizer. Bu sıradağ sistemi ülkenin ikliminde de
belirleyici olmuştur.
İklim, bölgeler arasında
farklılık gösterir. Kuzey bölgeleri güneye göre
nispeten daha ılımandır. Güney bölgelerde ise
sıcaklık ve nem oldukça yüksektir. Ekvatora yakın
bölgelerde de muson yağmurları etkilidir.
MISTIK DIYARLARA YOLCULUK
Hindistan’da çok sayıda inanış bir arada yaşanıyor.
Çok dinli inanç sistemi ülkenin kültürünü,
geleneklerini ve sosyal yapısını şekillendirmiş.
Hinduizm ve Budizm’in sembolleriyle özdeşleşen
ülkede Sihizm, İslâm ve Hristiyanlık başta olmak
üzere çok sayıda dine inanılıyor. Birbirinden
etkileyici tapınakların yer aldığı Hindistan, dinî
ritüel ve pratikleriyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
Cennete aktığı söylenen Ganj Nehri’nde yıkanarak
günahlarından arındığına inananlar, “bir lokma,
bir hırka” felsefesiyle sokaklarda yaşayanlar, müzik
ve danslarla süslenen dinî seremoniler fotoğraf
makinelerinin kadrajına sığmayan bir canlılığa
sahip. Ülkede etkisi devam eden kast sistemi de
ziyaretçilerine hayli ilginç deneyimler sunuyor.
SOKAKLAR HEP KALABALIK
Nüfus bakımından dünyanın en kalabalık
ikincisi ülkesi olan Hindistan’da 22 resmî dil,
sayısı 400’ü geçen farklı lehçe konuşuluyor. Bu
kalabalık ülkenin sokakları her daim insanla dolu.
Başkent Yeni Delhi, 20 milyonu aşan nüfusuyla
dünyanın en kalabalık metropollerinden biri.
Mumbai ise 20 milyona yakın nüfusuyla ülkenin
bir diğer önemli şehri. Ülkede demiryolu ağı
oldukça gelişmiş. 1,4 milyon çalışanıyla dünyanın
en büyük işverenlerinden biri kabul edilen

74

Dünya Bizim Evimiz / The World is Our Home

India is a large peninsula country surrounded by
the Bengal Gulf and Arabian Sea in the south.
Neighboring China, Afghanistan, Nepal, Bhutan,
Bangladesh and Myanmar, the country’s natural
borders are drawn by the Himalayas lying in the
north. This mountain chain determines the climate of the country, too. The climate changes between the regions. Northern regions are relatively
warmer than the southern regions, while temperature and humidity is rather high in the southern
regions. Monsoon rains are effective in areas close
to the Ecuador.
TRAVELING TO MYSTICAL WORLDS
There are several faiths in India. The multi-religious faith system shapes the country’s culture,
traditions and social structure. In the country
identified with the symbols of Hinduism and
Buddhism, people believe in several religions particularly including Sikhism, Islamism and Christianity. Being home to impressive temples, India
attracts attention of visitors with its rituals and
practices. To redeem, some wash up in the Ganges River believed to be flowing to heaven; some
live simply on the streets, just enough to keep
body and soul together and religious ceremonies
are embellished with music and dance, to make
a lively scene that doesn’t fit into photo frames.
The caste system is still influential in the country,
offering an interesting experience to its visitors.
EVER CROWDED STREETS
22 official languages and more than 400 dialects
are spoken in India, the second highest populated
country in the world. Streets of this highly populated country is always full of people. The capital
city, New Delhi is one of the most crowded metropolitan cities with its population over 20 million.
Mumbai is another important city with its population close to 20 million. The country has an ad-

Başkent Yeni Delhi’de bulunan Kutub Minar,
Hümayun Türbesi ve 1857 yılına dek Babürlerin resmi
ikameti olarak kullanılan Kırmızı Kale, Jaipur’daki
Amber Sarayı, Amritsar’daki Altın Tapınak ve görkemli
Hindu tapınağı Akshardham ülkedeki diğer anıtsal
yapılardan sadece birkaçı.
Milattan sonra 600-1000 yılları arasında inşa edilen
ve Budizm, Hinduizm ve Jainizm anıtları ile kaya
resimlerini barındıran Ellora Mağaraları, dünyanın
en büyük oyma mağara komplekslerinden biri kabul
ediliyor. Maharashtra şehrinde yer alan Ellora, ülkenin
en önemli antik dönem mirası.

1532 – 1552 yılları
arasında inşa
edilen ve her
yıl milyonlarca
ziyaretçi
ağırlayan Tac
Mahal, dünyanın
en etkileyici
yapılarından biri
kabul ediliyor.
Founded
between
1532-1552 and
being home
to millions of
visitors every
year, Taj Mahal
is deemed to
be one of the
most impressive
buildings in the
world.

vanced railway network. Indian Railways is deemed to
be one of the biggest employers in the world as it employs 1.4 million people, carrying 8 billion passengers
every year on its 115.000 km-long railways with 7112
stations. The traffic is chaotic in the country where
small motor vehicles are widely used. Particularly if
sacred cows are passing through the street, it may
take hours to reach your destination.
FASCINATING ARCHITECTURE
India fascinates its visitors with its impressive architecture. Founded between 1631-1654 and being home to
millions of visitors every year, Taj Mahal is one of the
most important examples of this architecture. The 5th
emperor of the Turkish Mughal Empire founded in India, Shah Jahan had this mausoleum built for his deceased wife, Mumtaz Mahal. The mausoleum is decorated with precious stones like ruby and emerald.
Qutub Minar, Humayun’s Tomb and the Red Fort that
was used as the official settlement of the Mughal Empire until 1857, which are located in the capital city, New
Delhi; Amer Fort in Jaipur; the Golden Temple in Amritsar and the magnificent Hindu temple Akshardham,
are just a few of the other monuments of the country.
Ellora Caves built between 600-1000, being home
to Buddhism, Hinduism and Jainism monuments
and cave paintings, are regarded as one of largest
carved cave complexes of the world. Ellora, located
in Maharashtra, is the most important ancient heritage of the country.
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BOL BAHARATLI
LEZZETLER
Hint mutfağı, bol baharatlı
yemekleri ve sokak lezzetleriyle
ünlüdür.
Yüzyıllar
boyunca
Baharat Yolu’nun çıkış noktası
olan ülkeye de bu yakışır. Et
yerine; tavuk, balık ve bakliyatın
ağırlıklı olduğu Hint mutfağında
köri başta olmak üzere çok
sayıda
baharat
kullanılıyor.
Sokaklara kurulmuş tezgahlarda
hazırlanan
yiyecekler;
yine
tezgah
başında,
ayakta
tüketiliyor. Krep gibi açılan
ince hamurlar, taze sebzeler,
yağlı kızartmalar ve birbirinden
farklı soslar yerel mutfaklara
ilgi duyanları fazlasıyla tatmin
edecektir.
FESTIVALLER ÜLKESI
Hindistan
aynı
zamanda
birbirinden renkli festivallerin
yapıldığı bir ülke. Farklı inançlara
ait bayram, kutlama ve dinî
ritüeller turistlerden de yoğun
ilgi görüyor. Baharın gelişi,
tanrıların doğumu gibi farklı
sebeplerle sokaklar rengarenk
oluyor. Budizmin ritüellerine
katılmak için ülkeyi ziyaret
edenlerin sayısı da oldukça fazla.

Cennete aktığı söylenen Ganj Nehri, Hint kültürü ve inanç sisteminde
önemli bir yere sahip.
The Ganges River believed to be flowing to heaven has an
important role in Indian culture and faith system.
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SPICY FLAVORS
Indian cuisine is famous for its spicy foods and street delicacies. This suits
well to the country which had been the starting point of the Spice Route
for centuries. Indian cuisine is rich in chicken, fish and legumes rather
than meat and many spices, particularly including curry, are used. Foods
are both prepared and consumed while standing by the stalls set up on
the streets. Thin wraps, fresh vegetables, fried foods and different types of
sauces will extremely satisfy those interested in local cuisines.
COUNTRY OF FESTIVALS
Many colorful festivals are organized in India. Feasts, celebrations and rituals of various beliefs highly appeal tourists. Streets become colorful with
many reasons like the coming of spring or the birth of Gods. Many people
visit the country to take part in the rituals of Buddhism.
INDIAN CINEMA: BOLLYWOOD
“Bollywood”, the Indian film industry, is another concept identified with
India. The music, dances and clothes in Indian movies reflect the country’s culture to the audience just like a musical. Dance choreographers intervening in the film are almost the basic part of the films. Being one of
the most productive cinemas in the world, the Indian cinema is no longer
“stereotypic, being a home to clichés” but has rapidly branched out. The
cultural variety and different social codes of the country add uniqueness
to the new generation films, taking Bollywood to the forefront among the
alternative cinemas.

HINDISTAN SINEMASI:
BOLLYWOOD
Hindistan’la özdeşleşen bir diğer
konu da “Bollywood” olarak
bilinen film endüstrisi. Hint
filmlerdeki müzikler, danslar
ve kıyafetler ülke kültürünü
bir müzikal havasıyla seyirciye
yansıtıyor. Film aralarına giren
dans
koreografileri
adeta
filmlerin temel unsuru. Dünyanın
en üretken sinemalarından biri
olan Hindistan sineması “klişeler
yumağı ve basmakalıp” olmaktan
çıkarak hızla dışa açılmakta.
Ülkedeki kültürel çeşitlilik ve
farklı toplumsal kodlar yeni nesil
filmlere özgünlük katıyor ve
Bollywood’u alternatif sinemalar
arasında öne çıkarıyor.
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Kemal Berk Bagırlar

GÜÇ, MÜCADELE,
DAYANIKLILIK SPORU:

RAGBİ

SPORTS OF POWER, STRUGGLE
AND STRENGTH:RUGBY

78

AĞUSTOS / AUGUST

79

Spor / Sport

Spor / Sport

Ragbi, popüler spor dallarının
gölgesinde kalsa da gün geçtikçe tanınan ve ilgi çeken bir spordur.
İlk defa 19. yüzyılın başlarında, İngiltere'nin Rugby şehrinde
oynanmaya başlanan ragbi; dünyanın her yerinde yaygın olmasa
da İngiltere, Avustralya, Yeni Zelanda ve Güney Afrika gibi pek çok
ülkede oldukça popüler.
Although shadowed by popular sports branches, rugby has become
widely recognized and taken attention day by day. Rugby was first
played in early 19th century, in the province of Rugby, UK. Though
not being common around the world, rugby is quite popular in
many countries like UK, Australia, New Zealand and South Africa.
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İlk defa 19. yüzyılın başlarında İngiltere'nin Rugby
şehrinde oynanmaya başlanan ragbi, fiziksel gücün önemli olduğu bir spor dalıdır. Zaman zaman
Amerikan futbolu ile karıştırılsa da ayrı bir spor dalı
sayılacak ölçüde farklı kurallara sahiptir. Bu kurallar
Uluslararası Ragbi Birliği ve Ragbi Ligi’ne göre ufak
değişiklikler gösterir. 7’li ya da 15’li takımlarla 40’ar
dakikalık iki devrede oynanan ragbi; futbol, voleybol ya da basketbol gibi alışkın olduğumuz sporların aksine geri pas atarak ilerler.

First played in early 19th century in Rugby, UK, rugby is a sports branch requiring physical power.
Although it is sometimes mistaken for the American football, it has rules different enough to make
it a distinct sports branch. These rules show slight
differences depending on the World Rugby Union and the Rugby League. Rugby is played in two
40-minute sessions with 7 or 15 players. Unlike the
popular sports like football, volleyball or basketball,
rugby proceeds with a back-pass.

Amaç, iki takım arasındaki top mücadelesiyle topu
rakibin geçiş çizgisinden geçirip sayı yapmaktır.
Oyun içerisinde sayı kazanmanın yolları “try yapmak” ya da “gol atmak” şeklinde iki türlüdür. Try
yapmak, topu kale sahası zeminine dokundurmaktır. Gol ise topun kale direkleri arasındaki çıtanın
üzerinden aşırtılmasıdır.

The aim is to score points by taking the ball beyond
the passing line of the opponent with the ball battle between the two teams. One can score points
in the game in two ways by a “try” or “a goal”. A try
is scored by grounding the ball in the opposition’s
in-goal area. A goal is scored by passing the ball
over the stick between the goal posts.

Ragbinin en çok ilgi çeken organizasyonu 4 yılda
bir düzenlenen Ragbi Dünya Kupası’dır. Yeni Zelanda 2 kez üst üste olmak üzere 3 kez Ragbi Dünya Kupasını kazanarak milli takımlar düzeyinde en
başarılı ülke olmuştur. Türkiye’de ilk olarak 1945’te
oynanan ragbi, 2000’li yılların başından itibaren yapılan çalışmalarla gelişmeye ve uluslararası başarılar elde etmeye başlamıştır.

Rugby World Cup organized in every four years, is
the most attractive organization of rugby. New Zealand won the Rugby World Cup for 3 times, 2 of
which was in a row, becoming the most successful
country at the level of national teams. First played
in 1945 in Turkey, rugby has started to develop and
gain international success since early 2000.

Ragbi topu elips
şeklinde dört panelden oluşur.
Rugby ball is formed
by four panels in ellipse shape.
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“Ragbinin Türkiye’deki Geleceğine Umutla Bakıyoruz”
“We Are Hopeful for the Future of Rugby in Turkey”

Spor / Sport

Ekipman konusunda ise uluslararası federasyon yönetimiyle kurduğumuz irtibatlar sonucunda büyük
destek gördük. Spor Bakanlığımızın yapmış olduğu
yıllık ekipman desteği sistemine bu yıl dahil edildik ve
kulüplerimize alınmak üzere malzeme talebimizi illettik. En kısa sürede alım işlemleri tamamlanarak illere
ekipman dağıtımı gerçekleşecek.
Ragbinin güç ve dayanıklılık gerektiren bir spor
olması bunun bir erkek sporu olarak algılanmasına
neden oluyor. Gerçekten öyle mi?
Böyle bir algı olduğunu kabul ediyorum. Ancak
ragbi, kadın ya da erkek fark etmeksizin her yaşta
yapılabilecek bir spordur. Türkiye Kadın Milli Ragbi
Takımımızın 2018 yılında kendi klasmanında Avrupa
ikincisi olması, bu sporda kadın başarısının en büyük
örneklerindendir.

Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanı Murat Pazan ile ragbi
sporunu ve bu sporun ülkemizdeki gelişimini konuştuk.
We have talked to Turkish Rugby Federation President, Murat Pazar,
about rugby and its development in Turkey.
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Dünyada ragbi alanında hangi ülkeler öne çıkıyor?
Türkiye’nin ragbi alanında dünyadaki yerinden
bahseder misiniz?
Ragbi denilince akla ilk olarak anavatanı İngiltere geliyor. Güney Afrika, Yeni Zelanda, Avustralya gibi ülkelerde de bu spor oldukça popüler. Ragbi Dünya Kupası da en çok izlenen dünya kupaları arasında yer alıyor.
Türkiye, erkekler ve kadınlar kategorilerinde Avrupa ikincilikleri elde ederek klasman yükseltti. Altyapıya verilen
önemin artmasıyla U18 takımları kuruldu ve ragbi ligleri
düzenlenmeye başlandı. Okul sporlarına branşlarımızın
dâhil edilmesiyle birlikte ragbinin ülkemizdeki bilinirliği
ve popülaritesi arttı.

Which countries come to the forefront in the world
in rugby sports? Could you tell us about the position
of Turkey in the world in the field of rugby?
When we speak of rugby, the UK, its home country first
comes to mind. This sports branch is quite popular in
countries like South Africa, New Zealand and Australia.
Rugby World Cup is among the most followed world
cups. Turkey has ranked second in men’s and women’s categories in Europe to raise its ranking. With the
increase of the importance given to infrastructure, U18
teams and rugby leagues have been established. With
the inclusion of our branches in school sports, rugby has
become more recognized and popular in our country.

Türkiye ragbi sporu için yeterli altyapıya (tesis, saha,
ekipman vs.) sahip mi?
Federasyonumuzda bulunan ragbi, beyzbol, softbol ve
korumalı futbol için şu an tesis sahibi değiliz ancak elde
edilen başarılar ve sporcu sayısında gözle görülen artış
ile tesis konusu gündeme geldi. İstanbul, Ankara gibi
büyükşehirlerimizde saha çalışmaları devam ediyor. Ayrıca, Samsun’da uluslararası havalimanına yirmi kilometre gibi kısa bir mesafede otuz beş kişilik yatılı konaklama
imkânı bulunan bir kamp merkezi ve antrenman sahası
inşa ediliyor.

Does Turkey possess an adequate infrastructure
(facilities, fields, equipment etc.) for rugby sports?
We do not have facilities for rugby, baseball, softball and
American football available in our federation. Yet, the issue of facilities has come to the agenda with the achievements gained and the obvious increase in the number
of athletes. Field studies continue in our metropolitan
cities like Istanbul and Ankara. Moreover, a campsite
with a capacity to accommodate thirty-five people and
a training field are being constructed in Samsun, at a
location just twenty km to the international airport.

“Spor” denilince akla ilk olarak futbol geliyor
ve alternatif spor dalları gölgede kalabiliyor.
Bu durumu ragbinin geleceği açısından nasıl
değerlendiriyorsunuz?
Ülkemizde “spor” denilince akla ilk önce futbolun gelmesi doğru bir söylemdir. Fakat dünya spor otoriteleri
maalesef bu söylemi desteklemiyor. Ülkemizde futbol
içerikli yayınlara ağırlık verildiği sürece maalesef diğer
branşlar hak ettiği popülariteye çok geç ulaşacaktır.
Bununla birlikte devletimizin ayrım yapmaksızın tüm
spor dallarını teşvik etmesi ve tesis altyapılarını geliştirmesi memnuniyet verici. Bu sayede çocuklarımızın
ve gençlerimizin ragbiye ilgisi her geçen gün artmaya
devam ediyor. Biz de federasyon olarak yeni ragbi takımlarını bünyemize katarak etkileşim sağlamaya ve
onlarla spor organizasyonlarında buluşmaya devam
ediyoruz. Ragbinin Türkiye’deki geleceğine umutla
baktığımı ifade edebilirim.

We have received a great support in terms of equipment as a result of our communications with the
management of the international federation. This
year, we have been involved in the annual equipment
support systems offered by the Ministry of Sports
and we have submitted our clubs’ demand for materials. Purchasing transactions will soon be completed and the equipment will be delivered to cities.
Since rugby requires power and strength, it is
perceived as a sports branch for men. Is this really so?
I shall admit that there is such perception. However, rugby is a sports branch that can be exercised at
any age regardless of sex. In 2018, Women’s National Rugby Team of Turkey ranked second in Europe
in its ranking, setting one of the most important examples to women’s success in this sports branch.
Football comes to mind first when we speak of
“sports” and alternative sports branches may be
downplayed. How do you consider this in terms of
the future of rugby?
It is true that football comes to mind first when we
speak of “sports” in our country. However, world
sports authorities do not support this claim. As long
as the focus remains on football-based publications
and broadcasts, other sports branches will unfortunately gain the popularity they deserve a bit late.
Nonetheless, the government pleasingly encourages all sports branches without exception and develops the infrastructure of facilities. So our children
and young people become more interested in rugby
day by day. As a federation, we incorporate new rugby teams and keep interacting and coming together with them in sports organizations. I can say that
I am hopeful about the future of rugby in Turkey.

Bu sporlara yönelmek isteyen kişilere ne gibi
tavsiyeler verirsiniz?
Bu alanda dünyanın en iyi takımlarını izlemelerini
öneririm. Beyzbol, softbol, korumalı futbol ve ragbi
hakkında daha fazla bilgiye sahip olabilmeleri için
internet sitemizi ziyaret edebilirler. Ayrıca bu sporla
ilgilenmek istedikleri takdirde bizlere ulaşırlarsa yol
gösterici olur, her türlü desteği sağlarız.

What would you advise to people willing to take
up these sports branches?
I advise them to watch the best teams of the world
in this field. They can visit our website in order
to gain further information about baseball, softball, American football and rugby. If they reach us
we can also guide and offer them all kinds of support if they are willing to take up this sport branch.

Eklemek istediğiniz bir husus var mı?
PTT gibi doğrudan sporun içerisinde olmayıp sporu
destekleyen kurum ve kuruluşların olması bizi son derece mutlu ediyor. PTT Hayat Dergisi’nde ragbiye yer
vererek bu sporun tanınmasına sağladığınız katkı için
teşekkür ederim. Nasıl ki PTT Voleybol Takımı varsa;
PTT Beyzbol, PTT Korumalı Futbol ya da PTT Ragbi takımlarının oluşturulması bizleri heyecanlandıracaktır.
Bunu da bir temenni olarak ifade etmek isterim.

Is there anything you would like to add?
We feel quite happy that there are institutions and organizations supporting sports even they are not directly involved in sports, just like PTT. I would like to thank
PTT Life Journal for its contribution to the recognition
of rugby by giving a place in its Issue. Now there is PTT
volleyball team and we will be excited if new teams like
PTT Baseball, PTT American football or PTT rugby teams
are established. I would like to state this as a wish.
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30 AĞUSTOS
ZAFER BAYRAMI’MIZ
KUTLU OLSUN!
HAPPY AUGUST 30TH,
VICTORY DAY!

30 Ağustos 1922’de Gazi Mustafa Kemal’in
komutasındaki Türk ordusu Dumlupınar’da gerçekleşen
Büyük Taarruz’dan zaferle çıktı. Millî Mücadelenin son
merhalesi olarak kabul edilen bu zafer, yurdumuzun düşman
işgalinden kesin olarak kurtuluşunu simgeler ve her yıl Zafer
Bayramı olarak coşkuyla kutlanır.
On August 30th, 1922, the Turkish army came out triumphant
from the Great Offensive at Dumlupınar, at Veteran Mustafa
Kemal’s command. This victory, considered to be the last
stage of the National Struggle, symbolizes the absolute
freedom of our nation and is enthusiastically celebrated every
year as Victory Day.
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Vatan topraklarını kurtarmak için başkomutanlık yetkisini alan Gazi Mustafa Kemal, kahraman Türk ordusunu büyük bir özveri ve gizlilikle asker ve mühimmat bakımından yeterli
hâle getirerek 26 Ağustos 1922 sabahı Dumlupınar’da taarruza başlamış ve bu muharebe 30
Ağustos günü büyük bir zaferle sonuçlanmıştır.

Veteran Mustafa Kemal, taking over the title of
chief commander to save the country’s lands,
charged in Dumlupınar on the morning of August 26, 1922, after making the Turkish army
sufficient, in terms of soldiers and ammunition, with great devotion and secrecy and this
battle resulted in a great victory on August 30.

Millî Mücadele’mizin en mühim aşaması olan Büyük Taarruz’un muzaffer komutanı Mustafa Kemal
Paşa “Ordular! İlk hedefiniz
Akdeniz’dir! İleri!” emrini
vermiş ve çekilmeye başlayan işgal kuvvetleri İzmir’e
kadar kovalanarak kesin
bir galibiyet kazanılmıştır. Kahraman Türk Silahlı
Kuvvetleri’mizin 30 Ağustos’ta kazandığı bu zafer,
1000 yıldır Anadolu’yu yurt
edinen milletimizin ilelebet bu topraklar üzerinde
hür olarak yaşayacağını
tüm dünyaya göstermiştir.

General Mustafa Kemal, the victorious commander of the most important stage of the National
Struggle, the Great Offensive, gave the command
“Armies! Your first goal is the
Mediterranean! Forward!”
and a definitive victory
was won after the retreating occupation forces were
chased until İzmir. This victory won on August 30 by
our heroic Turkish Armed
Forces showed the entire
world that our nation, who
has had Anatolia as a home
for 1000 years, will freely
live on these lands forever.

180 yıldır her koşulda kesintisiz olarak milletimizin
hizmetinde olan Posta ve
Telgraf Teşkilatı’mız, Millî
Mücadele yıllarında karargâh ve cephe arasında
sağladığı iletişim altyapısı
ve telgraf memurlarımızın
canını hiçe sayarak ortaya
koyduğu gayretlerle, zafere giden yolda stratejik
bir misyon üstlenmiştir.
Bu millî görevi alnının akıyla yerine getiren PTT, büyük zaferimizi pullarına da taşıyarak kahramanlıklarımızı milletimizin hafızasında canlı tutmaktadır.
30 Ağustos Zaferi’mizin 98. yılında; muharebelerdeki engin tecrübesi ve askerî zekasıyla
Türk askerini komuta eden, Cumhuriyetimizin
kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, tüm
silah arkadaşlarını ve kadınıyla – erkeğiyle, yaşlısıyla – genciyle cephede ve cephe gerisinde
mücadele etmiş tüm şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz.
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For 180 years, our Postal
and Telegraph Corporation has continuously been
at our nations service under all circumstances and
had taken over a strategic
mission on the pathway to
victory during the National Struggle years with the
efforts of our telegraph officers, putting their lives at
risk, and the communication it provided between
the military headquarters
and fronts. PTT, carrying out this national mission
with honor, reminds our nation of our heroic deeds
by conveying our great victory on our stamps.
On the 98 anniversary of the Victory of August
30, we remember our Republic’s founder Veteran Mustafa Kemal Atatürk, who commanded the
Turkish soldiers with his immense experience in
battles and military intelligence, all of his fellow
fighters and our ancestors, women and men, elders and youth, who struggled behind the front,
with respect, grace and gratitude.
th

30 Ağustos Zaferi’mizin 98. yılında; muharebelerdeki engin tecrübesi ve askerî zekasıyla Türk
askerini komuta eden, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, tüm silah
arkadaşlarını ve kadınıyla – erkeğiyle, yaşlısıyla – genciyle cephede ve cephe gerisinde mücadele
etmiş tüm şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz.
On the 98th anniversary of the Victory of August 30, we remember our Republic’s founder Veteran
Mustafa Kemal Atatürk, who commanded the Turkish soldiers with his immense experience in
battles and military intelligence, all of his fellow fighters and our ancestors, women and men,
elders and youth, who struggled behind the front, with respect, grace and gratitude.
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Zamanda
Yolculuk Mümkün!
SEYAHATNAMELER
Time Travel Is Possible!
BOOKS OF TRAVELS
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Seyahatnameler ya da günümüzde
bildiğimiz ismiyle gezi yazıları bir gezginin seyahat ettiği yerleri kendi
bakışı ve üslubuyla anlattığı eserlerdir. Geçmişte hem Doğu’da hem
de Batı’da birçok kâşif yollara düşerek dünyayı dolaşmış, gördükleri
güzellikleri seyahatnamelerde kaleme almıştır. Bizler bu eserler
sayesinde zamanda yolculuğa çıkar, şehirlerin tarihteki hâllerini
gezginlerin gözünden adım adım gezeriz.
In books of travels, authors tell about the
places they have visited through their own perspective and style. Several
explorers in the East and West took the roads in the past to travel around
the world and wrote in their book of travels, about the beauties they saw. We
travel in time with these pieces of works to explore the ancient cities through
the eyes of travelers.

Seyahat ederek yeni yerler keşfetmek, yüzyıllardır insanların en büyük hayali. Günümüzde konforlu ve hızlı ulaşım araçları sayesinde bu hayali gerçekleştirmek kolay
görünse de bundan yüzyıllar önceki koşullarda oldukça zordu. Henüz dünyanın tüm
kıtalarının keşfedilmediği, hatta dünyanın
şeklinin yuvarlak olduğunun dahi bilinmediği zamanlarda deve ya da at üstünde bilinmez diyarlara yolculuk etmek muhakkak
büyük bir cesaret ve fedakârlık istiyordu. Bu
nedenle seyyahların gördükleri yerlerle ilgili
kaleme aldıkları seyahatnameler, en az seyahatlerin kendisi kadar anlamlı ve değerlidir.
Seyahatnameler, mekân tasviri barındırdığından genellikle betimleme yöntemi kullanılarak yazılır, bu sebeple yazarın bakış
açısı ve düşüncesini yansıtır. Hem Doğu’da
hem de Batı’da yazdıkları seyahatnamelerle tarihe geçmiş, ismi herkesçe bilinen
önemli seyyahlar vardır. Fotoğraf ve video
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Exploring new places by traveling has been the
biggest dream of people for centuries. While it
seems easy to realize this dream today thanks
to the comfortable and fast transportation vehicles, it used to be rather difficult in the conditions of centuries ago. In times when not all the
continents or the roundness of the world were
discovered, it certainly required great courage
and devotion to travel to unknown places on top
of a camel or a horse. Therefore, books of travels
telling about the places travelers have visited, are
as important and meaningful as the travel itself.
As the books of travels describe a place, they
are mainly written with the descriptive method, reflecting the author’s perspective and
thought. There are world renowned travelers
in the East and West, who have made history
with their books of travels. Books of travels use
the literary style to tell about the periods lacking direct recording opportunities like photographs and videos, taking bookworms to a
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gibi birebir kayıt imkânlarının bulunmadığı
dönemleri edebî bir üslupla anlatan seyahatnameler, kitapseverleri zaman yolculuğuna
çıkarırken; tarihçiler, sosyal bilimciler, mimarlar ve şehir plancıları için de araştırmalarında yararlandıkları önemli birer referans olur.
İnsanlığa miras kalan çok sayıda seyahatname arasında Evliya Çelebi, Marco Polo
ve İbn Battuta’nın yazdıkları adeta birer şaheser
olarak
değerlendirilmekte,
yüzyıllardır dilden dile çevrilerek her devirde en
çok okunan kitaplar arasına girmektedir.
EVLİYA ÇELEBİ SEYAHATNAMESİ
Seyahatname denilince hepimizin aklına ilk
gelen eser Evliya Çelebi’nindir. 17. yüzyılda Osmanlı sarayında yaşayan ve iyi eğitim görmüş
bir hafız olan Evliya Çelebi, rivayete göre Hz.
Muhammed Efendimizi rüyasında görür ve heyecana kapılarak “Şefaat Ya Resulallah” diyeceğine “Seyahat Ya Resulallah” der. Bu rivayet ne
derece doğrudur bilinmese de Evliya Çelebi’nin
duası kabul olmuşçasına ülke ülke gezdiği doğrudur. Çelebi, İstanbul’dan yola çıkarak; Bulgaristan’dan Ermenistan’a, Avusturya’dan Kudüs’e
birçok yeri dolaşmış ve seyahat notları tutmuştur. Bu notlar, 10 ciltlik Seyahatname isimli
eserde toplanarak günümüze kadar ulaşmıştır.
Çelebi Seyahatname’sinde söylediği şekliyle,
7 iklim ve 18 padişahlık memleketini 51 yıl boyunca dolaşmış; gezdiği bu coğrafyalarda 147 dilden
kelimeler toplamıştır. Pek çok alanda kaynak

time travel and they become an important reference for the historians, social scientists, architects
and urban planners to benefit in their research.
Among the books of travels left to the humankind as a heritage, those written by Evliya Çelebi, Marco Polo and Ibn Battuta are considered as
masterpieces, being translated into several languages for centuries and widely read in every era.
BOOK OF TRAVEL BY EVLİYA ÇELEBİ
Evliya Çelebi comes to our minds when we speak of a
book of travel. Being a well-educated hafiz living in an
Ottoman palace in the 17th century, Evliya Çelebi sees
Prophet Mohammad in his dream and says “Seyahat
(Travel) Ya Resulallah” instead of “Şefaat (Intercede) Ya
Resulallah” in excitement. Although we do not know
about the truth of this rumor, it is true that Evliya Çelebi traveled around the world as if his prayer came
true. He set off from Istanbul, visited many places from
Bulgaria to Armenia and from Europe to Jerusalem,
taking travel notes. These notes were collected in the
10-volume Book of Travel that has survived until today.
As Çelebi put it in his Book of Travel, he traveled through 7 climates and 18 empires for 51 years
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Nostalji / Nostalgia

olarak kullandığımız Seyahatname’nin 1-8.
ciltlerinin orijinal el yazmaları Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi’nde bulunmaktadır.
MARCO POLO’NUN SEYAHATNAMESİ
Filmlere ve dizilere konu olmuş, dünya çapında bilinen en önemli seyyahlardan biri
de 1254 – 1324 yılları arasında yaşamış Venedikli gezgin Marco Polo’dur. Babasıyla
birlikte çok küçük yaşta yollara düşen Polo,
önce Akdeniz ve Karadeniz’i dolaşmıştır.
Ona ünlü bir seyyah unvanını kazandıran
en önemli seyahati ise Kubilay Han’ın hükümdar olduğu Doğu topraklarına yaptığı
yolculuktur. Bu uzun yolculuk; Anadolu’dan
Mezopotamya’ya, İran’dan Türkmenistan’a,
Pamir
Dağları’ndan
Gobi Çölü’ne, oradan
da Moğolistan’a varmıştır. Marco Polo bu
seyahatten sonra Kubilay Han’ın himayesine
girmiş, 20 yıl boyunca
onun emriyle Doğu
ülkelerini dolaşmış ve
notlar almıştır. Bu notların bir araya getirilmesiyle oluşturulan Seyahatname’si sayesinde
Doğu toprakları, Batılılarca ilk kez bu denli
yakından
tanınmıştır.
İBN BATTUTA
SEYAHATNAMESİ
14. yüzyıl başlarında doğan ve ömrünün büyük
çoğunluğunu yollarda
geçiren İbn Battuta, Magrip’ten yola çıkarak sırasıyla Kahire, Mekke, Bağdat ve Tebriz
şehirlerini gezmiştir. Sonrasında Hint Okyanusu üzerinden Doğu Afrika’ya açılan seyyah, Anadolu topraklarından Kırım’a uzanmış, oradan da İstanbul’u görme şansına
erişmiştir. Bu seyahatten sonra Uzak Doğu
seferine çıkarak Hindistan ve Çin’i gezen
Battuta, daha sonra rotasını Güney Avrupa’ya çevirmiştir. Battuta’nın tüm bu seyahatleri neredeyse 30 yıl kadar sürmüştür.
Gezdiği her yeri kendi üslubunca kaleme
alan İbn Battuta’nın her biri ayrı bir macera
olan gezilerine ait notları Seyahatname olarak kitaplaştırılmıştır.
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and collected words from 147 languages
spoken in the places he had visited. We use
his Book of Travel in many fields as a reference book. Original manuscripts of the book
from the 1st to the 8th volume are available
in the Library of the Topkapı Palace Museum.
BOOK OF TRAVEL BY MARCO POLO
Venetian traveler Marco Polo, who lived between
1254-1324, is one of the most important world-renowned travelers to become a subject in films
and TV series. Polo took to the roads with his father since early childhood and he travelled the
Mediterranean and Black seas at first instance.
His travel to the Eastern lands ruled by Kubilay
Han is the most important travel to help him assume the title of a famous
traveler. This long travel
lasted from Anatolia to
Mesopotamia, from Iran
to Turkmenistan, from
Pamir Mountains to Gobi
Desert to reach Mongolia. Marco Polo got under
the care of Kubilay Han
after this travel. Marco
Polo traveled through the
Eastern countries for 20
centuries and took notes
under his order. Thanks to
his Book of Travels formed
with these notes collected, the Western world
got closely acquainted
with the Eastern lands.
BOOK OF TRAVEL BY
IBN BATTUTA
Born in early 14th century, Ibn Battuta spent
most of his life on the roads. He set off from
Maghreb and visited Cairo, Mecca, Baghdad
and Tabriz, respectively. The traveler then
headed to East Africa over the Indian Ocean,
reached Crimea over the lands of Anatolia
and found the chance to see Istanbul. After this journey, Battuta traveled to the Far
East to visit India and China, then he set
the course to South Europe. All these journeys took almost 30 years. Ibn Battuta wrote
about every place he had traveled, in his
own style to form his Book of Travel piling
notes from his journeys, each of which was
an adventure itself.
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FERAH SALATA
FRESH SALAD

KIRMIZI MEYVELİ FIRIN PANKEK
BAKED PANCAKE WITH RED FRUITS
l 1 Demet Semizotu
l 1 Adet Salatalık
l 1 Adet Yeşil Elma
l 10,15 Adet Yeşil Erik
l Süzme Yoğurt(650 gr)
l 1 diş sarımsak rendesi
l 3 yemek kaşığı mayonez
l Tuz
Derin bir kaba yoğurt, mayonez,
sarımsak ve tuzu ekleyerek
karıştıralım. Semizotlarını ince
şekilde doğrayalım. Salatalık
ve elmayı rendeleyelim. Erikleri
minik şekilde doğrayalım. Hepsini
yoğurtlu karışıma alıp karıştıralım.
Not;
Elmaları rendeleyerek hemen
yoğurtlu karışım ile karıştıralım ki
elmalar kararmasın.
l A bunch of purslane
l 1 cucumber
l 1 green apple
l 10-15 green plums
l Strained yoghurt (650 g)
l 1 clove of garlic (grated)
l 3 tblsp of mayonnaise
l Salt
Put the yoghurt, mayonnaise,
garlic and salt in a deep bowl
and mix. Finely chop the
purslane. Grade the cucumber
and apple. Finally, chop the
plums finely and add them all
into the mixture in the bowl.
Tip:
Once grating the apple, add into
the mixture as soon as possible
so the apple will not turn black.
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l 1 su bardağı süt
l 1.5 su bardağı un
l ½ su bardağı
sıvıyağ
l 1 adet yumurta
l 6 yemek kaşığı
şeker
l 3 gr kabartma
tozu
ÜZERİ İÇİN,
Çilek, frambuaz,
vişne ve frenk
üzümü
Fırını alt-üst ayarda
175 dereceye
ayarlıyoruz. Fırın
kabına yağlı kâğıt
seriyoruz. Bütün
malzemeleri derin
bir karıştırma
kabına alıp
karıştırıyoruz. Fırın
kabına düz bir
şekilde boşaltıyoruz.
Üzerine meyveleri
serpiştiriyoruz.
25-30 dk kadar
pişiriyoruz.
Not;
bardak ölçüsü
200 ml
fırın kabı
20/26 cm

l 1 water glass of
milk
l 1.5 water glass of
flour
l ½ water glass of
oil
l 1 egg
l 6 tblsp of sugar
l 3 g of baking
powder
FOR TOPPING
Strawberries,
raspberries, sour
cherries and
blackcurrants
Preheat the oven
to 175 C degrees.
Lay a baking-paper
on a tray. Put all
the ingredients
into a large and
deep bowl and mix.
Spread it on the
tray evenly. Sprinkle
the fruits on the
top. Bake for about
25-30 minutes.
Tip:
Glass measure:
200 ml
Baking tray:
20/26 cm
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Bulmaca / Crossword
BULMACA
Bertan Kodamanoğlu

Bulmaca / Crossword

CROSSWORD

Resimdeki
Hindistan'da
bulunan
tarihi yapı
Kaba yün
kumaş

Bağlama

Açık hava
toplantısı

Hava basıncı
birimi

Kamış

Ilımlı

Kötü karşıtı

2

Bilet satılan
kulübe

İngilizce bay

Net olmayan
Erbap

Ekonomi

Bölmeli
göçebe çadırı

Bir tür Japon
oyunu

İveğen

Bir işe
girişmek

Üst karşıtı

Estetik bilimi,
güzel sanatlar

İzin, icazet

Eritilmiş
şeker

4
İyilik, ihsan,
lütuf

Tadı ekşiyi
andıran

Leke

Soğuk içilen
bir içecek

Ayaklı tabla

Değersiz,
sıradan

Hayal ile
ilgili

Prensip
Yazarlar

5

Yabancı
Çiğ ot tabağı
Kimi vakit

3

İlişki, alaka

Yapının üstü

Para

Zenci
Deri işleme

Kırmızı

1
Lityum imi

TAC MAHAL

Saten

Belli bir
süreyi aşmış

1

2

3

4

5

7 5
9
5
8
6 1 7
3
8 5
1

9

5
8
9 4
6
8
7
6
7
1
9 3 5
4

2 1 6
5
2
4

3
4

1 2
6 2 7
5
3
4

9
7 2

6 7 1
4
3
6
4
8 2
2 4
8
1
6 7
1 8
7
3
2
8
9
6 7 1
8

T
A
İ C
M
A
E H
A
A L
M Ü
D
G E
B
G A

Avuç içi

6

8

8
5
4
1 8
2
9

6

8
7 8
5
3
2
8 4 1
1
9

5
1 8
3
5
8 4 6
4
1
9 3
7 9
5
8 7

4
1

7 3
9 7 8
2

6

3 5
8

2
1 5

9

4
2

6
3 6 5
7 3

4
2

8

SOLUTIONS

İri gövdeli
bir hayvan
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8 6
4
7
3
1
9
5
8
2
3
7
5
4
6 5
3
4
6
4 5 1

HARD

ÇÖZÜMLER

İyilik etme,
iyi davranma

Zekâ

İç bulantısı,
kusma

2

5

Osmanlı'da
tuğamiral

Faiz

3

5
9
Galyum imi

ZOR

MEDIUM

3

Deniz giysisi

Duyarga

ORTA

EASY

Bitkinin
toprak altı
kısmı

Büyük, yaşlı,
kart

Araştırıp
bulma, elde
etme

İpekten bir
tür yazı
kâğıdı

KOLAY

Milattan
önce (kısa)

8 7 6

Gaf

Fizik, kimya
vb. ortak adı

Yelkenli kıyı
teknesi

Yüzün bir
bölümü

Tatlı yiyecek

Her satırı, her sütunu ve her 3x3 lük alanı, 1’den 9’a kadar rakamlarla doldurun.
Fill each row, column and 3X3 square with numbers from 1 to 9.

SUDOKU

Bilginler

Veli

İzin

SUDOKU

6

P1 A
L

S
M
B A
İ
A Z E T2
R
G İ
F E N
İ L
G
K U T
T
A B
İ L K E5
S A A D
A M
İ
T İ R İ
S İ Y
S E Y A
E
A T
P6 E L
İ
A Ş
P T T

P
Y İ
P
Ş E
T
O
B A
A D
İ
E
L G
A
A H
N
L A
A Y
K I

M
U
T
E
D
İ
L

Ş
L E
O
K
K E
E
A R
K
R
Ş
A M
İ
M A
M G E S
S A L A
İ
İ
H
S
A
N
K

E

P

Ş
M A
Ö K4
A
İ K
N
A K
Y O
E L
T3 A

8
9
3
5
1
2
4
7
6

7
4
5
8
9
6
1
3
2

6
1
2
7
4
3
9
5
8

9
3
1
2
5
4
6
8
7

4
2
8
3
6
7
5
1
9

5
7
6
9
8
1
2
4
3

2
8
9
1
3
5
7
6
4

1
6
7
4
2
8
3
9
5

3
5
4
6
7
9
8
2
1

2
1
8
9
5
3
4
6
7

3
7
5
4
6
8
1
9
2

4
9
6
2
7
1
3
8
5

6
3
1
7
4
2
8
5
9

8
2
7
3
9
5
6
1
4

9
5
4
8
1
6
2
7
3

1
6
9
5
2
4
7
3
8

7
8
2
6
3
9
5
4
1

5
4
3
1
8
7
9
2
6

9
8
5
3
4
1
7
6
2

6
2
7
9
5
8
4
1
3

3
1
4
6
7
2
5
8
9

7
6
8
2
9
5
3
4
1

2
3
9
4
1
6
8
7
5

4
5
1
8
3
7
2
9
6

5
9
2
1
8
4
6
3
7

1
4
6
7
2
3
9
5
8

8
7
3
5
6
9
1
2
4

5
9
3
7
2
6
8
1
4

8
6
2
3
4
1
5
7
9

4
1
7
9
5
8
3
2
6

3
4
1
5
8
2
9
6
7

6
8
9
4
3
7
2
5
1

7
2
5
6
1
9
4
8
3

1
3
6
8
9
5
7
4
2

9
7
8
2
6
4
1
3
5

2
5
4
1
7
3
6
9
8

1
7
6
9
5
8
4
2
3

3
8
2
7
6
4
1
9
5

4
9
5
3
2
1
8
6
7

2
3
9
5
8
6
7
1
4

5
6
1
2
4
7
9
3
8

7
4
8
1
3
9
2
5
6

6
2
7
8
1
3
5
4
9

9
5
3
4
7
2
6
8
1

8
1
4
6
9
5
3
7
2

1
2
7
6
5
9
8
3
4

8
5
9
7
4
3
2
6
1

6
4
3
8
2
1
9
5
7

4
1
8
2
6
5
7
9
3

9
3
2
1
7
4
6
8
5

7
6
5
3
9
8
1
4
2

3
9
1
5
8
7
4
2
6

2
7
4
9
3
6
5
1
8

5
8
6
4
1
2
3
7
9
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Foto Hayat / Photo Life

Hayatın Her
Alanında

#ptthayatıniçinde
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