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Foreword

Sunuş

THE INVESTMENTS
FOR
TRANSPORTATION
CONTUNIES AT A
RAPID PACE

ULAŞTIRMA
YATIRIMLARIMIZ
HIZ KESMEDEN
DEVAM EDİYOR
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Ülkemize yaraşır bir ulaştırma ve iletişim altyapısı için yatırımlarımız ve çalışmalarımıza büyük bir hız ve azimle
devam ediyoruz. Yaptığımız her yol, her liman, her havaalanı bölgelerinde ekonomiyi canlandıran ve vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artıran bir kıvılcıma dönüşüyor.
Yatırımlarımız, insanımızın daha konforlu ve daha güvenli halde seyahat etmesini de sağlıyor. Ülkemizi baştan başa kesintisiz olarak geçen bölünmüş yollarımız ve
akıllı yol yönetim sistemlerimiz sayesinde can ve mal güvenliği konusunda riskleri en aza indirebiliyoruz.

rüyor, salgına rağmen Türkiye'nin her tarafında canla
başla çalışıyoruz. Örneğin, 3 milyon yolcu kapasitesine
sahip Rize – Artvin Havalimanı Projemiz 2022’de hizmete girecek. Tamamlandığında dünyanın en büyük orta
açıklıklı asma köprüsü unvanını alacak 1915 Çanakkale
Köprüsü, Çanakkale Boğazı’ndan geçiş süresini 1 saatten
6 dakikaya indirecek. Van - Hakkari karayolunda yapımına devam ettiğimiz Güzeldere Tüneli 2022’de tamamlanacak ve ticaret, hayvancılık, tarım ve turizm alanında
büyük katkı sağlayacak.

2003 yılı öncesinde 6 bin 101 kilometre olan bölünmüş
yol uzunluğumuz, bugün 27 bin 503 kilometreye ulaştı. Bu şekilde, seyahat sürelerini kısaltarak zamandan ve
yakıttan tasarruf sağlarken, trafik kazalarını da büyük
oranda azalttık.

Ülkemiz, bölgemiz ve dünya ile aramızda tüm mod’larda kesintisiz bir erişim sağlıyoruz. Her birimizin emek
verdiği tüm bu projeler gelecek nesillerimizin daha güzel bir geleceğe kavuşması için.

Kurban Bayramı öncesinde özellikle Kuzey Marmara
Grubu otoyolları olmak üzere, birçok yolu bayram için
geçici olarak hizmete alarak, gidiş ve dönüşlerindeki
muhtemel trafik yoğunluğunu rahatlattık. Turizm sezonu ile bayram tatilinin bir arada olduğu günlerde, havayolunda 1 milyon 202 bin 174, Yüksek Hızlı Tren hatlarında
27 bin 923 yolcu taşıdık. Bayramda 1 milyon 954 bin 516’sı
Ankara-İstanbul Otoyolu'muzdan olmak üzere, otoyollarımızdan 3 milyon 194 bin 394 araç geçti. Marmaray ve
Başkentray’da da 1 milyon 715 bin 976 yolcu seyahat etti.
İnsanlarımızı sevdiklerine salimen ve en konforlu şekilde
ulaştırmanın huzurunu yaşadık.

Eylül ayıyla birlikte yeni eğitim-öğretim yılının heyecanını yaşıyoruz. Salgın koşulları nedeniyle uzaktan eğitim
yöntemiyle başlayan yeni dönemin öğrencilerimize ve
tüm eğitim camiasına hayırlı olmasını diliyorum. Tüm
vatandaşlarımızdan maske, sosyal mesafe ve hijyen tedbirlerine uymalarını önemle rica ediyorum.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, 2023 kalkınma hedeflerimize kararlılıkla yü-

Adil KARAISMAILOĞLU
T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı

We continue our investments and activities without
slowing down in a determined manner for a suitable
transportation and communication infrastructure for
our country. Every highway, port and airport we construct turns into a spark reviving the region’s economy
and raises the quality of life of our citizens.
Our investments provide a more safe and comfortable
travel for our people. We minimize the risks for the safety of life and property through our divided roads and
smart road management systems that cross our country without any interruption.
The divided roads were at 6.101 km long before 2003 and
they have now reached 27.503 km. As a result, we have
minimized the risks of accidents and shortened the
time of travel which led to saving time and fuel.
We relieved the possible traffic congestion for the arrivals
and departure to the city before the feast of sacrifice by
putting the roads and highways, especially in the Northern Marmara temporarily into service for the holiday. In
the days where the tourism season and the holiday fall
onto the same days, we carried 1.202,174 passengers on
the airways and 27.923 passengers on the High-Speed
Train lines. During bayram holiday, 3.194,394 vehicles
drove on our highways and 1.954,516 of them were on
the Ankara-Istanbul highway. 1.715,976 passengers travelled using the Marmaray and Baskentray. We experienced the serenity of making sure that our citizens got
to their beloved ones safely and comfortable.

Under the leadership of H.E. President Recep Tayyip
Erdogan, our development objectives until 2023 still
continue and despite the outbreak, we are working in a
dedicated and devoted manner in every part of Turkey.
For example, our Rize-Artvin Airport Project having the
capacity of 3 Million passengers will go into service in
2022. 1915 Canakkale Bridge will get the title of world's
largest medium span suspension bridge once its finished and it will shorten the time of crossing the Dardanelles from 1 hour to 6 minutes. The Guzeldere Tunnel
on the Van-Hakkari highway that we still continue its
construction will be completed by 2022 and it will bring
great contributions to commerce, farming, agriculture
and the tourism sector.
We provide an uninterrupted access in every mod in our
country, region and in the world. All the projects that we
have labored is for a better future for future generations.
We feel the excitement of the new academic year as of
September. I wish the new term, which started with the
distance education method due to the outbreak, to be
beneficial for all of our students and for the entire education community. I strongly ask all our citizens to comply with mask, social distance and hygiene measures.

Adil KARAİSMAİLOĞLU
R.T. Minister of Transport and Infrastructure
EYLÜL / SEPTEMBER
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Foreword

Sunuş

WE ARE THE
PIONEERS OF EVERY
INNOVATION IN POSTAL,
COMMUNICATION AND
TELECOMMUNICATION
AREAS

POSTA, İLETİŞİM
VE HABERLEŞME
ALANINDA HER
YENİLİĞİN ÖNCÜSÜYÜZ
1840 yılında “Posta Nezareti” adıyla kurulduğumuz
günden bugüne; posta, iletişim ve haberleşme
alanında her türlü yeniliğin öncüsü olduk. 9 Eylül
1855 yılında Edirne – Varna – Kırım arasında kurulan
telgraf hattı, gerçekleştirdiğimiz “ilk”lerin en önemlilerinden biridir. Telgraf hizmetini icat edilmesinin
hemen akabinde ülkemize getiren Teşkilatımız,
kısa süre içerisinde yurdumuzu telgraf telleriyle
adeta bir ağ gibi örmüş ve o dönem tüm dünya
için oldukça yeni sayılan bu teknolojiyi kısa sürede
insanımızın gündelik yaşamının bir parçası hâline
getirmiştir. Ülkemizin gelişmiş telgraf altyapısı ve
Telgraf Mekteplerinde yetişen telgraf memurlarımız, Millî Mücadelemizin zorlu koşullarında hayati
bir rol üstlenmiş, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ifadesiyle “Zafer, telgraf telleriyle kazanılmıştır.”
Gerek haberleşme ve telgraf hizmetlerinde gerekse posta, kargo, lojistik, bankacılık, e ticaret gibi birçok alanda üstlendiğimiz öncü misyonu, filateli alanında da sürdürmeye devam ediyoruz. Türkiye’nin
pul basma yetkisine sahip tek kurumu olarak filateli kültürünü tüm canlılığıyla yaşatıyor; ülkemizin
tarihini, kültürünü ve geleneklerini pullarımız aracılığıyla ölümsüz hâle getiriyoruz. Pullarımız yalnızca
tarihe tanıklık etmekle kalmıyor, aynı zamanda bir
kültür elçisi olarak değerlerimizi dünyaya tanıtıyor.

Pul koleksiyonculuğu ülkemizde ve dünyanın her
yerinde önemli bir uğraş olarak varlığını devam ettiriyor. Hatta filateli kültürünü yaşatmak amacıyla
tüm dünya dayanışma gösteriyor ve her yıl uluslararası posta birlikleri tarafından çeşitli kategorilerde
pul yarışmaları gerçekleştiriliyor. Bizler de PTT AŞ
olarak ülkemizi uluslararası pul yarışmalarında çok
özel pullarla temsil etmenin gururunu yaşıyoruz.
Yüklenmiş olduğumuz bu önemli misyonla filateli
kültürünün gelecek kuşaklara aktarılmasındaki konumumuzun farkındayız.
Eylül ayıyla birlikte yeni eğitim öğretim dönemi de
başladı. Öyle görünüyor ki çocuklarımız pandemi
koşulları nedeniyle bir süre daha uzaktan eğitim
görmeye devam edecekler. Yeni eğitim öğretim yılının ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyor, çocuklarımıza derslerinde üstün başarılar diliyorum.
Pandeminin tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde
de etkilerini devam ettirdiğini üzülerek görüyoruz.
Bu noktada vatandaşlarımızı maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymak konusunda azami özen göstermeye davet ediyorum.

Hakan GÜLTEN
PTT AŞ Genel Müdürü
Dünya Posta Birliği İdari Konsey Başkanı
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Since its establishment in 1840 the “Postal Service”, we
have been the pioneers of every innovation in the field
of postal, communication and telecommunication services. The first telegram line set up between EdirneVarna-Crimea on September 9, 1855 is one of the most
significant “innovations” that we have put into practice.
Our Organization that brought the telegram services to
our country soon after its invention, adorned all corners
of our country with telegraph wires and made this new
technology of the day a part of our everyday life.
The advanced telegram infrastructure in our country
and the dispatched clerks trained at Schools of Telegram played a vital role under the difficult conditions
of War of Independence. As our beloved founder of the
Turkish Republic, Mustafa Kemal Atatürk stated, “We
won the victory through telegraph wires.”
The pioneering mission we undertake as communication and telegraph services and as well as mail, cargo,
logistics, banking, e-commerce, we continue our mission of being a pioneer also in the field of philately. As
the sole institution that is eligible to print stamps in Turkey, PTT Corporation livens the culture of philately, and
the historical, cultural and traditional symbols are made
immortal via printed stamps. These stamps do not only
witness our history, but they also act as a cultural ambassador in the introduction of our values to the world.
Stamp collection is still an important hobby both in our
country and the world. Even the entire world is acting in
solidarity to sustain the culture of philately, and stamp

competitions in various categories are held annually by
international postal unions. We are, as PTT Corporation,
proud to represent our country in international stamp
competitions with very special stamps. With this important mission we have undertaken, we are aware of our
important position in the transfer of philately culture to
future generations.
The new academic year will be in progress through distant-education and due to the pandemic, our children
will continue receiving their education on-line for a
while by September. I wish the new academic year to
bring good luck to all education community and country, and wish great success to our children. I sadly have
to note that the impact of the pandemic is still in progress, like everywhere else in the world, and request our
citizens to wear their masks, retain social distancing and
abide by the rules regarding their hygiene.

Hakan GÜLTEN
Director General of the Turkish Post Corporation
UPU Chairman of The Council of Administration
EYLÜL / SEPTEMBER
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Merve Ayar

Cumhurbaşkanlığı
Millet
Kütüphanesi
Presidential National
Library

•
Kütüphane / Library

Ölü Ozanlar
Derneği
Dead Poets
Society

•
Film / Library
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Üniversiteyi bitireli çok olsa da her
Eylül okula dönecekmiş gibi heyecanlanırım. Hatta kendime bir
okuma listesi hazırlar, eğitim yılı
boyunca neler okuyacağımı planlarım. Benim gibi gönüllü “öğrencilerin” okul özlemini giderdiği
yerlerin başında kütüphaneler gelir. Bir vesileyle ülkemizin farklı şehirlerindeki kütüphaneleri ziyaret
eder, bir bilgi okyanusunda parmak uçlarımla yürürcesine kitap
rafları arasında dolaşırım. Bu sefer,
ne zamandır merak ettiğim ancak
pandemi koşulları nedeniyle bir
türlü gidemediğim Ankara’daki
Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’ne gidiyorum. Kütüphane
ilk önce mimarisiyle büyülüyor
beni. Aralarından geçtiğim ihtişamlı sütunlar milletimizin kitap
okumaya gösterdiği hürmetin ifadesi gibi. İlk hangi salondan başlasam, bilemiyorum. Sonra sırayla

tüm salonları gezmeye karar veriyorum: Ses ve Görüntü Kütüphanesi, Çocuk ve Gençlik Kütüphanesi, Nadir Eserler Kütüphanesi,
Süreli Yayınlar Salonu… Tüm salonlar sade ve şık tasarlanmış. Açık raf
sistemiyle istediğiniz kitaba ulaşabiliyor, konforlu koltuklarda saatlerce çalışabiliyorsunuz. Araştırma
Kütüphanesi, Referans Bölümü,
Sergi Salonları derken; kütüphanenin yarısını bile dolaşamadığımı
fark ediyorum. 134 farklı dilde, 4
milyondan fazla kitap ve 120 milyon makale ile “Türkiye’nin en büyük kütüphanesi” unvanına sahip
bu prestijli yapıyı hakkını vererek
gezmek bir güne sığmıyormuş,
anlıyorum. İçerik zenginliği ve ziyaretçilerine sunduğu imkânlarla
eğitim ve kültür hayatımıza değer
katan Millet Kütüphanesi bana
gurur veriyor. Ah bir de içindeyken
zaman bu kadar hızlı geçmese…

Although it has been quite a while
since I graduated from university,
I get excited every September as
if I am going to return to school.
I prepare a reading list for myself
and plan what I am going to read
throughout the academic year.
Libraries are one of the places
where volunteer “students” like
me fulfill their longing for school. I
visit the libraries in different destinations of Turkey for some reason
and wander through the book
shelves like walking in an ocean of
information on my fingertips. This
time I am visiting the Presidential
National Library in Ankara which
I have been wondering for a long
time but postponing due to the
pandemic. The library fascinates
me with its architecture at first
sight. I pass through the grand columns that look like the expression
of the value our nation gives to
book reading. I don’t know which
hall to start first. Then I decide to

visit all halls one by one: Sound
and Image Library, Kids and Youth
Library, Rare Collections Library,
Periodicals Hall… All halls have a
plain yet elegant design. Thanks
to the open shelf design, you
can access any book you like and
study for hours on comfortable
couches. As wandering between
Research Library, References Section, Exhibition Halls, I realize that
I have not even seen half of the library, yet. I realize that a single day
is not enough to see every part of
this prestigious building which is
the “largest library in Turkey” hosting more than 4 million books and
120 million articles in 134 different
languages. I am proud of the National Library that adds value to
our culture and education life with
its wide range of contents and the
opportunities it offers to the visitors. I just wish time wouldn’t pass
so fast inside the building…

Çocuklar yeni eğitim yılına hazırlanırken biz de hayatımızda iz bırakan öğretmenlerimizi hatırlıyoruz. Özellikle lise anıları, sanki dün
yaşanmışçasına tüm canlılığıyla
zihnimizde duruyor. Derken kült
filmler arasında kabul edilen Ölü
Ozanlar Derneği aklımıza geliyor.
İzleyeli hayli olmuş. Çocuklarla birlikte yeniden izlemeye karar veriyoruz. Peter Weir’in yönettiği 1989
yapımı film, N. H. Kleinbaum’un
kitabından uyarlanmış. Katı uygulamaları ve geleneğe bağlılığıyla
meşhur Welton Akademisi’ne sıra
dışı bir öğretmen geliyor: John Keating. Bu sıra dışı öğretmen, öğrencilerin ezberini bozuyor. Çünkü
diğer öğretmenler öğrencilerden
kalın kitapları ezberlemelerini isterken, Keating onlardan tek bir

şey istiyor: Ânı yaşamalarını. Keating “carpe diem” felsefesiyle, deli
dolu ve bir o kadar da çalışkan lise
öğrencilerini edebiyatın güzelliğiyle tanıştırıyor. Onlara özgürlüğü, hayatı yeniden anlamayı ve
dünyaya farklı açılardan bakmayı öğretiyor. Sonra beklenmedik
olaylar yaşanıyor ve film yarattığı
büyülü gerçekliğin içine sürüklüyor bizi. Film sona erdiğinde John
Keating karakterine hayat veren
Robin Williams’ın oyunculuğuna
bir kez daha hayran kalıyor, “carpe diem” diye ortalıkta gezinmeye
başlıyoruz. Öğretmenlerin hayatlarımıza şekil veren kritik dokunuşlarını ve öğretmen – öğrenci
ilişkisini çarpıcı şekilde ele alan bu
filmi siz de ailecek izleyebilirsiniz.

As children get prepared for the
new academic year, we remember the teachers that leave a mark
in our life. Particularly high school
years live in our mind as if they
happened only yesterday. Then
the Dead Poets Society among
the cult films comes back to our
memory. It has been quite a while
since we watched that. We decide
to re-watch it with the kids. The
film produced in 1989 and directed by Peter Weir, is adopted from
the book by N. H. Kleinbaum. An
exceptional teacher comes to
Welton Academy which is popular
with its strict practices and conventionality: John Keating. This
exceptional teacher breaks the
routines for the students. While
other teachers ask the students

to memorize thick books, Keating
asks them to do single thing: To
live the moment. Keating introduces the lively yet hardworking
high schoolers with the beauty
of literature in line with the “carpe diem” philosophy. He teaches
them liberty, to reconceive life and
view the world through different
perspectives. Then unexpected
events occur and the film drags
us into the magnificent reality it
has created. As the film ends, we
re-admire the acting of Robin
Williams casting as John Keating,
while uttering the words “carpe
diem”. The film strikingly addressing the critical touches of teachers
to shape our lives and the teacher-student relationship, can be
watched as a family.

EYLÜL / SEPTEMBER
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Darülelhan ve
Sonrası Taş Plak
Kayıtları / İstanbul
Üniversitesi Osmanlı
Dönemi Müziği
Uygulama ve
Araştırma Merkezi
Gramophone Records
during Darülelhan and
Afterwards / Istanbul
University Research
and Application
Center for Music in the
Ottoman Period

Kültür&Sanat / Culture&Art

Yıllar önce TRT’de izlediğim bir
programda duymuştum OMAR’ı,
yani Osmanlı Dönemi Müziği Uygulama ve Araştırma Merkezi’ni.
Bir iki defa hazırladıkları konserlere
de gitmiştim ama hiç web sayfalarına girip çalışmalarını incelemek
aklıma gelmemişti. Ne çok şey kaçırmışım! Bizans ve Hamparsum
notasıyla yazılmış eserlerden, Osmanlı Türkçesi ile yazılmış güftelerin Latinize hallerine kadar müthiş
bir arşivleri var! Besteler, şarkılar,
peşrevler, semailer… Hele Darülelhan ve Sonrası Taş Plak Kayıtları’na tıkladığımda yaşadığım şaşkınlığı ve mutluluğu anlatamam.
Onlarca yıl öncesinden kalma taş
plakların kaderine terkedilmek
yerine dijital ortama taşınması ve
gelecek kuşaklara aktarılması ger-

çekten heyecan verici. OMAR bu
hazineleri yalnızca web sayfasında değil, YouTube kanalında da
paylaşıyor. Abdülkadir Merâgî’den
Buhûrîzâde Mustafa Itrî Efendi’ye,
Kazasker Mustafa İzzet Efendi’den,
Hammamizâde İsmail Dede Efendi’ye; Türk Musikisinin “kurucu babaları” neredeyse tam kadro YouTube’da... Zekai Dede Efendi’nin
“Bin cefa görsem ey sanem senden” diye başlayan Acemaşiran
Bestesi’ni dinlerken adeta mest
oluyor; yıllar önce bestelenmiş bu
eserin halen ruhumuzda derin
bir karşılık bulmasına hayret ediyorum. Klasik Türk Musikisine ilgi
duyanlar OMAR’ı takip listesine almalı. Bu klasik eserler biz dinledikçe yaşamaya devam edecek.

They have a great archive including pieces written with Byzantine
and Hamparsum musical notes
and Latinized versions of songs
written in Ottoman Turkish! Melodies, songs, preludes and semais… And you cannot imagine
the amusement and happiness
I felt as I clicked on Gramophone
Records during Darülelhan and
Afterwards. It is really exciting
that gramophone records dating
decades back are moved to the
digital environment to be transferred to future generations rather than being left to their fate.
OMAR shares these treasures on
it YouTube channel as well as its
Website. Almost all “Founding Fathers” of Turkish Music including
Abdülkadir Merâgî, Buhûrîzâde
Mustafa Itrî Efendi, Kadi-ul Asker

Mustafa İzzet Efendi and Hammamizâde İsmail Dede Efendi are
on YouTube… I feel euphoria while
listening to Zekai Dede Efendi’s
Acemaşiran Melody starting with
“Bin cefa görsem ey sanem senden”, amused to see how this piece
from years back still affects our
soul so deeply. Those who are interested in Classical Turkish Music
should follow OMAR. These classical pieces will survive as long as
we listen to them.

İngilizceyi gramer kurallarına çalışarak, hikâye kitapları okuyarak,
test çözerek ve dublajsız – altyazılı film izleyerek belli bir yere kadar ilerletebiliyoruz. Bir aşamadan
sonra ilerleyebilmek için İngilizce
konuşmak, yani düşüncelerimizi
İngilizce olarak ifade etmek gerekiyor. Konuşmak gerekiyor da
kiminle? Günümüzde dijital dil
eğitimi uygulamaları bu ihtiyacı
giderecek yaratıcı çözümler sunuyor. Son günlerde oldukça popüler olan bu uygulamalardan birini
indiriyorum. Bir aylık ücretsiz deneme süresi sunan program, sizi

dünyanın dört bir yanından anadili İngilizce olan hocalarla dijital
ortamda buluşturuyor. İstediğiniz hocayı seçiyor ve belirlediğiniz konuda karşılıklı konuşmaya
başlıyorsunuz. İlk başta çok heyecanlanmakla birlikte, kendimi ifade edebildiğimi gördükçe mutlu
oluyor ve özgüven kazanıyorum.
Aslında İngilizcemin hiç de fena
olmadığını, sadece pratik eksikliğimin olduğunu fark ediyorum.
Siz de bu programlardan birini telefonunuza indirip boş zamanlarınızı İngilizce pratik yaparak değerlendirebilirsiniz.

We can improve our English to a
certain extent by studying grammar rules, reading story books,
solving tests and watching original films with subtitles. After that
extent, we need to speak English,
in other words, we need to express our thoughts in English to
progress further. Ok, we need to
speak, but with whom? Digital language education applications are
offering creative solutions today. I
download one of today’s popular
applications. This application has
a one-month free trial period to

gather you together with native
English teachers around the world
on digital environment. You can
choose any teacher and start talking about the subject you have
agreed on. Although I get rather
excited at first, I gain self-confidence and become happy seeing
that I can express myself. I realize
that my English is not bad, indeed. I just need some more practice. You can also download one of
these applications to your mobile
phone to practice English in your
free time.

Müzik / Music

•

Dijital Dil
Eğitimi
Uygulamaları
Digital Language
Education
Applications
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Küçük Ağaç’ın
Eğitimi / Forrest
Carter
The Education of
Little Tree / Forrest
Carter

•
Kitap / Book

Emile ya da
Eğitim Üzerine
/ Jean Jacques
Rousseau
Emile or On Education
/ Jean Jacques
Rousseau

•
Kitap / Book
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Küçük Ağaç’ın Eğitimi sade dili ve
çarpıcı anlatımıyla eğitimciler için
tekrar tekrar okumaya değer baş
ucu kitaplarından biri. Forrest Carter’ın 1976’da yayımladığı roman,
1930’ların Amerika’sında geçiyor.
Küçük Ağaç, ninesi ve dedesiyle
birlikte yaşayan, 5 yaşında Kızılderili bir çocuk. Kitabı okurken Küçük Ağaç’a arkadaşlık ediyorsunuz.
Onun gibi çıplak ayaklarınızla toprağa basıyor, mısır tarlasında yürüyüşe çıkıyor, ninenizden masallar
dinliyorsunuz. Bir yandan da Beyaz

Adam’ın acımasızlığıyla yüzleşiyor,
doğal yaşamdan uzaklaştığımıza
hayıflanıyorsunuz. İnsana kendisiyle, çevresiyle ve bütün evrenle dost
ve barışık olmayı öğreten bu kitap,
toplumsal ve kişisel değerleri bir
çocuğun masumiyeti üzerinden
anlatıyor. Yüzeysel ilişkilerin hâkim
olduğu günümüz dünyasında yitirdiğimiz değerleri bize yeniden
hatırlatıyor. Öğretmen, öğrenci, veli
demeden herkesin kendinden bir
şeyler bulabileceği bu kitabı siz de
okuma listenize ekleyin.

With its plain language and striking expression, The Education
of Little Tree is a reference book
that’s worth reading by teachers
again and again. The novel by Forrest Carter published in 1976 takes
place in the USA of 1930s. The Little Tree is a 5-year-old Indian boy
living together with his grandparents. You become a friend of the
Little Tree while reading the novel.
You step of soil with your naked
feet, take a walk in the corn field
and listen to stories from your
grandmother just like him. In the

meantime, you face the cruelty
of the White Man, regretting that
you have moved away from the
nature. Teaching the human being to be friends and at peace with
oneself, the book tells about social
and personal values through the
innocence of a child. It reminds
us of the values we have lost in
the modern world dominated by
superficial relationships. Whether you are a teacher, student or a
parent, add this book to your reading list to find something related
with you.

Eğitim metotları ve müfredatı geçmişten günümüze hızlı bir
değişim yaşıyor. Hele son yıllarda
gelişen dijital teknolojiler eğitim
alanında yepyeni uygulamaları beraberinde getiriyor. Tüm bu
değişim ve yeniliklere rağmen
çocuk terbiyesi ve eğitiminde hiç
değişmeyen bazı temel ilkeler var.
İş Bankası Kültür Yayınları – Hasan Ali Yücel Klasikleri arasında
yer alan Jean Jacques Rousseau
imzalı Emile ya da Eğitim Üzerine,
bu gerçeğin altını çizen önemli bir
yapıt. Emile, bildiğiniz gibi Rousseau’nun evlat edindiği hayali bir

çocuk karakter. Rousseau, Emile
üzerinden eğitimi ve insan doğasını inceliyor. Çocukların felsefi açıdan zengin ve düzenli bir yaşam
sürdürebilmeleri için nasıl yetiştirilmeleri gerektiğini anlatıyor. Çocuğu yetiştirme görevini de anne,
baba ve eğitimcilere yüklüyor; her
birinin sorumluluklarını teker teker
anlatıyor. 1762 yılında yazılmış bir
eserde yer alan tavsiyelerin günümüzde hâlâ geçerli olduğunu görmek oldukça şaşırtıcı. Klasik eserlerin zamanın ve mekânın ötesine
geçmesi ve her çağda okunması
bu yüzden olsa gerek.

Education methods and curricula have changed fast from past to
present. Particularly the ever-advancing digital technologies have
brought about novel practices in
the field of education. Despite all
these changes and novelties, there
are certain principles that have never changed in child raising and education. Emile or On Education by
Jean Jacques Rousseau among the
Classics of Hasan Ali Yücel- Isbank
Cultural Publications is a masterpiece underlining this reality. As you
know, Emile is an imaginary child
adopted by Rousseau. Rousseau
discusses education and the hu-

man nature through Emile. It tells
how children should be raised in
order to help them lead a rich and
orderly life in terms of philosophy. It
assigns the child-raising role to the
parents and educators, describing
their individual responsibilities. It
is amusing to see that the recommendations taking place in a book
written in 1762 are still valid today.
This should be the reason why classical books go beyond time and
place to be read in each era.
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Şeyma Acıgöz

EĞİTİM, KÜLTÜR VE
İNANÇ MERKEZİ:
The Centre Of Education,
Culture And Faith:
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Şanlıurfa; Mezopotamya’nın kadim kültür ve medeniyet
birikimini tüm canlılığıyla günümüze taşıyan görkemli bir şehir… Şanlıurfa sokaklarında attığınız her adım,
döndüğünüz her köşe, araladığınız her kapı sizi bambaşka âlemlere götürüyor. Kökleri binlerce yıl öncesine
uzanan şehir, tarımsal faaliyetin başladığı ilk merkezlerden biri. Ekonomik, siyasal ve dinsel açıdan insanlık
tarihine yön veren gelişmelerin yaşandığı bu coğrafya,
dünyanın ilk üniversitesine de ev sahipliği yapıyor.

HARRAN
ANTİK KENTİ
HARRAN
ANCIENT
CITY

Şanlıurfa; a magnificent city that carries the ancient culture
and civilization of Mesopotamia to present with its vitality
Every step you take on its streets, every corner you take and
every door you open takes you into a different world. Its
history dates back thousands of years and is one of the first
agricultural centers. The geography that has shaped the
future of economic, political and religious developments
also accommodates the world’s first university.

Seyyah / Voyager

Ur, Urhei, Ruhai, Edessa ya da halk
arasında bilinen adıyla Urfa... Doğusunda Mardin, batısında Gaziantep,
kuzeyinde Adıyaman ve Diyarbakır,
güneyinde ise Suriye ile çevrelenen
Urfa; yerli halkın Kurtuluş Savaşı’nda verdiği destansı mücadelenin
anısına 1984 yılında “Şanlı” unvanını almış ve resmî adıyla “Şanlıurfa”
olmuştur. Türkiye’nin en kalabalık
9. şehri olan Şanlıurfa, iklim koşullarının şekillendirdiği özgün mimarisi, tarihî yapıları, müziği, mutfağı
ve kültürel değerleriyle ülkemizin
en zengin şehirlerindendir.
EĞITIMIN MERKEZI HARRAN
“Yolların kavuştuğu yer” anlamına
gelen Harran, Şanlıurfa merkezine
48 km mesafededir. Tarihsel ve sosyolojik boyutu düşünüldüğünde
Harran, “Medeniyetlerin doğduğu
ve buluştuğu kent” anlamına da
gelir. İlçeyi yalnızca merkezinden
ibaret görmemek, Harran Ovası’yla birlikte değerlendirmek gerekir.
Böylece bölgenin zenginliklerini
daha iyi keşfetmek mümkün olur.

Ur, Urhei, Ruhai, Edesa or colloquially known as Urfa is surrounded by
Mardin to the East, Gaziantep to the
West, Diyarbakır to the North and
Syria to the South. In memory of the
legendary battle the locals fought,
the city received the title “Şanlı” in
1984 and since then, has been officially called “Şanlıurfa.” It is the ninth
most crowded city and is one of the
most splendid cities with its unique
architecture shaped by the climatic
conditions, historical buildings, music, cuisine and cultural values.
TOMBSTONES WITNESSING
HISTORY
Harran, which means “the place
where the roads intersect”, is 48 km.
from the center of Şanlıurfa. When
its historical and sociological dimensions are considered, Harran also
means “The city where civilizations
were born and united.” It is important that the town is not only made
up of its center and should be appreciated with its Harran Plain, which
will enable you to explore the riches
of the region more profoundly.

İnsanlık tarihinde
tarımsal faaliyetin
başladığı ilk
merkezlerden biri
olan Harran, dünyanın
ilk üniversitesine de
ev sahipliği yapıyor.
Harran is one of the first
agricultural centers in history,
and also accommodates the
world’s first university.

ULU CAMİİ,
HARRAN
ULU MOSQUE,
HARRAN
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ünlü astronomi bilgini El-Battanî
ve ünlü din bilgini Şeyhü’l İslam
İbn-i Teymiyye gibi birçok bilim insanının Harran’da yetiştiği ve ders
verdiği bilinmektedir.

ANTİK DÖNEMDE
HARRAN
ÜNİVERSİTESİ
HARRAN UNIVERSITY
IN ANCIENT ERA

Günümüzde de eğitim
hayatına devam eden Harran
Üniversitesi, binlerce yıl
öncesine dayanan köklü bir
tarihe sahip.
Harran University is still
contributing to the education
system and has a deeprooted history dating back to
thousands of years.

İnsanlık tarihinde tarımsal faaliyetin başladığı ve yerleşik yaşama
geçilen ilk merkezlerden biri olan
Harran; dünyanın ilk üniversitesine de ev sahipliği yapar. “Harran
Okulu” adıyla bilinen bu eğitim
kurumunun tarihi, İslamiyet öncesine dayanır. İlk Çağ Helenizmi’nin
İskenderiye’deki bilim ve felsefe
okulu dağılınca, buradaki âlim ve
filozofların bir kısmı Antakya ve
Harran’daki okullara yerleşmiş ve
çalışmalarına buralarda devam etmişlerdir. Harran Okulu zaman içerisinde kurumsallaşmış ve İslamî
dönemde ününe ün katmıştır. Abbasi Halifesi Harun Reşid zamanında daha da gelişen okulda, 7. yüzyılın sonundan itibaren Yunancadan
Arapçaya tercüme faaliyetleri hızlanmış ve İslam alemine yön veren
bir felsefi canlılık yaşanmıştır.
Atomun ve cebir ilminin mucidi sayılan Cabir bin Hayyan, ünlü
tıp ve matematik bilgini Sâbit bin
Kurrâ, Dünya’nın Ay’a olan uzaklığını ilk olarak doğru hesaplayan
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Harran is one of the centers where
first agricultural activities started
and first settlements evolved. It also
accommodates the world’s first
university. The history of this educational institution, known as “School
of Harran” dates back to pre-İslamic
era. When the Hellenistic schools of
science and philosophy dissolved,
some of the scientists and philosophers gravitated at the schools in
Antakya and Harran and continued
their studies there. In time, School of
Harran became institutionalized and
during the Islamic Period, it became
more prominent. During the reign
of Abbasi Caliph Harun Reşid, it improved even more and from the end
of the 7th century onwards the translation facilities from Greek to Arabic
advanced and created a philosophical activity shaping the Islamic world.
Many scholars like Jabir ibn Hayyan,
who is regarded as the inventor of
atom and algebra, Thabit ibn Qurra, the famous medicine and mathematics scholar, Al-Battani, the first
astronomer to calculate the distance from The Earth to the Moon

2018’de UNESCO Dünya
Mirası Listesi’ne alınan
Göbeklitepe, dünya
turizminin cazibe
merkezlerinden biri
olarak hızla yükseliyor.
Göbelitepe, inscribed on the
UNESCO World Heritage List in
2018, is swiftly becoming a center
of tourist attraction in the world.

correctly, Shaykh Al-İslam ibn Taymiyyah, the famous religious scholar are known to have been educated and taught in Harran.

ZENGIN ARKEOLOJIK MIRAS

A RICH ARCHEOLOGICAL
HERITAGE

Çok eski tarihlerden günümüze
kadar birçok medeniyetin merkezi olan Urfa, bin bir renkten ve desenden oluşan bir mozaik gibidir.
Türkiye çapında en çok arkeolojik
kazı yapılan il olan Şanlıurfa’da
hem kent merkezi hem de Harran
ve Birecik ilçeleri kentsel sit alanı
ilan edilmiştir. Adeta bir açık hava
müzesi olan Urfa’daki arkeolojik
eser ve buluntuları bir araya getirmek amacıyla Haleplibahçe’de 2
ayrı müze açılmıştır. Biri arkeoloji,
diğeri mozaik özelinde kurulan bu
müzeler, 2015 yılından beri ziyaretçi kabul etmektedir.

Urfa, a center for many various civilizations throughout history, is like
a mosaic composed of thousands
of colors and patterns. In Şanlıurfa,
where most archeological excavations throughout Turkey have been
carried out, both the city center
and its towns Harran and Birecik
have been declared urban protected sites. Two museums have been
opened in Haleplibahçe to gather
the archeological finds and the artifacts in Urfa, almost an open-air
museum itself. Since 2015, one of
them has been serving (visitors) as
an archeological and the other as a
mosaic-specific museum.

Arkeoloji üzerine yoğunlaşan Şanlıurfa Müzesi, sergilediği 74 bin tarihî
eserle Türkiye’nin en büyük 5. müzesidir. Paleolitik Çağ’dan günümüze kadar birçok kalıntının bulunduğu müzedeki en özel eser, dünyanın
en eski heykeli olarak kabul edilen
12 bin yıllık Balıklıgöl Heykeli’dir.
Haleplibahçe Mozaik Müzesi’nde
ise 3 bin yıl öncesine ait, Amazon
kadınlarının av sahnesi mozaiklerini görmek mümkündür. Bu mozaikler, savaşçı Amazon kraliçelerinin
isimleriyle resmedilmiş olmalarından dolayı dünyadaki tek örnektir. Haleplibahçe mozaikleri, Fırat
Nehri’nin orijinal taşlarından yapılmaları sebebiyle de uzmanlar tarafından dünyanın en kıymetli mozaikleri olarak tanımlanmaktadır.

The focus of Şanlıurfa Museum is primarily archeology and is the fifth biggest museum in Turkey with its 74
thousand historical artifacts. Among
the many remnants since the Paleolithic Era in the museum, the most
exclusive one is the 12-thousandyear-old Balıklıgöl Statue, also known
as Urfa Man, which is regarded as the
oldest statue in the world.
In Haleplibahçe Mosaic Museum,
you can see the mosaics of hunting scenes of the Amazon Women,
dating back to three thousand years
before. Because these mosaics were
depicted with the names of the
warrior Amazon queens, they are an
example of its kind. Since original
Euphrates River stones were used in
Haleplibahçe mosaics, they are classified as the most valuable mosaics
in the world by curators.

BILINEN EN ESKI TAPINAK: GÖBEKLITEPE

THE OLDEST KNOWN TEMPLE
EVER: GÖBEKLITEPE

“Peygamberler Şehri” olarak da
bilinen Urfa, bu unvanına yaraşır
önemli bir inanç merkezidir. Tarih-

Urfa, also known as the “City of
prophet”, is an important center
of faith, which corresponds to its
EYLÜL / SEPTEMBER
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ŞANLIURFA,
BALIKLI GÖL

Türkiye’nin Gururu Atatürk Barajı:
Şanlıurfa ve Adıyaman illerimiz
arasında Fırat Nehri üzerine kurulu
Atatürk Barajı, bölgenin enerji ve
sulama ihtiyacının karşılanmasında
önemli bir rol oynuyor ve Şanlıurfa’ya
büyük değer katıyor.
The Pride of Turkey:
Atatürk Dam

Atatürk Dam, built on the Euphrates
River on the border of Şanlıurfa
and Adıyaman, plays a vital role in
satisfying the need for electricity
and irrigation in the region and adds
a great value to Şanlıurfa.

ten günümüze çok tanrılı ve tek
tanrılı birçok dinin doğuşuna sahne olan Urfa’da keşfedilen Göbeklitepe, şehrin bu vasfını perçinlemesi açısından oldukça değerlidir.
Malta Tapınağı ve Sümerlerden 6
bin, Mısır Piramitleri’nden 7 bin,
Roma ve Zeugma Mozaikleri’nden
ise 10 bin yıl öncesine ait olduğu
düşünülen, dünyanın en eski tapınağı Göbeklitepe, keşfedildiği
günden bu yana insanlık tarihine ilişkin antropolojik çalışmalara
yeni bir boyut getirmiştir. Şanlıurfa il merkezine 19 km uzaklıkta 80
dönümlük bir alana yayılan Göbeklitepe Ören Yeri, dünya turizminin cazibe merkezlerinden biri
olarak hızla yükselmektedir.
BALIKLIGÖL (HALILÜ’R-RAHMAN)
Urfa Kalesi’nin kuzeyinde yer alan
Balıklıgöl mistik bir atmosfere sahiptir. Çünkü buranın, İbrahim
peygamberin mucizesinin gerçekleştiği yer olduğuna inanılır.
Tüm semavi dinlerce kabul edilen
inanışa göre Nemrud’un ilahlığını
reddeden Hz. İbrahim, Nemrud
ve halkının taptığı putları yıkınca
cezalandırılmış ve ateşe atılmıştır.
Hz. İbrahim, bir gül bahçesine girer gibi ateşe girmiş ve orada serinlik bulmuştur. Bu nedenle Urfa’ya
yapılan gezilerde Balıklıgöl sadece
turistik nedenlerle değil, kutsal bir
mekân olarak da ziyaret edilir.
Balıklıgöl’ün yanı başında bulunan Halilü’r-Rahman Camii ve
Medresesi, aslında 504 yılında
Rahip Urbisyus tarafından Hz.
Meryem adına inşa edilmiş bir kilisedir. Meryem Ana Kilisesi olarak
kayıtlara geçen bu yapı, Abbasiler
şehri fethettikten sonra camiye
dönüştürülmüştür. Kanuni Sultan
Süleyman zamanında restore edilen cami, Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nde “İbrahim Halil Tekkesi”
olarak geçmektedir.
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title. Göbeklitepe, discovered in
Urfa that has witnessed the birth
of many various polytheistic and
monotheistic religions to date, is
of great importance to rivet this
characteristic of the city. The oldest temple Göbeklitepe, considered to date back six thousand
years before the Temples of Malta
and Sumerians, seven thousand
years before the Egyptian Pyramids and ten thousand years before the Roman and Zeugma Mosaics has brought a dimension to
anthropological studies about the
history of humans since the day it
was discovered. Göbeklitepe Archeological Site that spreads over
an 80-acre area is 19km. from the
Şanlıurfa city center, and is swiftly
becoming a center of tourist attraction in the world.
BALIKLIGÖL (HALILÜ’R-RAHMAN)
HALIL UL RAHMAN
Balıklıgöl, located in the north of Castle of Urfa, has a mystic atmosphere
because it is believed to be the place
where the miracle of prophet Abraham
took place. According to the belief accepted by all monotheistic religions,
When the prophet Abraham, who refuses to worship Nimrod, demolishes
the idols that Nimrod and his community worshipped, he was punished
and was thrown into the fire. Abraham
enters the fire as if it were a rose garden and feels the coolness of the garden there. Thus, visitors to Balıklıgöl in
Urfa do not only pay visits to a touristic
place but also to a sacred one.
Halil Ul Rahman Mosque and Madrasah, located next to Balıklıgöl,
was actually built as a church by
Priest Urbisyus in the name of Virgin Mary in 504 A.D. This structure,
known as the Virgin Mary Church
in records, was transformed into a
mosque after Abbacies conquered
the city. The mosque renovated by
Suleiman the Magnificent and referred to as “İbrahim Halil Tekkesi” in
the Seyahatname by Evliya Çelebi.

Köklü Geçmişin
Görkemli İzleri

Şanlıurfa’nın her köşesi köklü medeniyetinin izlerini
taşıyor. Tarihi önemi haiz, mutlaka görülmesi gereken
yapılardan bazılarını sizin için derledik:

Spectacular Traces of
Deep-rooted Past

Every corner in Şanlıurfa bears traces of deep-rooted
civilizations. We have selected some of the important
must-visit attractions:

Aziz Johannes Prodromos Addai Kilisesi, 457 yılında Piskopos Nona tarafından yaptırılan Vaftizci Yahya
Kilisesi’nin üzerine 19. yüzyılda inşa
edilmiştir. Bir dönem Selahaddin Eyyubi tarafından cami olarak kullanılmasından dolayı yapı 1993’te Selahaddin Eyyubi ismiyle camiye çevrilmiştir.

SELAHADDİN
EYYUBİ CAMİİ
SELAHANDDIN
EYYUBI MOSQUE

REJİ
KİLİSESİ
REJI
CHURCH

St Johannes Prodromos Addai Church
was built over John the Baptist Church
in 457 A.D. by Bishop Nona. Since it was
used as a mosque by Selahaddin Eyyubi for a while, it was transformed into a
mosque under the name of Selahaddin
Eyyubi in 1993.

Rızvaniye Camii ve Medresesi, Halilü’r-Rahman Gölü’nün kuzey kenarındadır. 1736’da Rakka Valisi Rıdvan
Ahmet Paşa tarafından yaptırılmıştır.
Yapının giriş kapısı etkileyici süslemelere sahiptir. Ahşap kapı, çivi kullanılmadan geçme ve kakma tekniğiyle
yapılmıştır. Medrese ise cami avlusunun kuzeyindedir.

Rızvaniye Mosque and Madrasah is on
the north side of Halil Ul Rahman Lake.
It was built by Rıdvan Ahmet Pasha,
the Governor of Ar Raqqah. The entrance door is adorned with impressive
ornamentation motifs. The wooden
door was produced by using joining
and inlaying techniques and no nails were used. The Madrasah is to the
north of the courtyard.

Aynzeliha Gölü, Halilü’r-Rahman gölünün güneyinde ve Urfa Kalesi’nin
önündedir. İnanışa göre Nemrud’un
kızı Zeliha, Hz. İbrahim’in dinine inandığını söyleyince babası tarafından
ateşe atılır ve yanarak can verir. Daha
sonra Zeliha’nın can verdiği bu yerde
bir göl oluşur, bu göle Aynzeliha (Zeliha Gölü yahut Pınarı) adı verilir. Mekân
kutsal kabul edildiğinden bu göldeki
balıklar yenmez.

Ayn Zeliha Lake is to the south of Halil Ur Rahman Lake and in front of the
castle. According to the myth, When
Nimrod’s daughter Zeliha tells his father that she believes in Abraham’s religion, she is thrown into the fire and
burns to death. Later in time, a lake forms where Zeliha dies and is called Ayn
Zeliha (Zeliha Lake or Spring). Since
the lake is regarded as a sacred place,
the fish in this lake are not consumed.

Mevlid-i Halil Mağarası, Hz. İbrahim’in
doğduğuna inanılan mağaradır. Yanı
başına Mevlid-i Halil Camii inşa edilmiştir. Rivayete göre bu yapı beş ayrı
evre geçirmiş; Seleukoslardan putperestlere, Yahudilerden Hristiyanlara ve
son olarak Müslümanlara ait olmuştur.

Mevlid-I Halil Cave is believed to be the
cave where Abraham was born. Mevlid-i
Halil Mosque was built near it. According to legend, it survived in five different eras in history from Seleucids to
pagans, Jews to Christians and now, it
finally belongs to Muslims.

Reji Kilisesi (Aziz Petrus ve Aziz Paulus
Kilisesi), 6. yüzyıla ait bir kilise kalıntısının üzerine 19. yüzyılda inşa edilmiştir.
Kilise, Hz. İsa’nın iki havarisinin anısına
yapıldığından onların ismini taşımaktadır. Urfalı Süryanilerin 1924 yılında
Suriye’ye göç etmelerine kadar aktif
olarak kullanılan yapı, 2002 yılında Kültür Merkezi olarak hizmete açılmıştır.

Reji Church (Church of St Peter and St
Paul) was built on the remnants of a
6th century church in the 19th century.
It has two names because it was built
in memory of the disciples of Jesus Christ. The church that was actively used
until the Assyrians from Urfa migrated
to Syria in 1924 was taken into service
as a Cultural Centre in 2002.

ATATÜRK BARAJI ATATURK DAM
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Zelal Arabacı

BITMEYEN TUTKUMUZ:
ÖĞRENME
Our Endless Passion:
Learning
“Eğitim meyvenin kendisi değil, bilgi ağacından meyve
toplamaya yarayan bir merdivendir.”
Bernard Shaw
“Education is not the fruit itself but the stairs helping picking up fruits from the tree of knowledge.”
Bernard Shaw

İnsan henüz anne karnındayken bir öğrenme serüveninin içine girer. Bilinçli ve
sistematik olmayan bu öğrenme, tat alma ve ayırt edebilme becerisi kazanmayla
başlar. Sonra sesleri hatırlayıp anlamlandırma ve hatta dil öğrenme yetileri gelişir. Anne karnında başlayan bu öğrenme süreci doğumdan sonra hayatta kalma
güdüsü ve dünyayı keşfetme merakıyla devam eder. Çocukluk döneminde öğrenilen her bilgi alışkanlığa ve karaktere dönüşerek tüm yaşamımızı şekillendirir.
Neredeyse varlığımızla eş zamanlı başlayan öğrenme, hayatımızın her anında
önemli bir ihtiyaç olarak devam eder ve ancak son nefesimizi verince biter.
The human being’s journey of learning begins in the mother’s womb. This unconscious
and unsystematic learning starts with the acquisition of tasting and distinguishing
skills. Then skills improve to remember and interpret sounds and to acquire a language.
The learning process starting in the mother’s womb continues with the instinct to
survive and discover the world. Each information learned during childhood turns into
a habit and characteristic to shape our whole life. Learning starts almost concurrently
with our existence and continues at each moment of our life as an important need to
end only when one is dead.
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farkında olmadan bir eğitim sürecine dahil ediyordu. Modern toplumlarda ise belirli bir sistematik çerçevesinde planlı ve formel eğitim
veren okullar kurulmaya başlandı.
Fakat bu iki eğitim modeli her zaman birlikte var olmaya ve birbirlerini beslemeye devam etti. Bugün
bile özellikle meslek erbabı olmada
mektepli ya da alaylı olmak, yani
bir mesleği okulda ya da usta – çırak ilişkisiyle öğrenmek kişiye belirgin bir üstünlük sağlamıyor. Hatta
okullarda temel bilgi ve becerileri
edinip bir usta yanında tecrübe kazanmak ve mesleğin inceliklerini
öğrenmek gerekli görülüyor.

Öğrenme, kimi zaman bireyin
kendiliğinden edindiği tecrübe
ve bilgilerden elde edilirken
kimi zaman da dışarıdan bir
yönlendirmeyle gerçekleşir.
Learning sometimes occurs
through experiences and
knowledge acquired by oneself,
sometimes it happens through
external guiding.

DIPLOMADAN SONRASI

Meslek edinmede
okulda alınan eğitim
kadar, bir usta yanında
tecrübe kazanmak da
önemli.
In acquiring a profession, gaining
experience by working with a master
is as important as receiving education
at school.
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Öğrenme; uyuyarak, okuyarak ve
tecrübe ederek bilinçli veya bilinçsizce alınan bilgi ve duyguların
davranış veya düşünce düzeyinde meydana getirdiği kalıcı değişikliklerdir. İnsanı eşsiz kılan en
önemli özelliklerden biri de öğrenebilir ve öğrendiklerini değerlendirebilir olmasıdır. Duyu organlarını ve sosyal olma vasfını kullanarak
çevresiyle iletişim ve etkileşim içerisinde olan insan, beşikten mezara kadar sürekli bir öğrenme hâli
içindedir. İnsanın çevresine uyum
sağlaması ve değişimlere ayak uydurabilmesi büyük ölçüde öğrenme becerileriyle ilişkilidir.

Learning is the permanent changes created by conscious and unconscious information and feelings at
the levels of behaviors or thoughts
acquired by sleeping, reading or experiencing. The human beings can
learn and assess their learning as a
unique feature. Being in communication and interaction with the
environment by using their sensual organs and sociality, the human
beings are in a continuous state of
learning from birth to death. One’s
ability to adapt to his/her environment and to keep pace with the
changes is mainly associated with
the learning skills.

MEKTEPLI MI, ALAYLI MI?

SELF-TAUGHT OR TRAINED?

Eğitim ilkel toplumlarda daha çok
informal biçimde, aile ve toplum
gibi çevresel faktörlerle gerçekleşiyor; birkaç jenerasyonun bir arada
ve yakın yaşadığı ortamlarda tecrübe ve bilgi paylaşımı hayatın doğal
akışında yer alıyordu. Bu da kişiyi

In primitive societies, education
mainly occurred informally through
environmental factors like the family
and society. Experience and information sharing took place in the natural
flow of life in settings where a few
generations lived together and in

21. yüzyılda dünyanın
kaydettiği ilerlemeler,
okul sonrası “donmuş”
ve diplomayla sınırlı
kalmış bir eğitimi yeterli
kılmıyor ve “hayat boyu
öğrenme” kavramını
gündeme getiriyor.
With the advancements of the world
has experienced in the 21st century,
a “frozen” education limited with
diploma after school, is not sufficient
today, putting forward the notion of
“lifelong learning”.

Eğitim ve öğretim kavramları sıklıkla birlikte kullanılmış; eğitim
süreci uzun yıllar okul, sınıf, kurs
gibi mekânlarla sınırlı görülmüştür. Benzer şekilde “eğitim hayatı”
denince de ilköğretimden üniversiteye kadar geçen okul hayatı
anlaşılmış; bir kişinin eğitimi, son
mezun olduğu okulla özdeşleştirilmiştir. Fakat özellikle 21. yüzyılda
dünyanın kaydettiği ilerlemeler,
okul sonrası “donmuş” ve diplomayla sınırlı kalmış bir eğitimi yeterli kılmıyor ve “hayat boyu öğrenme” kavramını gündeme getiriyor.
Bu nedenle günümüz dünyasında
eğitim kurumları ve sistemleri, bireyleri hayatın değişen koşullarına
hazırlama, toplumla uyumlarını
sağlama ve onlara yeni beceriler
kazandırma amacıyla yeniden düzenleniyor.
HAYAT BOYU ÖĞRENME
1990’ların başlarından itibaren yaygınlaşan “hayat boyu öğrenme”
kavramı aslında ilk olarak 1919 yılında İngiltere’de gündeme geldi.
Silahlı kuvvetler ve kritik sanayilerde görev alan yetişkinlerin yeni-

close relationship, forcing one to get
involved in an education process unconsciously. With the emergence of
modern societies, people started to
found schools offering planned and
formal education based on a certain
system. Yet, these two education
models have always existed together to feed each other. Even today, it
doesn’t provide an important advantage in professional life to be selftaught or trained, i.e. to have learned
a profession at school or through
apprentice-master relationship. As a
matter of fact, it is considered necessary to acquire basic knowledge and
skills at schools and to gain experience by working with a master in order learn the ropes.
BEYOND A DIPLOMA
The concepts of education and
training had often been used together and the education process
was considered to be restricted to
places like the school and classroom for long years. Likewise, “education life” meant school life from
primary school to university and
one’s education was identified with
the latest school of graduation.
But, particularly with the advancements the world has experienced
in the 21st century, a “frozen” education limited with diploma after
school, is not sufficient today, putting forward the notion of “lifelong
learning”. Therefore, education institutions and systems of the modern world re-organizes individuals
in order to help them get prepared
for the changing life conditions, to
adapt to society and gain new skills.
LIFELONG LEARNING
The notion of “lifelong learning”
that has become widespread since
early 1990s, was actually introduced
in the UK in 1919. The “International
EYLÜL / SEPTEMBER
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bilgi ve becerileri kazanabilmektedir. Bu bilgi ve beceriler mesleki
olmanın ötesine geçerek; yemek
yapma, fotoğrafçılık, resim, el işi,
ahşap boyama, bahçe işleri gibi
hobilere uzanmakta ve insanların
sosyalleşmesini, yaşamlarını daha
anlamlı hâle getirmesini ve keyifli
vakit geçirmesini sağlamaktadır.
ÖĞRENMENIN YAŞI YOK

Bireyler hangi yaşta
olursa olsun mesleki
eğitim alabilir, hobi
edinebilir ve hayatlarını
daha keyifli ve konforlu
hale getirecek beceriler
kazanabilir.
Regardless of age, individuals can
receive vocational education, take up
new hobbies and gain skills to help
them lead a more enjoyable and
comfortable life.
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den eğitilmesi ihtiyacına yönelik
olarak İngiltere’de kurulan “Dünya
Yetişkin Eğitimi Derneği” bu alandaki ilk uygulamalardan biri kabul
edilir. Yetişkin bireylerin toplumla
organik bağının devam edebilmesi ve mesleki yetkinlikler kazanması amacıyla çıkılan bu yolculuk
bugün dünyanın büyük kısmında
benimsenen önemli bir eğitim
modeli olmuştur.

Council for Adult Education” founded in the UK for the re-education of
adults employed in military forces
and critical industries, is considered
as one of the first practices in this
field. This journey undertaken to
help adults continue their organic
bond with the society and gain professional competencies, has now
become an important education
model widely adopted in the world.

Hayat boyu öğrenme kavramının yaygınlaşmasıyla birlikte “öğrenme”, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında verilen eğitim
– öğretimi aşarak, hayatın tüm
alanlarındaki öğrenme faaliyetlerini kapsayacak şekilde genişlemiştir. Böylece yaş, statü veya eğitim
seviyesine bakılmaksızın herkes
hayatının herhangi bir döneminde okul, ev, iş, kurs veya toplum
içerisinde öğrenme faaliyetlerini
sürdürerek kendini yenileyebilmekte, yaşamlarını daha iyi şekilde sürdürmelerini sağlayacak

As the notion of lifelong learning
has become widespread, the term
“learning” has extended beyond
the education model offered in formal and informal education institutions and expanded to cover all
learning activities in every field of
life. So, everybody regardless of age,
status or educational background,
can continue learning activities at
school, home training center or
in society in any period of life to
acquire knowledge and skills to
help them lead a better life. These
knowledge and skills are not pro-

Kadim kültürümüzde var olan “öğrenmenin yaşı olmaz” anlayışı aslında hayat boyu öğrenmeye işaret
etmektedir. Bu kavram 2000’li yıllardan itibaren Türkiye’de daha kapsamlı ve stratejik biçimde ele alınmış; 2009 – 2013 yıllarını kapsayan
9. Kalkınma Planı’nda “Hayat Boyu
Öğrenme Strateji Belgesi” kabul
edilmiştir. 2011 yılında da Millî Eğitim
Bakanlığı’na bağlı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü kurulmuş;
belediyeler, halk eğitim merkezleri
ve üniversitelerin sürekli eğitim merkezlerinde yapılan hobi ve mesleki
eğitim faaliyetleri koordine edilmeye
başlanmıştır.
Son yıllarda yaşam boyu öğrenme
yaklaşımının en güzel örneklerinden
biri dünyada “üçüncü yaş üniversitesi” olarak rastladığımız “Tazelenme
Üniversitesi” başlıklı sosyal sorumluluk projesidir. Ülkemizde 2016 yılında eğitime başlayan bu üniversiteler; 60 yaş üstü bireylere sağlık, spor,
sanat, iletişim gibi alanlarda dersler
vermekte ve onları atölye çalışmalarıyla desteklemektedir. Açık öğretim,
uzaktan eğitim fakülteleri, mesleki
gelişim – hizmet içi eğitim sertifika programları, yabancı dil kursları,
online seminer ve atölyeler gibi pek
çok imkân, her yaştan bireye kendini
geliştirme şansı sunmaktadır.

fessional only, but cover hobbies
like cooking, photography, painting, handicrafts, wood painting and
gardening to enable individuals
get socialized, lead a more meaningful life and enjoy their time.
IT IS NEVER TOO LATE TO LEARN
In our tradition “It’s never too late
to learn”, remarking lifelong learning, indeed. This concept has been
handled in a more comprehensive and strategic manner in Turkey since 2000s and the “Lifelong
Learning Strategy Document” was
accepted in the 9th Development
Plan covering the term from 2009
to 2013. The General Directorate of
Lifelong Learning was founded in
2011 under the Ministry of National
Education to coordinate the free
time and vocational education
activities carried out in the continuing education centers of municipalities, public education centers
and universities.

MEB’e bağlı halk eğitim
merkezleri, belediyelerin
meslek – sanat okulları,
üniversitelerin sürekli
eğitim programları ve
özel girişimlerce açılan
hobi kursları; yetişkin
bireylere sınırsız eğitim
fırsatları sunuyor.
Hobby classes opened by public
education centers operating under
the Ministry of Education, vocationalart school of municipalities,
continuing education centers of
universities and private enterprises
offer unlimited education
opportunities to adults.

We encounter the social responsibility project titled “Refreshment
University” as the “third age university” in the world, which is one
of the best examples of lifelong
learning in recent years. These
universities started education in
2016 in our country to offer health,
sports, arts and communication
classes to individuals above age
60 and to support them with
workshops. Several opportunities like open education, distance
education, vocational development-in-service training certificate programs, foreign language
courses, online seminars and
workshops help individuals of all
ages to improve themselves.
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Çok sayıda sigorta şirketinin tekliflerini karşılaştırarak,
ihtiyaçlarınıza be bütçenize uygun teklifi seçme
fırsatı sunuyoruz.

Tazelenme Üniversiteleri
60 yaş üstü bireylere
sağlık, spor, sanat,
iletişim gibi alanlarda
dersler veriyor ve onların
günümüz dünyasına
entegre olmasını sağlıyor.
Refreshment Universities
offer health, sports, art and
communication classes to
individuals above age 60 and help
them to get integrated with the
modern world.
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ÖĞRENMEYI ÖĞRENMEK

LEARNING TO LEARN

Temel taşı dinamizm olan günümüz dünyasında yerinde saymamak ve yenilenmek belki de “öğrenmeyi öğrenmekle” mümkün.
Çünkü öğrenmeyi öğrenen insan,
her şeyden önce eksiklerini ve neye
ihtiyaç duyduğunu tespit edebilen
insandır. Daha sonra bu eksikliği tamamlamanın, bu ihtiyacı gidermenin yollarını arar. Sonsuz bilgi labirentlerinde kaybolmak yerine emek
isteyen, keşfedici bir yolculuğa çıkar.
Zira artık eğitim yalnızca belirlenen
zaman, mekân ve seviyede bizlere
verilen şey olmaktan çıkmış; bizim
talep ettiğimiz, merak duygumuzla
emek vererek elde ettiğimiz bir olgu
hâline gelmiştir. Değişen ve dönüşen biçimleriyle eğitim, her zaman
hayatımızda olacak ve yaşamımızın
her döneminde zihinlerimizi diri tutmamız için bize fırsatlar sunmaya
devam edecektir.

Considering that dynamism is the
pillar stone of the modern world,
making progress and getting refreshed will perhaps be possible by
“learning to learn”. One that learns
how to learn will be able to identify his/her needs and deficiencies.
Following that, he/she will seek
for the ways to complete these
deficiencies and fulfill the needs,
undertaking a demanding and
explorative journey rather than
getting lost in the endless maze
of knowledge. Indeed, education
is not something offered to us in
a certain time, place and level, but
it has turned into a phenomenon
we demand and acquire with efforts and a sense of wonder. Education, with its changing and
transforming forms, will always
be in our life to continue offering
opportunities to help us keep our
mind alive in every period of life.

Eğitim Sigortası

Kritik hastalıklar

AĞUSTOS / AUGUST
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Fatih Çavuşoğlu

MİLLÎ EĞİTİM ESKİ BAKANI
PROF. DR. NABİ AVCI:

Yeni eğitim – öğretim yılının başladığı günlerde Millî Eğitim eski Bakanımız Prof. Dr. Sayın Nabi Avcı’nın konuğu olduk. Ülkemizin önemli düşünce insanlarından biri olan ve
eğitim alanında tecrübeleriyle tanınan Prof. Dr. Avcı, hâlihazırda Eskişehir Milletvekilliği ve TBMM Bilişim Teknolojileri Bağımlılığı Araştırma Komisyonu Başkanlığı görevlerini sürdürüyor.

“EĞİTİMİN EN TEMEL PAYDAŞI AİLEDİR”
Former Minister of National Education
Prof. Dr. Nabi̇ Avci: “The Main Shareholder
of Eduation is Family”

On the eve of the new academic year, we visited Prof. Dr. Nabi Avci,
our Former Minister of National Education. Prof. Dr. Avci, who is
one of the most important thinkers of our country and is known
for his experiences in the field of education, is currently holding
office as Member of Parliament for Eskisehir and President
of GNAT Research Committee for Information Technologies
Addiction.

•

“Bütün yardımcı kişilere
ve kurumlara rağmen
çocuğun terbiyesinin birincil
sorumlusu anne – babadır.
Çocuklarına mutlaka zaman
ayırmalılar.”
"Beyond all other supporting
people and institutions, mother
and father are the primary
responsible of a child's manners.
They should definitely spend time
with their children.”

Prof. Dr. Nabi Avcı eğitimde ailenin
öneminden öğretmenin rolüne,
yabancı dil eğitiminden mesleki
eğitime; eğitim dünyasını ilgilendiren pek çok konuda PTT Hayat’ın
sorularını yanıtladı. Bakanlığı döneminde eğitim alanında önemli
dönüşümlere imza atan Prof. Dr.
Avcı, eğitimde bilgi teknolojilerinin
kullanımı ve uzaktan eğitim konularında da değerlendirme ve tavsiyelerde bulundu.

Prof. Dr. Nabi Avci answered PTT Life’s
questions on many issues that concern
the world of education from the importance of family on education to the role
of teacher as well as foreign language
teaching and vocational education.
Prof. Dr. Avci, who has put his signature
under noteworthy transformations in
the field of education throughout his
ministry period, has provided assessments and recommendations in terms
of the use information technologies in
education and distance education.

Eğitim konusu gündeme gelince
hep okullara, öğretmene ve müfredata odaklanıyoruz. Ancak eğitim
ailede başlayan bir süreç değil mi?

We always focus on schools, teachers and curriculums when the subject of education comes up. However, isn’t education a process which
starts in the family?

Eğitim bütün dünyada en çok tartışılan toplumsal konuların başında geliyor. Bunun çok anlaşılabilir nedenleri
var. Özellikle Türkiye gibi demokratik
ülkelerde eğitim, toplumsal merdivende üst basamaklara çıkmanın en
etkili araçlarından biri olarak görülüyor. İnsanlar çocuklarının kendilerinden daha iyi bir hayat yaşamasını
istiyor ve eğitime çok önem veriyor-
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Education is one of the most discussed social issues in the world.
There are very understandable reasons for this. Especially in democratic countries such as Turkey, education is seen as one of the most
effective tools to climb up to the
highest steps of the social ladder.
People want their children to live a
better life than them, and thus they
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“Evde çocukla meşgul
olan kişilerin de eğitici
– öğretici vasfı olan,
çocuk psikolojisinden
anlayan kişiler arasından
seçilmesi gerekiyor.
Okul öncesi eğitimi alan
binlerce gencimiz var.
Bu gençlerin ev eğitimi
yapmayı tercih etmesi
için onlara mesleki
güvenceler sağlanmalı.”
“The people who will be taking
care of the child at home should
also be chosen from people who
have educational qualifications,
who understand the child’s
psychology. There are thousands
of young people who graduated
from preschool education.
For these young people to
prefer doing home education,
occupational assurances must be
given to them.”
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lar. Bununla birlikte çekirdek aileler
bu konuda bizzat sorumluluk alacak
imkânlardan yoksunlar. Çocuklarına
kendi veremedikleri eğitimi okullardan, öğretmenlerden bekliyorlar. Bu
eğitimin içinde sadece akademik
bilgiler değil; çocuğun terbiyesiyle ilgili adâb-ı muaşeret kaideleri, temel
yaşam becerileri ve toplumsal değerler de var. Bu tabii öğretmenlerin
omuzlarına çok büyük bir yük bindirmek anlamına geliyor. Öğretmenler
ailelerin 1-2 çocukla başaramadıklarını 20-30 kişilik sınıflarda başarmaya
çalışıyor. Bu algının değiştirilmesi lazım. Eğitimin en temel paydaşı öteden beri ailedir.
Belki de aileler maddi fedakârlık
yaparak sorumluluğu eğitim kurumlarına devretmiş hissediyor.
Bu durum eğitim kurumlarından
beklentiyi arttırıyor mu?
Aynen dediğiniz gibi. Hani meşhur
bir deyiş var: “Ceketimi satar, seni
okuturum.” Bu Türkiye’de tipik bir
anne baba tavrıdır ve gerçekten de
öyledir. Ama bu özverili tavır zaman
zaman bazı sorunlara da yol açıyor.
Biz dershanelerin dönüştürülme
ve kapatılma sürecinde yaptığımız
araştırmalarda bunu çok net gördük. Dershane olgusunun gerisinde ailelerin vicdani sorumlulukla
hareket etmesi vardı. Aile ilgilenemiyor, okula gönderiyor. Okul dışı
günlerde çocuğun yapması gereken faaliyetleri de birtakım aracı
kurumlara, yani dershanelere havale ediyor. Zannediyor ki en pahalı
dershane en iyi dershanedir. Bileziğini bozduruyor, dershane parasını
ödüyor. O dershane soygununda
baş rol oynayan gruplar bunu çok
iyi fark etmişler. Ailenin bu zaafını
sonuna kadar sömürüyorlar. Tabii
belli bir noktada bunun önüne geçmek gerekirdi. Ailenin sorumluluğu
maddi fedakârlık düzeyinde kalınca çocuğun eğitimiyle ilgilenmek
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attach great importance to education. However, nuclear families
lack the means to personally take
responsibility in this matter. They
expect the schools and teachers
to provide education which they
cannot give to their children. This
education means not just academic knowledge, it also includes etiquette principles, basic life skills and
social values in relation to manners
of the child. Of course, this means
putting a huge burden on teachers’
shoulders. Teachers strive to achieve
what a family with only 1 or 2 children cannot manage in classrooms
with 20-30 students. This approach
needs to be changed. The most essential stakeholder of education has
always been the family.
Maybe families feel like they assign the responsibility to education institutions by making financial sacrifices. Does this situation
increase the expectations from
education institutions?
It is exactly like you expressed. You
know, there is a famous saying: “I
will sell my jacket for your education.” This is the typical attitude of
parents in Turkey, and it is actually
true. However, this selfless attitude
causes some problems sometimes.
We have seen this very clearly in our
researches conducted during the
process of transformation and closure of private teaching institutions.
Families acting with conscientious
responsibility was the underlying
fact behind the phenomenon of private teaching institutions. The family
cannot deal with the child, therefore
they send the child to the school.
During non-school days, they assign
the activities required to be performed by the child to certain intermediary institutions, namely private
teaching institutions. They think that
the most expensive private teaching
institution is the best one. They turn
their jewelries into cash to pay the
private teaching institution fee. The
groups who played the leading role

de, eğitimcileri denetlemek olarak
görülüyor. Bu, sözde “ilgili” olmaktan ziyade biraz eğitimcilerin işine
karışmak anlamına da geliyor. Tıpkı
hastanın ya da hasta yakınının doktorun işine karışması gibi. Velilerin,
olur-olmaz gerekçelerle bilir-bilmez
okulun ve öğretmenin işine karışması eğitim sistemimizin en önemli
sorunlarından biridir. Elbette ailelerin sorumlulukları var ama bu sorumlulukları yanlış yerlerde, yanlış
amaçlarla kullandıklarının örnekleri de var. O yüzden velilerin, öğretmenlerle ve okullarla nasıl bir iş birliği içinde olacaklarını bilmelerinde
ve bunun için de deyim yerindeyse
bir “veli eğitimi”nden geçmelerinde
fayda var. Bu eğitim için okul aile
birlikleri iyi bir zemin oluşturuyor
diye düşünüyorum.
Peki veliler çocuklarının eğitim
süreçlerine daha etkili müdahil
olmak için ne yapmalılar
Şimdi çekirdek aileler, nine ve dedelerin evde olduğu geniş ailelerden farklı bir toplumsal özneyi ifade
ediyor. Özellikle anne – babanın çalıştığı durumlarda evdeki yardımcılara ve okul öncesi eğitime büyük
ihtiyaç duyuluyor. Bununla ilgili bir
anekdot anlatmak, sizi biraz gülümsetmek isterim. Profesör bir arkadaş
ve doçent hanımı, çocukları iyi dil
eğitimi alsın diye onu Fransız okuluna yazdırıyorlar. İkisi de çok meşgul
insanlar, çocuklarıyla ilgilenemiyorlar. Evde olan vakitte çocukla ilgilenmesi ve ev işlerine yardımcı olması
için bir hanım tutmuşlar. Aradan bir
iki ay geçiyor ve anne “Okulda neler
öğrendin, hadi biraz Fransızca konuşalım.” diye çocuğa soruyor. Çocuk
anlatmaya başlıyor: “Zabanan galgıyoz, okula gedeyoz, ‘bonjuur’ deyoz, ağşam olunca eve geleyoz, yemamızı yeyoz…” Bir bakıyor ki çocuk
Fransızca öğreneceği yerde bakıcı
hanımın mahallî şivesini öğrenmiş.

in this private teaching institution
robbery realized this very well. They
exploit this weak spot of families as
much as they can. Of course, we had
to prevent this at some point. When
the responsibility of the family was
restricted to financial sacrifice level,
being concerned with the child’s education is seen as inspecting the educators. Therefore, this means interfering with the business of educators
rather than being “concerned” so to
speak. Just like a patient or patient
relative interfering with the business of physicians. The parents, who
needlessly interfere with the business of the school and teachers, are
one of the most important problems
of our education systems. Of course,
families have certain responsibilities,
however, there are examples of using
these responsibilities in wrong places
and for wrong purposes. Therefore,
it is better for parents to know what
kind of a cooperation they should
establish with teachers and schools,
and to undergo a “parent training”,
as the phrase is, in order to do this.
I think that parent-teacher associations form a solid ground for this
training.
So, what should the parents do to be
more effectively included in the education processes of their children?
Today, nuclear families stand for
a different social subject different
from extended families including grandparents. Especially when
parents are working, a great need
emerges for domestic helpers and
pre-school education. I would like to
tell you an anecdote about this situation and make you smile a little
bit. A professor I know and his associate professor wife enroll their children in a French school for a good
language education. They are both
very busy people, therefore they do
not have the time to take care of
their child. They hire a lady to take
care of the child at home as well as
to help household chores. One or
two months pass, and the mother

En İyi Okul, Eve En Yakın Okuldur
“Bana ara sıra ‘Çocuğu hangi
okula verelim?’ diye soruyorlar.
Hep verdiğim bir cevap var: “En iyi
okul, eve en yakın okuldur.” Şimdiki
çocuklar özellikle İstanbul’da günde
2-3 saatlerini trafikte, okul servisinde geçiriyorlar. Bu çok yorucu
ve zaman kaybettirici. O nedenle
bakanlığım döneminde dedik ki
hiç olmazsa servisteki zamanlarını
iyi şekilde değerlendirebilsinler. İyi
müzik dinlesinler. Biz kasetler yapalım, servislere dağıtalım. Yöresel
türkülerimizi, Klasik Batı Müziğini,
Türk Musikisini dinlesinler. Piyasa
müziğine çocuklarımızı mahkûm
etmeyelim. Gerçekten çok kötü
şeyler dinliyorlar. Kulakları köreliyor,
sanatsal beğenileri gelişmiyor. Biz
bu projemizi hayata geçiremedik.
Umarım bu röportajımız buna
vesile olur.”
The Best School is the School
Closest to Home
“Sometimes they ask me, ‘Which
school should we enroll our child
in?’ I always answer the same:
“The best school is the school
closest to home.” Nowadays
children, especially in Istanbul,
spend 2-3 hours a day in traffic, in
their school bus. This is very tiring
and time consuming. Therefore, I
say they should at least be able to
make use of their time in the bus.
They should listen to good music.
We can make tapes, distribute
them to the buses. They can listen
to our regional folk songs, classical
Western music, Turkish music. We
should not confine our children to
popular music. They are listening
to truly bad things. Their ears are
getting rusty, their artistic likes do
not develop. I hope this interview
leads to this.”
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“Bir öğretmen çok şeyi
değiştirebilir. Eğitim
hayatında başarılı olan
çocukların hemen hemen
tamamı idealist bir
öğretmenin etkisinde
kalmış ve onu örnek
almıştır.”
“A teacher can change many
things. Almost all of the
children who were successful
in their academic lives have
been inspired by such idealist
teachers and have taken them as
role models."

Burada kastım tabii ki şive esprisi
yapmak değil. Yardımcı hanım kardeşimiz elbette işini çok iyi yapıyor,
çocuğa gözü gibi bakıyor. Anlatmak
istediğim şey şu: Evde çocukla meşgul olan kişilerin de eğitici – öğretici vasfı olan, çocuk psikolojisinden
anlayan kişiler arasından seçilmesi
gerekiyor. Okul öncesi eğitimi alan
binlerce gencimiz var. Bu gençlerin
ev eğitimi yapmayı tercih etmesi
için onlara mesleki güvenceler sağlanmalı. Hele hele pandemi sürecinde evden eğitim ihtiyacı çok ciddi
biçimde arttı. O nedenle hem okul
öncesi eğitimini hem de evde eğitimi ihmal etmemek gerekiyor. Bir
de tabii her ne olursa olsun, bütün
yardımcı kişilere ve kurumlara rağmen çocuğun terbiyesinin birincil
sorumlusu anne – babadır. Çocuklarına mutlaka zaman ayırmalılar.
Eğitimde ailenin rolünü vurguladık. Öğretmenin rolüyle ilgili neler söylersiniz?
Bakın benim okuduğum okulda sadece eğitim hayatıma değil, düşünsel
hayatıma da yön veren bir öğretme-
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asks her child, “What do you learn at
school? Let’s speak some French.” The
child starts talking, “We wake up in
the morning, we go to school, we say
‘bonjour’, we come back home in the
evening, eat dinner…” She realized that
the child learned the local dialect of
the sitter instead of French. My point
in telling you this anecdote is not to
make fun of the dialect. Of course, the
sitter does her job and takes care of
the child very well. What I want to say
is that the people who take care of the
child at home must also be chosen
from people who have educator-trainer qualities and who know about child
psychology. There are thousands of
young people who are trained in preschool education field. Certain vocational securities must be provided to
them in order to encourage them to
prefer educating children at home.
The need for home education has
drastically increased during this pandemic. Therefore, both preschool education and domestic education must
not be neglected. Regardless, the primary responsibility in the manners of
children belongs to parents, despite all
helpers and institutions under all circumstances. They must certainly allocate time for their children.

nim vardı. Allah gani gani rahmet eylesin, resim öğretmenim Cevat Ülger.
Çok iyi bir resim öğretmeniydi ama sadece bir resim öğretmeni değildi. Pek
çok şeyi biz ondan öğrendik. Resim
yapabilenler resim yapmayı öğrendiler, resim yapamayan benim gibiler
ise resme bakmayı öğrendiler. Adını
ilk defa Cevat Hoca’dan duyduğumuz
isimlere bakın: Kierkegaard, Paul Klee,
Rilke, Braque, Levnî, Sezai Karakoç, Fazıl Hüsnü Dağlarca, Lagari Hasan Çelebi, Hezarfen Ahmet Çelebi, Matrakçı
Nasuh… Dolayısıyla bir öğretmen çok
şeyi değiştirebilir. Eğitim hayatında
başarılı olan çocukların hemen hemen tamamı böyle idealist bir öğretmenin etkisinde kalmış ve onu örnek
almıştır. Bakanlık yaptığım dönemde
bazen bana gelirlerdi, “Şurada çok
başarılı bir öğretmen var, onu falanca
okula alalım.” derlerdi. Ben de “Peki
mevcut durumda oradaki çocuklar
bu başarılı öğretmene layık değiller
mi?” derdim. Başarılı öğretmenleri bir
okula toplayalım gibi bir anlayışı doğru bulmuyorum. İyi ki böyle düşünenler Cevat Hoca’mı bizden almamışlar
da Cevat Hoca bize kalmış.
Bakan olduğunuz dönemde, eğitimde hızlı bir teknolojik dönüşüm
yaşandı. Eğitim ve teknoloji ilişkisine bakışınızı ve o döneme ait tecrübelerinizi paylaşabilir misiniz?
Okullara etkileşimli tahtaları yerleştirdiğimiz dönemde en önemli ihtiyacımız bu tahtalarda kullanılacak
içeriklerdi. E-müfredat üretimini
yabancı bilişim firmalarına ihale etmek yerine kendi uzmanlarımızla,
kendi öğretmenlerimizle yapalım,
onları da bu sürece katalım dedik.
Bunu da EBA (Eğitim Bilişim Ağı)
üzerinden yaptık. EBA, ben göreve
geldiğimde 2-3 bin izleyicisi olan bir
pilot uygulama biçimindeydi. Bunu
ortaöğretim düzeyinde dünyanın en
büyük eğitim portalı hâline getirdik.
İzleyici sayısını da 1 milyonun üzerine

We emphasized the role of family in education. What can you say
about the role of teachers?
I had this teacher at school, who directed not only my academic life,
but also my intellectual life. May Allah rest his soul, my art teacher Cevat Ülger. He was not only an excellent art teacher, but so much more.
We learned many things from him.
Those who could draw learned to
draw, but students like me who could
not draw learned how to look at art.
Take a look at the names whom we
heard from Teacher Cevat for the first
time: Kierkegaard, Paul Klee, Rilke,
Braque, Levnî, Sezai Karakoç, Fazıl
Husnu Daglarca, Lagari Hasan Celebi,
Hezarfen Ahmet Celebi, Matrakci Nasuh… Therefore, a single teacher can
change many things. Almost all of the
children who have been successful in
their education lives have definitely
been affected by an idealist teacher
whom they model themselves after.
During my time at the ministry, they
would sometimes come to me and
say: “There is a very successful teacher
there, can we transfer her to this another school?” And I would respond
“So, in the current situation, don’t the
children there deserve this successful teacher?” I do not find it right to
adapt an approach to collect successful teachers into specific schools.
I am thankful that the people who
think like this could not take my dear
Teacher Cevat from us.
Throughout your term of office as
the minister, a rapid technological transformation was made in
the field of education. Would you
share your opinion on the relationship between education and technology as well as your experiences
during that term?
Our most important need during
the time we placed interactive
boards in classrooms were the contents to be used on these boards. We
decided to create the e-curriculum
with the inclusion of our own experts and own teachers rather than

Değerler Eğitimi Okul Kültürü
Hâline Getirilmeli
“Benim anlayışıma göre ‘değerler
eğitimi’ diye münhasıran, tek bir
ders olmaz. Değerler eğitimi tek bir
dersin konusu değil, bütün derslerin
konusudur. Ailede başlar, sokakta
devam eder. Okul servisinde, okul
bahçesinde, kantinde, kütüphanede, teneffüste… Çocuğun okulda karşılaşacağı herkes değerler
eğitiminin bir parçasıdır. Yoksa bir
öğretmen gelecek ve çocuğa ‘şöyle
yapmayın, böyle davranmayın’ diyecek. Ben bunu kabul etmiyorum.
Ders olarak verildiğinde bunun bir
kıymeti olmaz. Çocuğu değerlerden
soğutursunuz. Değerleri bütün
derslere yaymak ve bir okul kültürü
hâline getirmek gerekiyor.”

Values Education Should be the
Culture of Schools
“According to my understanding,
there is no class such as
‘education of values’. The
education of values is not a topic
of a course, it is the topic of all
classes. It starts in the family,
continues on the street. In the
school bus, school yard, canteen,
library, recess… Everyone the child
encounters in school is a part of
the education of values. Otherwise
a teacher will come and say, ‘do
not do this, do not do that’ to the
child. I do not accept this. There
is no value in it when it is given as
a class. You will alienate the child
from these values. It is necessary
to integrate these values to all
classes and make them a school
culture.”
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Türk Çocukları Türkçe Eğitim
Görmelidir
“İngilizce öğrenmek, birtakım
dersleri İngilizce almak, İngilizce
literatürü takip etmek ve dolayısıyla
çocukları uluslararası ticarete,
sosyal yaşama güçlü bir şekilde
hazırlamak elbette çok önemli.
Herhangi bir yabancı dil olabilir
bu. Fransızca, İspanyolca, Çince,
Rusça, Japonca… Hatta erken
yaşta başlamalıdır. Bunun için de
bizim Millî Eğitim sistemimizin
hazırlıkları, çabaları var. Yabancı
dil eğitimine karşı değiliz ama
yabancı dille eğitim başka bir şey.
Yabancı dil eğitimi olmalı, hem de
iyi olmalı; ama yabancı dille eğitim
olmaz. Türk çocukları Türkçe eğitim
görmelidir.”

Turkish Children Should Receive
Turkish Education
“Certainly, it is very important
to learn English, take some
classes in English, follow the
English literature and thus
prepare children for international
commerce, social life. This can
be any foreign language. French,
Spanish, Chinese, Russian,
Japanese… It should even be
started at an early age. Our
National Education system has
preparations, efforts for this as
well. We are not opposed to
foreign language education,
however education with a foreign
language is a different story.
There should be foreign language
education, and it should be good;
but there cannot be an education
with a foreign language. Turkish
children should receive Turkish
education.”
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çıkardık. Öğretmenlerimiz hem açtığımız stüdyolarda hem de ellerindeki gelişkin cep telefonlarıyla EBA’ya
konulacak eğitim materyalleri üretmeye başladılar. EBA ilgili Genel Müdür arkadaşımızın, özellikle YEĞİTEK
Genel Müdürlerimizi Dinçer Ateş ve
vekili Onur Ak’ın koordinasyonunda
hızla 24 saat kesintisiz hizmet veren
bir sanal dershaneye dönüştü. Ve
çocuklarımızı eşitledik. Yani örneğin
İzmir Namık Kemal Lisesi’nde fizik
dersi veren bir öğretmeni Tunceli’deki çocuğumuz da izleyebilir hâle
geldi. Hem çocuklarımız hem de öğretmenlerimiz bilişim teknolojileriyle
haşır neşir oldular, bunları amacına
uygun şekilde kullanmaya başladılar. Peki sonra ne oldu? 2020’nin
Mart ayında başlayan pandemi sürecinde bunun meyvesini topladık.
Bütün çocuklarımız – benim torunlarım da dahil olmak üzere – derslerini EBA’dan takip ettiler. Eylülde de
yine okullar uzaktan eğitim yöntemiyle açılacak ve EBA çok önemli bir
işlev üstlenmeye devam edecek. Dolayısıyla Türkiye’nin bu dönüşümü
ıskalamamış olması, hatta dünyaya
örnek olması gerçekten MEB kadroları için gurur verici.
Teknoloji, getirdiği tüm olanaklara rağmen özellikle çocuklarda
bağımlılığa yol açabiliyor ve bu
durum velileri oldukça kaygılandırıyor. Bu konuyla nasıl mücadele edebiliriz?
Bu, toplum olarak da siyaset olarak
da önemsediğimiz bir konu. Hatta
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contracting it to foreign informatics companies. We did this through
EBA (Education Information Network). EBA was a pilot application
with an audience of 2-3 thousand
members when I took the office.
We made this the largest education
portal in the world at secondary education level. We also raised the audience to over 1 million. Our teachers
started to create education materials to be uploaded to EBA both in
the studios we established and the
advanced mobile phones they possessed. EBA has been transformed
into a virtual education institution
providing 24 hours non-stop service under the coordination of our
relevant General Director colleague,
especially YEĞİTEK (Innovation and
Education Technologies) General
Director Dincer Ates and his deputy Onur Ak. And thus, we provided
equal opportunities for our children.
For instance, a child in Tunceli has
become able to watch a teacher
teaching physics at Izmir Namik Kemal High Schools. Both our children
and our teachers got involved in information technologies and started
to use these for their specific purposes. Then, what happened? We
had the fruits of our labor during the
pandemic starting in March of 2020.
All of our children – including my
grandchildren – followed up their
lectures on EBA. Schools will start
the new academic term on September with distance education method again, and EBA will continue to
undertake an extremely important
function. Therefore, it really makes
the staff of Ministry of National Education proud to see that Turkey has
not missed this transformation and
even became a model to the world.
Despite all its advantages, technology may cause addiction especially
in children, and this situation concerns the parents deeply. How can
we fight against this issue?
This is an issue we are concerned
about both socially and politically.

TBMM olarak da harekete geçtik ve
partiler arası “Bilişim Teknolojileri
Bağımlılığı Araştırma Komisyonu”nu kurduk. Başkanlığını yaptığım
bu komisyonda 6 ay kadar bir sürede çok iyi çalışmalar yaptık, uzmanları dinledik, çalıştaylar düzenledik.
Teknoloji bağımlılığının özellikle
gençlerde ve çocuklarda ne tür tahribatlar yarattığını enine boyuna
tartıştık, çözüm önerileri geliştirdik.
Tabii tam bu komisyonun raporunu
açıkladığımız günlerde pandemi
gündeme geldi. Böyle bir ortamda
insanlara teknolojiden uzak durmalarını söyleyemezsiniz. Tam tersine,
evde kaldığı bir dönemde bunları
kullanmaya daha fazla ihtiyaç duydu insanlar. Ama yine de bu vesileyle, bizi okuyan velilerimizin yararlanması açısından bir şeyler söyleyeyim.
Bir kere 3 yaşın altındaki çocuklara
hiçbir şekilde tablet, bilgisayar, cep
telefonu filan verilmemesi lazım.
Çünkü çocukların beyinsel gelişimine çok ciddi olumsuz etkileri var.
Beyin zarlarında incelmelere sebep
olduğu iddia ediliyor. 15 yaşına kadar
da çocukların eline “Al bu senin telefonun.” diyerek telefon vermemek
gerekiyor. Belli sürelerle, belli amaçlarla kullanmasına müsaade edilebilir ama onu kontrolsüz şekilde sanal
dünyaya bıraktığınızda neyle karşılaşacağını bilemiyorsunuz. Siz onun
fizik çalıştığını düşünürken o, olmayacak yerlerde dolaşıyor olabilir.
Sonra sosyal medya bağımlılığı… İnsanları 140 karaktere programlamak
onun düşünce dünyasını, algılarını,
hayallerini de 140 karaktere indirgemek anlamına geliyor. Siz buna
alışırsanız büyük fikirleri anlayamaz,
büyük cümleler kuramazsınız. Çok
yüzeysel kalırsınız. Tabii çocuklarımızı bu sanal dünyadan kurtarmak,
hayatın anlamının bundan ibaret
olmadığını anlatmak için Gençlik
ve Spor Bakanlığı’na ve yerel yöne-

We even took action as GNAT and
established interparty “Research
Committee for Information Technologies Addiction”. In this committee which I chair, we have performed great works, listened to the
opinions of experts, and organized
workshops within a short duration
of 6 months. In great detail, we discussed what kind of damage does
technology addiction cause, especially to teenagers and children, and
created recommendations for solution. Of course, the pandemic outbreak happened during the days we
announced the report of this committee. You cannot tell the people
to stay away from technology under
such conditions. Conversely, people
needed to use these even more in
this period they had to stay home.
But still, I would like to say something for the benefit of the parents
who read us.
First of all, children under the age of
3 must not be provided with tablets,
computers, mobile phones under
no circumstances. Because they
have very serious adverse effects
on brain development of children.
It has been argued that they cause
thinning of brain membranes. The
children must also not be provided with their own mobile phones
until they reach the age of 15. They
can be allowed to use it for a specific period of time with specific purposes, however you do not know
what they would encounter when
you leave them to the virtual world
without any control. Your child
might be subject to inappropriate
content when you think he/she is
studying physics. And then, social
media addiction… Programming
people to 140 characters means to
restrict their thinking, perceptions
and dreams down to 140 characters.
If you get used to this, you cannot
understand great ideas or form longer sentences. Thus, you become
very superficial. Of course, Ministry
of Youth and Sports and local administrations must undertake very

Pandemi koşulları nedeniyle
uzaktan eğitime devam eden
okullar Eğitim Bilişim Ağı
(EBA) üzerinden öğrencilere
ulaşıyor.
Schools that continue with
distance learning due to the
pandemic circumstances
reach students through the
Education Informatics Network
(EBA).

Çocuklarımızı sanal
dünyadan kurtarmak
için Gençlik ve Spor
Bakanlığı’na ve yerel
yönetimlere çok ciddi
görevler düşüyor.
Spor – sanat alanlarını
arttırmamız, erişimlerini
kolaylaştırmamız lazım.
In order to rescue our children
from this virtual world, the
Ministry of Youth and Sports and
local governments have many
critical duties. We must increase
areas for sports and arts, make
them more easily accessible.
EYLÜL / SEPTEMBER
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timlere çok ciddi görevler düşüyor.
Spor – sanat alanlarını arttırmamız,
erişimlerini kolaylaştırmamız lazım.
Çocuklar sokağa çıksınlar, akranlarıyla buluşsunlar, maçlar yapsınlar,
enstrüman çalsınlar. Tabii pandemi
bittikten sonra inşallah… Pandemi
sonrası bu konuya daha fazla eğilmemiz gerekiyor.
Eğitimde mesleki yönlendirmenin
önemini değerlendirir misiniz?
Çocukların mümkün olduğu kadar
erken bir tarihte yeteneklerine ve
heveslerine göre yönlendirilmesi lazım. Bunun için yurt dışındaki
örneklerden de yararlanarak yerli testler geliştirdik. Ama orada da
başka bir sorun ortaya çıktı. Şimdi
veliye “Senin çocuğun sporda yetenekli, müzikte yetenekli.” dediğin zaman bu hoşuna gidiyor. Ama
“Senin çocuğun elektrikçi olmaya
çok yatkın ya da çok başarılı bir
ahçı olur.” dediğin zaman buna itiraz ediyor. “Niye? Benim çocuğum
doktor olacak, avukat olacak.” diyor. Kendisi ne olamadıysa, çocuğu
öyle olsun istiyor.
Tabii bir dönem imam hatip okullarına rağbetin önünü kesmek
maksadıyla da mesleki eğitimi
çok sıkıntıya soktular; hatta onları
dezavantajlı hâle getirdiler. Teknik
olarak da bu okullar sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikte insan yetiştiremez oldu. Bütün bunların önüne
geçmek için bu okulları Organize
Sanayi Bölgelerine açmaya başladık, orada yeni meslek okulları açtık. Okulları sektöre entegre etmek,
çocuklara son teknolojiyi öğretmek
çok önemliydi. Reel sektörün ihtiyaçlarına uygun olarak mesleki
eğitime ağırlık verilmesi, bu yaklaşımın devam etmesi gerekiyor.
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serious tasks in order to rescue our
children from the virtual world and
to show them that the meaning of
life does not consist of this only. We
must enhance sports-art fields and
make them easily accessible. The
children should go out, meet their
peers, hold matches, play instruments… Of course, after this pandemic is over, if Allah permits… We
must focus on this issue even more
in the post-pandemic period.

Prof. Dr. Nabi Avcı:
“PTT’nin Bende Derin
Duygusal Karşılığı Var”
Prof. Dr. Nabi Avcı: "PTT holds a
special place in my heart"

Can you assess the importance of
vocational guidance in education?
Children must be guided based on
their talents and ambitions as early as possible. For this purpose, we
developed domestic tests by making use of foreign samples. But,
there emerged another problem.
They like it when you tell the parent:
“Your child is skillful in sports, music,
etc.” But they object when you say:
“Your child is very prone to being an
electrician or he/she would be a very
successful cook.” They say: “Why?
My child will become a doctor, a
lawyer.” They want their children to
be what they could not become.

PTT sizin için ne ifade ediyor?

What does PTT represent for you?

Herkes gibi ben de PTT’ye ve çalışanlarına çok sıcak
duygular besliyorum. PTT ve PTT’ciler dendiği zaman,
hepsinin bende çok derin duygusal karşılığı var. Bunun
içinde mektuplar var, kartpostallar var, laf aramızda Ankara – İstanbul arasında telefon görüşmesi yapmak için
1-2 saat sıra beklediğimiz postaneler, santraller de var.
Hepsi hatıramızda çok özel bir yere sahip. Ama sadece
bir hatıradan ibaret değil. PTT, köklü tarihî birikimiyle
birlikte yenilenen, çağa ayak uyduran hizmetleriyle günümüzde de hayatımıza değer katmaya devam ediyor.
Pandemi sürecinde de özverili çalışmaları hepimizin
takdirini topladı. Bu vesileyle PTT’nin dönüşümüne ve
güçlenmesine büyük katkı sağlayan merhum Cumhurbaşkanımız Turgut Özal’ı da rahmetle anmak isterim.

Like everyone else, I also have very sincere feelings for
PTT and its employees. When it comes to PTT and PTT
employees, they all have a very deep emotional response for me. There are letters, postcards, post offices
between Ankara – Istanbul where we waited 1-2 hours to
make a phone call and operators. All of it has a very special place in our memories. But it is not only a memory.
PTT continues to add value to our life in the present day
with its renewed, innovative services combined with its
deep-rooted historical accretion. Their devoted work
was praised by everyone during the pandemic period
as well. Hereby, I would like to remember our late President Turgut Özal, who provided great contributions to
PTT transforming and growing stronger, with grace.

Of course, they put vocational education into trouble, and even made
them disadvantageous in order to
hinder the demand for imam-hatip
schools for a period. Therefore, these
schools became technically unable to train employment required
by the sector. We started to move
these schools to Organized Industrial Zones in order to prevent this
and opened new vocational schools
there. It was very important to integrate the schools into the sector
and teach the latest technology to
children. This approach must be
maintained, and vocational education must be emphasized in accordance with the needs of real sector.

Siz mektuplaşmaya devam ediyor musunuz?

Do you continue to exchange letters?

Mektuplaştığımız bir iki arkadaşımız var. Farklı iletişim
araçları çıksa da mektuplaşmanın hâlâ önemli olduğunu düşünüyorum. Nostalji yapmaktan ziyade bazı
duygu ve düşünceleri kalıcı hâle getirmek niyetiyle...
Mektup; düşünerek, özenerek kurulan bir iletişim. Biz
Millî Eğitim’e güzel yazı dersini, el yazısını getirdik. Bu,
PTT’yi de çok yakından ilgilendiren bir mesele. El yazısını bilmeyen, estetik algısı gelişmemiş, yazısına özenmeyen bir çocuk nasıl mektup yazacak? 1930’larda
40’larda 50’lerde eğitim almış babalarınızın dedelerinizin yazılarına bakarsanız görürsünüz... Çok düzgündür
o yazılar. Güzel yazısı olan insanlar güzel mektuplar,
kartpostallar yazarlar. Bundan hem PTT kazanır hem o
mektubu alanlar sevinir.

I have a group of friends with whom I exchange letters
with. I think exchanging letters is still important, even
if different communication tools are released. With
the intention of making some emotions and thoughts
permanent and leave a mark on history, rather than
nostalgia… A letter is a communication device that is
thought over and worked on. This is why we brought
calligraphy, cursive writing into National Education.
This is a matter that very much concerns PTT as well.
How can a child who does not know cursive writing,
who does not have a developed sense of aesthetic,
does not care for their writing write a letter? If you look
at the writings of your fathers and grandfathers who
had an education during the 1930’s, 40’s, 50’s, those
writings are very neat. People who have nice handwriting write beautiful letters, postcards. Both PTT and
the people who receive that letter win from this.
EYLÜL / SEPTEMBER
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Zelal Arabacı

EĞİTİMLE BİRLİKTE
KAZANAN SEKTÖRLER
Sectors That Earn With
Education

•

Eğitim sektörü, bilgi toplumunda ekonomik hareketliliğin en
yoğun olduğu faaliyet alanlarından biridir. Sosyal ve teknik gelişmelere ayak uydurmak zorunda olan bu sektör, müthiş bir dinamizmle hareket eder ve kendisiyle ilişkili pek çok yan sektöre
hayat verir. Bu ayki Ekonomi Dünyası sayfamızda eğitimle birlikte gelişen, dönüşen ve kazanan sektörlere mercek tutuyoruz.
In a knowledge society, education sector is one of the business segments
where the economic mobility is the most intense. The education sector
has to adapt to social and technical developments and acts with great
dynamism, which stimulates many sub-sectors working with it. On
our World of Economy page, we will be focusing on the sectors that
develop, transform and make money with education.
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Öğrencilerin ders başı
yapmasıyla birlikte,
eğitimle ilişkili
sektörlerde yüzbinlerce
insan işbaşı yapıyor.

ta, tebeşir, defter, kitap, kalem gibi
temel kırtasiye malzemeleri yeterli
olmuyor. Öğrencilerin ihtiyaç listesine çeşit çeşit boya kalemleri, karton kâğıtlar, paletler, yapıştırıcılar
ve oyun hamurları gibi çok farklı
ürünler giriyor. Kırtasiye sektörü de
değişen eğitim anlayışının getirdiği
yeni ihtiyaçlara cevap verebilmek
için hızlı bir gelişim yaşıyor.

Hundreds and thousands of
people in education sector go
back to work as soon as students
start school.

Kırtasiye marketler ürün
çeşitliliğiyle her yaştan
insanın ilgi alanına giriyor.
Sadece ihtiyaç için değil,
keyifli vakit geçirmek için
de uğranan kırtasiyeler artık
e-ticaret platformlarından da
satış yapıyor.
Stationary stores are of
everybody’s interest with the
variety of goods they provide.
They are not only visited to
purchase the needs, but also
to have a pleasant time, now,
are also offering sales on
e-commerce platforms.
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Kitap, kırtasiye malzemesi, okul
tekstili, kantin hizmetleri, servis taşımacılığı, etüt ve tamamlayıcı eğitim hizmetleri derken; öğrencilerin
ders başı yapmasıyla birlikte eğitimle ilişkili sektörlerde yüzbinlerce
insan işbaşı yapıyor. Bilgisayar, tablet ve yardımcı dijital materyaller
düşünüldüğünde bilişim sektörü
de eğitimle birlikte hareketlenmeye
başlıyor. Turizm bile örgün öğretim
kurumlarının ara tatil, sömestr ve
yaz tatillerine göre kendini ayarlıyor.
Dolayısıyla eğitim öyle bir sektör ki;
okulların açılması da kapanması da
diğer sektörlerde ekonomik canlanmayı tetikliyor.
KIRTASIYE DÜKKANLARINDAN
KIRTASIYE MARKETLERE
Teknolojinin sunduğu imkânlardan
yararlanmak ve eğitim kalitesini artırmak amacıyla hızlı bir dönüşüm
yaşayan eğitim sektöründe; interaktif metotlar, zenginleştirilmiş
içerikler ve yaratıcılık gerektiren
uygulamalar oldukça popüler. Dolayısıyla bu yeni dönemde kara tah-

Hundreds and thousands of people in education related sectors go
back to work as soon as students in
need of books, stationaries, school
textile, cafeteria services, shuttle
transportation, study time and
supplemental educational services start school. Information sector
also gets busier when computers, tablets and digital materials
are considered. Even the tourism
sector makes their arrangements
accordingly and adjusts itself to
term breaks, semester breaks and
summer holidays of formal education institutions. Education is such
a sector that it stimulates an economic recovery in other sectors
when the schools open or close.
STATIONARY SHOPS TO STATIONARY STORES
Interactive methods, context-enriched contents and applications
that require creativity are highly
popular in education sector where
swift transformations have been
experienced to make use of the opportunities that technology provides

Geçmişte bakkallarda, züccaciyelerde ve hırdavatçılarda satılan temel
kırtasiye malzemeleri zamanla mahalle içlerinde ve genellikle okulların
yakınlarında açılan ve “kırtasiye” adı
verilen küçük dükkanlarda satılmaya
başladı. Günümüzde bu küçük dükkanlar, genişleyen ürün yelpazesi ve
gelişen dağıtım kanallarıyla adeta
zincir marketlere dönüşmüş durumda. Kırtasiye marketlerde okul
ve beslenme çantalarından müzik
aletlerine, yardımcı kitaplardan dijital içeriklere, masa – sandalye gibi
eğitim mobilyalarından elektronik
cihazlara; bir öğrencinin ihtiyaç duyacağı her şeyi bulmak mümkün.
OKUL ÜNIFORMASINDAN SERBEST KIYAFETE: OKUL TEKSTILI
2012 yılından itibaren okullarda üniforma zorunluluğu kaldırılmış ve kıyafet serbestliğine geçilmiş olsa da
her okul, öğrencilerin giyimi konusunda kurallar belirlemeye devam
ediyor. Okullarda giyilmek üzere
tasarlanan pantolon, gömlek, hırka
ve okulun armasını taşıyan materyaller; tekstil sektörü içerisinde hâlâ
hatırı sayılır bir yer tutuyor. Diğer
yandan okul etkinliklerinde ve milli
bayram kutlamalarında giyilen kıyafetler, spor malzemeleri, ayakkabı,
okul çantası ve sair tekstil ürünleri
oldukça geniş bir pazarı ifade ediyor.

and increase the quality of education.
Therefore, in this new period, basic stationary items like black boards, chalk,
notebooks, books and pencils are not
good enough. Many various products
such as coloring pens, cardboard paper, glues and play doughs are included on students’ requirement lists. In
order to respond to the new needs
created by the changing education
approach, the stationary sector is also
going through some rapid change.
In time, basic stationary items once
sold in local shops, glassware stores
and hardware shops started to be
sold in small shops called “stationary” which were usually located near
a school or in the neighborhood. Today, these small shops have almost
turned into a chain with their wide
range of products and extensive
channel of distribution. In these new
stationary stores, it is possible to find
anything that a student might need
ranging from school bags and lunch
boxes to musical instruments, supplemental books to digital contents,
educational furniture like tables and
chairs to electronic gadgets.

Okullarda üniforma
zorunluluğu kaldırılsa
da her okul, öğrencilerin
giyimi konusunda
kurallar belirlemeye
devam ediyor.
Although the dress code has
been abolished, every school
is still setting rules on what
clothes the students should be
wearing.

FROM SCHOOL UNIFORMS TO
CASUAL CLOTHES: SCHOOL TEXTILE
Although the dress code has been
abolished and casual clothing has
been allowed at schools since 2012,
every school is still setting rules on
what clothes the students should be
wearing. Trousers, shirts and cardigans designed to be worn at school,
and any material with a school
badge on still hold a considerable proportion in the textile sector.
Other costumes and clothes worn
at school events and national holiday celebrations, sports equipment,
shoes, school bags and other textile
products also mean a great market.

OKUL SERVISLERINDE YENI DÜZENLEMELER

NEW RELATIONS REGARDING
SCHOOL SERVICE BUSES

Okul yollarının her zaman güvenli
olmaması, ev ve okul arasındaki me-

Parents show a great demand towards the transportation of stuEYLÜL / SEPTEMBER
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Çocukların dengeli ve
yeterli beslenmesini
sağlamak, gıda
zehirlenmelerini
önlemek ve obezite
gibi hastalıklarla
mücadele etmek için okul
kantinlerinde satılan
ürünlerin temiz ve sağlıklı
olması gerekiyor.
Schools should sell clean and
healthy foods in their canteens
in order to ensure that children
can have balanced and adequate
nutritions, avoid food poisoning
and combat illnesses like
obesity.

safelerin uzak olabilmesi gibi nedenlerle öğrenci taşımacılığı (bir diğer
deyişle okul servisi sektörü) velilerden büyük talep görüyor. Milyonlarca
öğrencinin taşındığı ve dolayısıyla yol
güvenliğinin oldukça önemli olduğu
bu sektörde yaşanan kimi olumsuzluklar nedeniyle “Okul Servis Araçları
Yönetmeliği” yayımlanarak bazı düzenlemeler yapıldı.

dents (i.e. the school bus sector) due
to reasons such as the use of unsafe
routes to schools and long distances between schools and homes.
Road safety is of great importance
in the student transportation sector where millions of students are
transported. So, due to some negative experiences, a set of rules have
been passed under “School Bus
Service Regulations”.

25 Ekim 2017’de yürürlüğe giren
yönetmeliğe göre okul servis araçlarında her öğrenci için emniyet kemeri, gerekli koruyucu tertibat, iç ve
dış kamera sistemi, kayıt cihazı ve
rehber personel bulundurma gibi
standartlar belirlendi. Ayrıca okul
servisi şoförlerinin il veya ilçe eğitim
müdürlüklerince verilecek eğitim
sonunda sertifika almaları zorunlu tutuldu. Diğer yandan okul servis şoförlerinin göreve başlamadan
önce dikkat, muhakeme yeteneği,
hız ve mesafe algılama gibi zihinsel
beceriler ile tepki hızı ve koordinasyon düzeyi gibi psikomotor becerilerini ölçmek üzere psikoteknik test
yaptırmaları gerekiyor.

According to the regulations passed
on 25 October 2017, all school buses
are required to have a safety belt for
each student, necessary protective
gear, indoor and outdoor surveillance camera system, video recorder and an assistant personnel. It also
became compulsory for the school
bus drivers to obtain a certificate
on the completion of their training
provided by the provincial or district
directorate of national education. It
is also necessary for the school bus
service drivers to take a psychotechnics test before starting work to test
his/her mental skills like attention,
reasoning ability, speed and perception of distance, and psychomotor skills such as reaction speed and
coordination level.

KANTINDE TEMIZ GIDA, SAĞLIKLI BESLENME
Okul sezonunun açılmasıyla okul
kantinleri ve okul çevresinde hizmet veren gıda işletmeleri öğrencilerle dolup taşıyor. Gelişim süreci
devam eden öğrencilik çağındaki
çocuk ve gençlerin bu mekânlarda
temiz ve sağlıklı gıdaya ulaşması oldukça önemli görülüyor. Bu amaçla tüm okulların kantin, kafeterya,
büfe, çay ocağı gibi işletmelerinde
satılacak ambalajlı ürünlerde “Okul
Gıdası” logosunun bulunması gerekiyor. Okulların 100 metre yakınına
kadar olan gıda işletmelerinde de
temiz ve sağlıklı gıdaların satışını
teşvik etmeye yönelik düzenlemeler planlanıyor.
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CLEAN FOOD IN THE CAFETERIA,
HEALTHY NUTRITION
With the start of the school season, all school canteens and the
food businesses serving around
schools are filled with students. It is
of great importance that students,
both children and teenagers, in
their ongoing development process obtain clean and healthy food.
Therefore, all packaged products
sold in school cafeterias, canteens,
buffets and tea houses should carry a “School Food” logo. These days,
the government is also working on
other regulations to encourage the
sale of clean and healthy foods at
food businesses located up to 100
meters from schools.
AĞUSTOS / AUGUST
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ULAŞTIRMA VE ALTYAPI
BAKANI’NDAN VAN PTT
BAŞMÜDÜRLÜĞÜ ZİYARETİ

TURPEX İLE YURT DIŞINA
EKONOMİK VE
HIZLI GÖNDERİ

The Minister Of Transport And Infrastructure Visits Ptt’s
Regional Directorate Office In Van

Affordable And Fast
Delivery Abroad With
Turpex

Yaygın hizmet ağı ile dünya üzerinde 200’ü aşkın noktaya
güvenilir, ekonomik ve hızlı airexpress taşımacılık hizmeti sunan PTT, TURPEX markasıyla 2-3 iş günü gibi kısa bir
sürede en uygun ücretlerle gönderileri yurt dışı adresine
teslim ediyor. Bireysel gönderilerin yanı sıra KOBİ’lerin
e-ticaret gönderilerini de yurt dışına ulaştıran TURPEX,
KOBİ’lerin ihracatını artırmasına ve uluslararası alanda rekabet etmesine destek oluyor.
UYGUN FİYAT AYRICALIĞI TURPEX’TE

AFFORDABLE PRICES AVAILABLE AT TURPEX

Global temsilcilerin yer aldığı sektörde ülkemizin bayrağını taşıyan TURPEX, uygun fiyat politikasıyla yurt dışına
ekonomik taşımacılığın da öncüsü konumunda yer alıyor.
Müşteriler, www.ptt.gov.tr adresindeki “gönderi ücreti öğrenme” sekmesinden TURPEX yollama ücretlerine ulaşabiliyor. Herhangi bir TURPEX gönderisinin yollama ücreti;
ağırlık, boyut ve varış ülkesi seçilerek kolayca hesaplanabiliyor.

As the flag carrier of our nation in a sector that hosts the
representatives from around the globe, thanks to its affordable price policies, TURPEX positions itself as a pioneer
of economic transportation abroad. Customers can reach
TURPEX shipment prices through the “shipping charge”
tab at www.ptt.gov.tr. The sending price of a TURPEX shipment can be easily calculated by choosing weight, size, and
destination country for the item.

GÜMRÜK ÇIKIŞ İŞLEMLERİNDE EK ÜCRET YOK

NO ADDITIONAL FEES CHARGED FOR CLEARANCE
OUTWARDS TRANSACTIONS

TURPEX gönderilerini mikro ihracat hizmeti kapsamında
ulaştırmak isteyen göndericiler, gerekli ek formları herhangi bir PTT iş yerinden temin edebildiği gibi hiçbir gümrük
çıkış işlemi için de ek ücret ödemek zorunda kalmıyor.
PTT İŞ YERLERİNDEN GÖNDERİM SAĞLANIYOR
Müşteriler, herhangi bir PTT iş yerinden TURPEX gönderimi için başvurabiliyor. TURPEX hizmetinden faydalanmak
isteyen göndericilerin, PTT iş yerlerinden temin edebilecekleri TURPEX kabul formunu doldurmaları yeterli. Kabulden itibaren teslim oluncaya kadar anlık gönderi hareketleri www.ptt.gov.tr adresi gönderi sorgulama menüsü
üzerinden izlenebiliyor.
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TURPEX, the national platform of the Post and Telegraph
Corporation (PTT) that provides safe, affordable, and fast
air express transportation service to more than 200 destinations with its widespread service network, delivers shipments abroad at affordable prices and in 2 to 3 business
days. TURPEX delivers both personal shipments and SMEs’
e-commerce shipments abroad, and also provides support
for the SMEs to increase their exports and compete at an
international level.

Senders who want to transmit their sshipments through
the micro export service can obtain the necessary additional forms from any PTT office; besides, they are not obliged
to pay an additional fee for any clearance outwards transactions.
SHIPMENTS TO BE SENT FROM PTT OFFICES
Customers can apply for TURPEX shipments at any PTT
office. Senders who want to benefit from TURPEX service
just need to complete the TURPEX admission form, which
they can obtain from PTT offices. After confirmation you
can track instant shipment movements until the delivery
through the shipment inquiry menu at www.ptt.gov.tr.

Çeşitli programlara katılmak ve incelemelerde bulunmak
üzere Van'da bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten ile beraber PTT Başmüdürlüğünü ziyaret etti. Burada PTT çalışanlarıyla bir süre sohbet eden Karaismailoğlu, kargoların
işleyişi ve paketlenmesiyle ilgili bilgi aldı. Ziyarette Genel
Müdür Gülten, Bakan Karaismailoğlu'na Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Beğendik Beldesi’nde yapılan Beğendik (Botan) Köprüsü temalı kişisel pulu sundu. Ziyaretinde Karaismailoğlu'na Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı ve PTT
AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Enver İskurt da eşlik etti.

During his visit to Van in order to attend various events
and make necessary assessments; Adil Karaismailoğlu,
the Minister of Transport and Infrastructure has visited
PTT’s Regional Directorate with Hakan Gülten, the General Director of PTT Corp. Mr. Karaismailoğlu talked with
PTT employees and received information regarding the
shipment procedures and packaging processes. During
the visit. General Director Gülten has introduced a post
stamp with the theme of Beğendik (Botan) Bridge in the
Beğendik Town of the Pervari district of Siirt to the Minister Karaismailoğlu. Enver İşkurt, the Chairman of the
Board of Directors of PTT Corp., has also accompanied
Karaismailoğlu in his visit.
EYLÜL / SEPTEMBER
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PTT’DEN “TÜRK KAHVESİ
KÜLTÜRÜ VE GELENEĞİ” KONULU
ANMA PULU ve İLKGÜN ZARFI
Turkish Ptt Corporation Issues A Commemorative
Stamp And First-Day Cover With The Theme
“Turkish Coffee Culture And Tradition

Bizden Haberler / News From Us

PTT AŞ’DEN “33. ALAY
KOMUTANI BİNBAŞI ALİ FAİK
BEY” KONULU ÖZELGÜN
ZARFI
Turkish Ptt Corporation Issues A Special
Day Cover With The Theme “33rd Regiment
Commander Major Ali̇ Fai̇k Bey
PTT AŞ tarafından 10 Ağustos 2020 tarihinde tedavüle
sunulan "33. Alay Komutanı Binbaşı Ali Faik Bey" konulu
özelgün zarfı 5,00 TL bedelle; www.filateli.gov.tr adresinde, filateli cep uygulamasında ve abone sayısı kadar PTT iş
yerlerinde satışa çıktı.
Müşterilerin, hazırlanan filatelik ürünler için (Filateli İşletme Prosedürüne uygun olması halinde) özeltarih damgası ve posta damgası talepleri, 10 Ağustos 2020 tarihi itibari
ile 3 ay içerisinde PTT AŞ'ye iletildiği takdirde karşılanacak.
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Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi, 2013 yılında ülkemiz adına UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel
Mirası Temsili Listesine girmeye hak kazanan “Türk Kahvesi Kültürü ve Geleneği" konulu anma pulu ve ilkgün zarfını
14 Ağustos 2020 tarihinde tedavüle sundu.

On August 14, 2020 Turkish PTT Corporation has issued the
commemorative stamp and firstday cover with the theme
“Turkish Coffee Culture and Tradition”, a theme that has
been named for UNESCO’s List of Intangible Cultural Heritage for Turkey in 2013.

Tedavüle sunulan "Türk Kahvesi Kültürü ve Geleneği" konulu 3,00 TL+ 10 Kr (45x45 mm boyutunda) bedelli anma
pulu, söz konusu pula ait (140x200 mm boyutunda) 5 TL
bedelli ilkgün zarfı www.filateli.gov.tr adresinde, filateli
cep uygulamasında ve PTT iş yerlerinde satışa çıktı.

The commemorative stamp with the theme “Turkish Coffee Culture and Tradition” is available for 3,00 TL + 10 Kr (at
45x45 mm dimensions) and its first-day cover (at 140x200
mm dimensions) is available for 5 TL at www.filateli.gov.tr,
the philately mobile application and PTT offices.

Koronavirüs salgınından dolayı toplum sağlığını korumaya destek olmak, PTT iş yerlerinde yoğunluk yaşanmasını
önlemek ve müşterilerin filatelik işlemlerini PTT iş yerlerine gelmeden yapabilmeleri için; 14 Ağustos 2020 tarihinde satışa sunulan ilkgün zarfını posta damgası ile talep
eden müşterilere, www.filateli.gov.tr adresinden ürünün
tedavül tarihi itibari ile 6 ay içerisinde satın alınması halinde posta damgalı olarak gönderilebilecek.

In order to help protect the public health due to the coronavirus pandemic, prevent crowds at PTT offices and provide
philately services to customers without their physical presence at PTT offices; customers who would like to purchase
the first-day cover with the postmark for August 14, 2020
shall be provided with a marked first-day cover if they purchase the product within 6 months after the issue of the
product.

The special day cover with the theme “33rd Regiment Commander Major Ali Faik Bey” is available for 5.00 TL at www.
filateli.gov.tr, the philately mobile application and PTT offices while the number of covers issued are limited to the
number of subscribers.
Customers’ demands of special date mark and postmark
for the philately products (if it is suitable for the Philately
Operating Procedure) will be met within 3 months as from
August 10, 2020, if they make a relevant request to the Turkish PTT Corporation.

PTT POS'UN
AVANTAJLARINDAN
SİZ DE YARARLANIN
Benefit From The Advantages
Of The Ptt Pos

PTT POS ürününde size özel kampanyalar ve komisyon
ücretleri ile PTT POS’un avantajlarından siz de yararlanın.
PTT POS tüm vergiler dâhil %1,08’den başlayan komisyon
oranlarıyla hizmet veriyor. Hesabımı bileyim diyenlerin
POS’u PTT Kârlı POS’a, size özel sabit ücretli POS paketleri
ile ayda her şey dahil 64 TL’den başlayan fiyatlarla; pos ücreti, hesap işletim ve verimsizlik ücreti ödemeden sahip
olabilirsiniz.

Start taking advantage of PTT POS through exclusive discounts and commission rates for our PTT POS product. PTT
POS is available with commission rates starting at 1.08%
including taxes. You can obtain PTT Profitable POS, which
is the POS of those who do not want to spend too much
money, with the inclusive prices starting from 64 TLs a
month through POS packages with special fixed fees. Furthermore; there will be no pos prices, account maintenance
fees, and ineffectiveness fees, and your money will be in
your account on the following day!

EYLÜL / SEPTEMBER

51

Bizden Haberler / News From Us

PTT AŞ’DEN “LEYLEKLER” KONULU
ANMA PULU VE İLKGÜN ZARFI
Turkish Ptt Corporation Issues A Commemorative Stamp
And First-Day Cover With The Theme “Storks”

Bizden Haberler / News From Us

PTT KARGODAN
KİTAP
KAMPANYASI
Book Campaign From Ptt Cargo

Bireysel göndericilerin (gerçek kişilerin) yurt içinde birbirine gönderecekleri ve kapsamında sadece kitap bulunan
gönderiler için başlatılan kitap kampanyasında, ilk 1 kilograma 5.00 TL, 1 kilogramın üzerindekilere ise mevcut tarife
üzerinden % 50, kargo gönderilerine % 30 indirim PTT tarafından uygulanmaktadır.
Ayrıca, kitap kampanyasının kapsamı daha da genişletilerek, okullara ve öğrenim gören öğrencilere destek vermek
amacıyla kişi, kurum ve yardım dernekleri tarafından gönderilen ve ticari amaçlı olmayan APS Kurye ve Posta Kargosu mahiyetindeki gönderiler de "varış adresi okul adresi
olması kaydıyla" kitap kampanyası projesine dahildir.
Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ), sevilen
kuş türlerinden “Leylek", “Kara Leylek" ve “Sarıgagalı Leylek" görsellerine yer verilerek hazırlanan “Leylekler" konulu anma pulu ve ilkgün zarfını 20 Ağustos 2020 tarihinde
tedavüle sundu.

Turkish PTT Corporation issued three valuable commemorative stamps and first-day covers with the theme of “Stork”
that have been prepared using the pictures of “Stork”, “Black
Stork” and “Yellow-billed Stork”, which are among some of
the most appreciated bird species.

Tedavüle sunulan "Leylekler" konulu 3,00 TL + 3,00 TL +
3,00 TL (36x52 mm boyutunda) bedelli anma pulları, pullara ait (140 x 200 mm boyutunda) 11,00 TL bedelli ilkgün
zarfı; www.filateli.gov.tr adresinde, filateli cep uygulamasında ve PTT iş yerlerinde satışa çıktı.

The commemorative stamp with the theme “Storks” is
available for 3,00 TL + 3.00 TL + 3.00 TL (at 36x52 mm dimensions) and its first-day cover (at 140x200 mm dimensions) is
available for 11.00 TL at www.filateli.gov.tr, the philately mobile application and PTT offices.

Koronavirüs salgınından dolayı toplum sağlığını korumaya destek olmak, PTT iş yerlerinde yoğunluk yaşanmasını
önlemek ve müşterilerin filatelik işlemlerini PTT iş yerlerine gelmeden yapabilmeleri için; 20 Ağustos 2020 tarihinde satışa sunulan ilkgün zarfını posta damgası ile talep
eden müşterilere, www.filateli.gov.tr adresinden ürünün
tedavül tarihi itibari ile 6 ay içerisinde satın alınması halinde posta damgalı olarak gönderilebilecek.
Müşterilerin, hazırlanan filatelik ürünler için (Filateli İşletme Prosedürüne uygun olması halinde) ilkgün damgası
ve posta damgası talepleri, 20 Ağustos 2020 tarihi itibari
ile 3 ay içerisinde PTT AŞ'ye iletildiği takdirde karşılanacak.
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In order to help protect the public health due to the coronavirus pandemic, prevent crowds at PTT offices and provide
philately services to customers without their physical presence at PTT offices; customers who would like to purchase
the first-day cover with the postmark for August 20, 2020
shall be provided with a marked first-day cover if they purchase the product within 6 months after the issue of the
product.
Customers’ demands of first-day mark and postmark for
the philately products (if it is suitable for the Philately Operating Procedure) will be met within 3 months as from August 20, 2020, if they make a relevant request to the Turkish
PTT Corporation.

A book campaign has been started for the shipments
that individual senders (real persons) send each other only books; according to this campaign, PTT makes
5.00 TLs of discount for the 1-kilogram shipment; and
50% of discount on the basis of current tariff for those
shipments heavier than 1 kilogram and 30% discount
for the cargo shipment.
Moreover, shipments sent by persons, organizations
and charities for schools and students and nontheatrical shipments that are APS (Express Mail Service) Courier and Post Cargo are also included in the book campaign project if “destination address is school address”.

PTTSİGORTA İLE HER TÜRLÜ
SİGORTACILIK HİZMETİNE
KOLAY ERİŞİM
Easy Access to Any Insurance
Service Through PTT Sigorta
İş yerlerinden müşterilerine sigorta karşılaştırma hizmeti sunan PTT, sigortacılığın yaygınlaşmasını hedefliyor. PTTSigorta ile müşteriler, ihtiyaçlarına ve bütçelerine en uygun teklifi, çok sayıda sigorta şirketinin
arasından, fiyat ve teminat karşılaştırması yaparak seçme fırsatına sahip. Zorunlu Trafik, Kasko, Konut, DASK,
Eşya, Güvenli Cüzdan ve Ferdi Kaza Sigortaları hakkında bilgi almak için 0850 724 77 88 Müşteri Hizmetleri
numarasından PTTSigorta’ya ulaşabilir veya www.pttsigorta.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

Çok sayıda sigorta şirketinin tekliflerini karşılaştırarak,
ihtiyaçlarınıza be bütçenize uygun teklifi seçme
With insurance comparison
available at its offices,
fırsatıservices
sunuyoruz.
PTT Corp. aims to popularize insurance further. Customers
have the opportunity to choose the optimal offer for their
needs and budgets among many insurance companies by
comparing price and assurance through PTTSigorta. For
further information on Car Insurance, Comprehensive Insurance, Property Insurance, TCIP, Property Insurance, Safe
Pocket Insurance, and Personal Accident Insurance, you can
call PTTSigorta through Customer Services number, which
is 0850 724 77 88 or visit our website www.pttsigorta.com.
EYLÜL / SEPTEMBER
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“PTT BİLGİ
TEKNOLOJİLERİ
OLARAK ADIMIZI
DAHA GENİŞ
KİTLELERE
DUYURACAĞIZ”
“OUR GOAL IS
TO MAKE OUR
E-COMMERCE
PLATFORM ONE
OF THE BIGGEST
5 ACTORS IN THE
REGION”

Sizi biraz tanımamız mümkün mü?

Could you briefly introduce yourself?

1977 İstanbul doğumluyum. Elektronik mühendisiyim. 2000’de IBM Türk
firmasında göreve başladığım günden bugüne gerek yerli gerek uluslararası pek çok firmada çalıştım. Bunlar arasında hepimizin bildiği Netaş,
Eczacıbaşı, Borsa İstanbul gibi köklü
kültüre sahip firmalar yer almakta. Bu
farklı kültürlerin yoğurduğu bir anlayışa sahibim.

I was born in Istanbul in 1977. I am an
Electronics Engineer. I have worked at
several national and international companies since 2000 when I started to
work at IBM Turkey. Deep-rooted companies like Netaş, Eczacıbaşı and Borsa
Istanbul are among these. Thus, I have
built a multi-cultural understanding.

Şirketinizin faaliyet alanları nelerdir?
PTT Bilgi Teknolojileri olarak birincil hedefimiz, başta iştiraki olduğumuz PTT
AŞ olmak üzere iştiraklerimiz ve bağlı bulunduğumuz Ulaştırma ve Altyapı
Bakanlığı çatısı altında yer alan tüm kurum ve kuruluşlara yüksek teknolojiyle
yetkinlik gerektiren projelerde en uygun
çözümleri sunabilmektir.
Ayrıca PTT’nin ana faaliyet alanlarına
giren işleri en verimli biçimde sunmasını sağlayacak, tasarruf ettirecek ve ek
gelir oluşturacak çözümlere odaklanıyoruz. Bu amaçla sektördeki firmalar
ile bayilik ve iş ortaklığı anlaşmaları yapıyor, entegratör firma olarak faaliyet
gösteriyoruz.
Şirketinizin misyonundan bahseder
misiniz?
Devletimizin yerli ve milli üretim stratejileri ile eş güdümlü olarak Şirketimiz; yüksek katma değerli ve güvenilir
çözümler sağlamayı bir görev bilmiştir. Bilişim sektöründe, yerel ve küresel
bazda projeler geliştirmeyi hedeflemektedir.
Şirketinizin vizyonu
planları nelerdir?

PTT BİLGİ TEKNOLOJİLERİ
A.Ş. GENEL MÜDÜRÜ
SERDAR TORAMAN
PTT INFORMATION
TECHNOLOGIES CORP
GENERAL DIRECTOR
SERDAR TORAMAN

54

Röportaj / Interview

ve

Which activities does your Corporation carry out?
As PTT Information Technologies, our
primary goal is to offer the best solutions requiring high technology and
competency for all institutions and organizations serving under the Ministry
of Transport and Infrastructure, particularly including our mother parent corporation PTT.
We also focus on solutions to allow for
the most efficient presentation of the
main activities of PTT, to save money
and create opportunities for additional income. In this respect, we execute
dealership and business partnership
contracts with the companies in the
sector and we serve as an integrator
corporation.
What is the mission of your Corporation?
Our Corporation aims to create reliable
solutions with added value in line with
the local and national production strategies of our Government. We aim to
develop local and global projects in the
information sector.

gelecek

What are the vision and future plans
of your Corporation?

PTT ve iştiraklerimizin yanı sıra öncelikle bağlı bulunduğumuz Ulaştırma
ve Altyapı Bakanlığı çatısı altında yer
alan tüm kurum ve kuruluşlarla diğer
kamu kurumları olmak üzere, özel
sektöre ve yurt dışına açılmayı hedefliyoruz. Gelecek planlarımız arasında
öncelikle müşterilerimizin kazancını
arttıracak veya tasarruf ettirecek yenilikçi projeler üretmek var. Özetle PTT
Bilgi Teknolojileri olarak adımızı daha
geniş kitlelere duyuracak, yenilikçi ve
kurumlara ek gelir kazandıran çözümlerde Şirketimizi ilk akla gelen kurum
haline getirmek için var gücümüzle
çalışıyoruz.

Besides PTT and our affiliate companies,
we aim to expand to the private sector
and overseas as well as all institutions
and organizations serving under the
Ministry of Transport and Infrastructure
and other public institutions. In the future we primarily aim to create innovative projects to help our customers
increase their income or save money.
As PTT Information Technologies, we
are striving to get known by more people and become the first corporation to
come to mind when speaking of innovative solutions offering additional income
to companies.
EYLÜL / SEPTEMBER
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“PTT’NİN BİR
ÇALIŞANI
OLMAKTAN HER
DAİM GURUR
DUYDUM”
“I HAVE ALWAYS
BEEN PROUD
TO BE WORKING
FOR PTT”

Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Ne kadar süredir PTT’de çalışıyorsunuz?
1974 Erzurum doğumluyum. İstanbul’da üniversite eğitimi ve askerlik
hizmeti sonrası 2000’de Erzurum PTT
Başmüdürlüğünde Mühendis olarak
göreve başladım. Devamında 9 yıl Ankara’da teknik birimde donanım destek, yazılım geliştirme, proje yönetimi
gibi birçok alanda çalıştım. 2009’da
Manisa Saruhanlı Merkez Müdürü,
sonrasında PTT Genel Müdürlüğünde Şube Müdürü ve Başkan Yardımcısı olarak görev yaptım. İstanbul PTT
Bölge Başmüdür Yardımcılığının ardından PTTBank Daire Başkanı olarak
görevlendirildim.
Başkanlığınızın PTT içerisindeki temel görevleri nedir? Yaptığınız çalışmalardan kısaca bahseder misiniz?
6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanununda asli hizmetlerden birisi olarak Parasal Posta hizmeti ifade edilmiştir. Kanun PTT’ye yurt dışı ve yurt içi havale,
posta çeki, yapılacak anlaşmalar kapsamında vergi dâhil her türlü tahsilat
ve ödeme, bilet ve her türlü ticari ürünün fiziki ve elektronik ortamda satışı,
döviz alım ve satım işlemleri yapmayı;
hazine bonosu, tahvil, hisse senedi ve
değerli kâğıtların alım satımlarına, sigortacılık işlemlerine ve her türlü şans
oyunlarına aracılık etmeyi görev saymıştır. 5411 sayılı Bankacılık Kanununa tâbi olmaksızın bankalarla yapılan
sözleşmeler kapsamında bankalar
adına aracılık hizmeti vermekteyiz.
Son dönemde EFT sistemine geçiş,
pos hizmeti yaygınlaştırma gibi temel
bankacılık ürünlerini doğrudan verme çalışmalarımız var.
PTT gibi köklü bir kurumda görev
yapıyor olmak sizin için ne ifade
ediyor?

PTT BANK DAİRE BAŞKANI
İSMAİL YILMAZ
HEAD OF PTT BANK
DEPARTMENT, İSMAİL
YILMAZ
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PTT’nin tarihine baktığınızda, bir yandan 180 yıllık bir kültürü olan çınar
kuruluşu, diğer yandan sürekli değişim geçirerek kendini geliştiren ve
modernleşen güzide bir kurumu görürsünüz. Nereye gitseniz en küçük
kasabada bile PTT’yi görürsünüz. Vatandaşın ve kamuoyunun en çok güvendiği kurumlardan biri olan PTT’nin
bir çalışanı olmaktan her daim gurur
duydum.

Röportaj / Interview
Could you please introduce yourself?
For how long have you been serving
at PTT?
I was born in Erzurum in 1974. Following university education in Istanbul and
upon completion of military service, I
started to work as an Engineer at Erzurum PTT Regional Directorate For 9
years I have served at the Technical Office in Ankara in various fields including hardware support, software development and project management. I
worked as Manisa Saruhanlı PTT Head
Office Manager in 2009 and then as
Section Manager and Vice Head of Department at the General Directorate of
PTT Corp. Following my position as the
Regional Vice Director of Istanbul PTT
Regional Directorate, I was appointed to
serve as Head of PTT Bank Department.

“DÜNYA VAR
OLDUKÇA
YAŞASIN PTT”
“MAY PTT LIVE
FOREVER AND A
DAY”

What are the main functions of your
Department within PTT? Can you
briefly tell us about your activities?
Monetary Postal service is indicated
among the main services in Postal Services Law No 6475. The Law authorized
PTT to collect and receive any payment
for domestic and overseas money
transfers, postal checks and tax within
the scope of contracts made, sales of
tickers and any commercial product at
physical or electronic stores, foreign exchange purchases and sales; and to intermediate purchase and sales of treasury stocks, bonds, stock shares and
valuable papers as well as insurance
transactions and all kinds of chance
games. We offer intermediary services
on behalf of banks within the framework of the contracts executed with
banks without being subject to the
Banking Law No 5411. Lately we have
been working to directly offer basic
banking products like transition to EFT
system and POS system dissemination.

Could you please introduce yourself? For how long have you been
serving at PTT?

1957 Ankara doğumluyum. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi mezunuyum. 1979’da PTT Ankara Bölge Başmüdürlüğü İşletme Müdürlüğünde
aday memur olarak başladığım görevime Anafartalar PTT Merkez Müdürlüğü, Ankara Posta İşleme Merkez Müdürlüğü ve Ulus PTT Merkez
Müdürlüğünde 1984 yılına kadar
devam ettim. 1984 yılında bugün
posta ve kargo işlemlerinin yürütüldüğü Posta ve Kargo Hizmetleri
Daire Başkanlığında sırasıyla Şef,
Amir, Şube Müdürü, Daire Başkan
Yardımcısı olarak çalıştım. 2018 yılında Değerli Kâğıtlar Daire Başkanı
olarak atandım ve hâlâ aynı görevi
yürütmekteyim.

I was born in Ankara in 1957. I graduated from Gazi University Faculty of
Education. I started working at the
Operations Office of AAnkara Regional Directorate as a probationary
officer. Then I continued to work at
Anafartalar PTT Head Office, Ankara
Postal Processing Head Office and
Ulus PTT Head Office until 1984. In
1984, I worked as a Chief, Supervisor,
Section Manager and Vice Head of
Department in today’s Postal and
Cargo Services Department. I have
been serving as Head of Valuable
Papers Department since 2018.

Başkanlığınızın PTT içerisindeki
temel görevleri nelerdir?

According to Postal Services Law
No 6475, our Corporations is exclusively responsible for the printing
and sales postage stamps indicating the fees to be received for
postages, personal stamps, commemorative stamps, postcards
and first day covers. TThe Valuable
Papers Department serves for this
purpose. Demands of other Offices are carried out and stamps
and valuable papers are printed at
PTT Printing House serving under
our Department. In addition, the
Real Estate and Orphanage Bank
building purchased by our Corporation to be restored, was put into
service on October 22, 2013 as PTT
Stamp Museum.

6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanununa göre; postadan alınacak ücretleri gösteren posta pulları, kişisel
pul, anma pulları, posta kartları ve
ilk gün zarflarının bastırılıp satışa çıkarılması Şirketimizin tekelindedir.
Değerli Kâğıtlar Dairesi bu alanda
faaliyet göstermektedir. Başkanlığımız bünyesinde faaliyetlerini sürdüren PTT Matbaası’nda pul ve değerli
kâğıtların basımının yanı sıra diğer
Daire Başkanlıklarının da talepleri
yerine getirilmektedir. Ayrıca Şirketimiz tarafından satın alınarak restore edilen Emlak ve Eytam Bankası
binası 22.10.2013’te PTT Pul Müzesi
olarak hizmete açılmıştır.
PTT sizin için ne ifade ediyor?

What it means for you to be working at a deep-rooted corporation
like PTT?
Looking at the history of PTT we see a
180-year-old historic corporation and
a distinguished institution that gets
evolved and modernized with constant developments. You will see a PTT
office even in the smallest villages. I
have always been proud to be working
for PTT, one of the institutions most
trusted by our people.

Kendinizden biraz bahseder misiniz? PTT’de ne zamandır görev
yapıyorsunuz?

DEĞERLİ KÂĞITLAR
DAİRE BAŞKANI MEHMET
ORHON
HEAD OF VALUABLE
PAPERS DEPARTMENT,
MEHMET ORHON

180 yıllık, gelişen ve değişime uyum
sağlayarak her alanda var olan köklü
Kurumumuz PTT’de 42 yıldır çalışmaktan çok mutlu ve gururluyum.
Her zaman PTT için en iyisini ve en
güzelini yapmaya çalıştım. Bu süreçte, çalıştığım arkadaşlarımla ekip
ruhu içerisinde Kurumumuzu daha
ileriye taşıma gayretinde olduk ve
olmaya devam edeceğiz. Dünya var
oldukça yaşasın PTT.

What are the main functions of
your Department within PTT?

What does PTT mean to you?
I am very happy and proud to
be working for 42 years at PTT, a
180-year-old deep-rooted corporation that has evolved to exist in every field by adapting to changes. I
have always tried to do the best for
PTT. With my colleagues, we have
strived to carry our Corporation
further with a team spirit. May PTT
live forever and a day.
EYLÜL / SEPTEMBER
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“PTT; TARİH,
KÜLTÜR, EMEK
VE GÜVEN
DEMEKTİR”
“PTT MEANS
HISTORY,
CULTURE,
EFFORTS AND
TRUST”

Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Ne kadar süredir PTT’de görev yapıyorsunuz?

Could you please introduce yourself? For how long have you been
serving at PTT?

1961’de Konya Kadınhanı’nda doğdum. Öğrenim hayatımı Gazi Lisesi
ve Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilgiler
Bölümü’nde tamamlayıp iş hayatıma
1989’da Konya PTT Başmüdürlüğünde memur olarak başladım. Aynı ilde
1993’te Muhasebe Şefliği, Muhasebe
Kontrolörlüğü; akabinde 1997-2000’de
Başmüdür Yardımcılığı yaptım. Sonrasında Muğla PTT Başmüdürü, 2005’te
Mersin PTT Başmüdürü, 2008’de Bursa PTT Başmüdür Yardımcısı, 2011’de
İzmir PTT Başmüdür Yardımcısı olarak
farklı illerde görevimi yerine getirdim.
2014’ten beri Van PTT Başmüdürlüğü
yapmaktayım.

I was born in Konya Kadınhanı in 1961.
After studying at Gazi High School and
Selçuk University Department of Social
Sciences, I started my business career
as an officer at the PTT Konya Regional Directorate in 1989. In 1993, I worked
as the Chief Accountant and Account
Controller in the same city, following
which I served as the Vice Regional Director from 1997 to 2000. Then I worked
as the HeadPTT Muğla Regional Director I served as the PTT Mersin Regional
Director PTT in 2005, as the Vice Head
Director of Bursa PTT in 2008 and as
the Vice Regional Director at PTT İzmir
Regional Directorate PTT in 2011. I have
been serving as the HPTT Van Regional
Director since 2014.

PTT’nin şehrinizdeki çalışmalarından bahseder misiniz?
Van ilimizde 13 ilçede PTT Merkez Müdürlüklerimiz bulunmakla beraber
yoğunluğa göre bu Müdürlüklerimize
bağlı 12 Şube, 5 Acente ve 1 adet Mobil
Şube hizmet vermektedir. Şehrimizin
tanıtımına katkı sağlamak ve vatandaşımızın kaliteli yöresel ürünlere birinci
elden ulaşabilmeleri için ePttAVM.
com üzerinden “Van Posta Pazarı” sanal mağazamızla yöresel ürünlerimizin satışı yapılmaktadır. Olası bir afet
durumunda ilimizde bulunan AFAD
Lojistik Deposunun organizasyonu ve
Kampüs Kart Projesi, yürüttüğümüz
diğer çalışmalarımız arasındadır. Üretici, sanatkâr ve esnafımızla aramızda
Kurye-Kargo taşıma sözleşmeleri bulunmaktadır. 2011’de yaşanan deprem
sonrası Van, Çaldıran, Özalp, Muradiye
PTT Merkezlerimizi çağın gereklerine
uygun bir şekilde yeniden inşa ettik.
PTT gibi köklü bir kurumda görev
yapıyor olmak sizin için ne ifade
ediyor?

VAN PTT BAŞMÜDÜRÜ
HASAN SARI
PTT VAN REGIONAL
DIRECTOR, HASAN SARI
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Bence PTT; tarih, kültür, emek ve güven demektir. 180 yıllık bu şirkette
çalışmaktan çok büyük keyif aldığımı
belirtmek isterim. Göreve başladığımdan beri güzide şirketimizin tüm
kademelerinde çalıştım. Teknolojik
gelişmelerin PTT’ye getirdiği her türlü yeniliğe ve değişime şahit olan biri
olarak PTT’de çalışmaktan gurur duyuyorum.

“BÜYÜK
ŞİRKETİMİZİN
BİR PARÇASI
OLMAKTAN ONUR
DUYUYORUM”
“I AM PROUD
TO BE A PART
OF OUR BIG
CORPORATION”

Could you please introduce yourself?

1976’da Samsun’da doğdum. Eğitimimi ilköğretimden üniversiteye kadar
Samsun’da tamamladım. 2000’de
Programcı olarak başladığım PTT’de
2009 yılında Ankara Kargo Geçiş Müdürlüğü, Ankara Kargo İşleme Merkezi
Müdürlüğü, 2012 yılından itibaren Kargo ve Lojistik Dairesinde Şube Müdürlüğü, Ankara PTT Başmüdürlüğünde
Kargo İşletme Müdürlüğü, Posta ve
Kargo İşletme Müdürlüğü, 2015’te Ankara Başmüdür Yardımcılığı, 2017’nin
sonunda Yozgat PTT Başmüdürlüğü
görevlerini yürüttüm. 2020 Mart ayından itibaren Denizli PTT Başmüdürlüğü görevini ifa etmekteyim.

I was born in Samsun in 1976. I completed my education in Samsun
from the primary school up to university. In 2000, I started to work at
PTT as a programmer. I worked as
the director at Ankara Cargo Transition Office and Ankara Cargo
Processing Office of PTT in 2009.
Since 2012, I worked as the Section
Manager at the Cargo and Logistics
Department and Cargo Processing
Manager and Postal and Cargo Processing Director at PTT Ankara Regional Directorate. In 2015, I worked
as the Vice Regional Director at PTT
Ankara Regional Directorate and as
the PTT Yozgat Regional Director
PTT at the end of 2017. I have been
serving as the PTT Denizli Regional
Director since March, 2020.

PTT’nin şehrinizdeki çalışmaları
nelerdir?

Which activities does PTT carry
out in your city?

Denizli’de 116 işyerinde PTT işlemleri yapılmaktadır. Denizli tekstil sektörünün
en önde gelen illeri arasındadır. Pandemi süreciyle birlikte tekstil firmalarının
çoğunun e-ticaret alanına doğru hızlı
bir geçişe başladığını gördük. Bütün
ekip arkadaşlarımızla birlikte firmaların
e-ticaret gönderilerinin kabul, sevk ve
teslim işlemleri için bizzat üretim tesisleri içinde, hızlı bir şekilde çözümler
üreterek katkı sağladık. 180 yıllık köklü
bir kuruluş olan Şirketimizin sürat, hız
ve organizasyon yapısıyla ve pandemi süresince ortaya koyduğu özverili
çalışmasıyla kargo sektöründe en çok
tercih edilen konuma ulaştık. Çalışmalarımıza daha fazla özgüven, kalite ve
anlayışla hızla devam etmekteyiz.

While there are PTT Head Offices
in 13 towns in Van, 12 PTT offices, 5
agencies and 1 mobile PTT office
serving under these Head Offices
depending on business. Local products are sold on “Van Posta Pazari”
online store via ePttAVM.com to
help promotion of our city and allow
people to directly access high-quality local products. The Campus Card
Project and organization of AFAD
Logistic Warehouse available in
our city in case of any disaster are
among the projects we carry out.
We have executed Courier-Cargo
carrier contracts with manufacturers, artists and tradespeople. After
the earthquake of 2011, we rebuilt
Van, Çaldıran, Özalp and Muradiye
PTT Head Offices in line with the requirements of the era.

PTT’nin sizin yaşamınızdaki yerinden ve öneminden bahsetmeniz
mümkün mü?

How do you feel about working at a
deep-rooted Corporation like PTT?
I think PTT means history, culture,
efforts and trust. I am pleased to be
working at this 180-year-old corporation. I have worked in all levels at
this distinguished corporation since
the beginning of my employment. As
a person who has witnessed all the
innovations and changes technology
has brought to PTT, I am proud to be
working at this Corporation.

Bize biraz kendinizden bahseder
misiniz?

DENİZLİ PTT BAŞMÜDÜRÜ
KADİR TOMRUKÇU
PTT DENIZLI REGIONAL
DIRECTOR, KADİR
TOMRUKÇU

İki asırlık bir çınar olan Şirketimiz değişim ve gelişimi sürekli takip etmiş,
gece gündüz demeden çalışanlarıyla
birlikte ülkemizin her noktasında vatandaşımıza hizmet götürerek onlara
umut, sevinç, mutluluk getirmiştir. Biz
de vatandaşlarımıza kaliteli ve güvenli
hizmet sunmaktan dolayı büyük bir
mutluluk içerisindeyiz. Güçlü Türkiye’nin güçlü bir kuruluşunda çalışmaktan, büyük Şirketimizin bir parçası olmaktan onur duyuyorum.

Which activities does PTT carry
out in your city?
PTT transactions are carried out
in 116 offices in Denizli. Denizli is a
leading city in textile industry. With
the pandemic, most textile companies have quickly switched to the
field of e-commerce. All our team
members have helped companies
in this process by creating quick
on-site solutions for the acceptance, shipping and delivery procedures in their production plants.
As a 180-year-old deep-rooted
company, our Corporation has become the most-preferred option
in cargo sector thanks to its high
speed and organization structure.
We rapidly continue our activities
with more self-confidence, quality
and understanding.
What is the place and significance of PTT in your life?
Our Corporation, as a two-century-old veteran of the sector, has
continuously followed changes
and developments to work day
and night with the purpose to
serve our people at every corner
of the country. We are happy to offer high-quality and safe service to
our people. I am proud to be working at a strong establishment of a
strong country and to be a part of
this big Corporation.
EYLÜL / SEPTEMBER
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Kemal Berk Bağırlar

Dolma Kalem Ustası
Oruç Gazi Kutluer:

“İYI KALEM YAZDIRIR”
Master of Fountain Pen,
Oruç Gazi Kutluer:

“A GOOD PEN
ENCOURAGES WRITING”
•

Hızla dijitalleşen dünyamızda el yazısı ve kalem kullanımı azalma eğiliminde. Hele bazı sektörlerde kişisel notlar almak ve imza atmak dışında
neredeyse hiç kalem kullanılmıyor. Akıllı telefonların not defterleri ve
elektronik imzalar bazılarımız için bu ihtiyacı bile ortadan kaldırsa da
kalemler hâlâ hayatımızda. Özellikle dolma kalem bir prestij göstergesi
ve aksesuar olarak ilgi görmeye devam ediyor. Çoğumuzun “şans getirdiğine” inandığı ve önemli evraklara imza atarken kullandığı bir dolma
kalemi var. Bu kalemler genellikle bizim için değerli birinden hatıra kalmış ya da hediye edilmiş olabiliyor. Mektup, kartpostal gibi kişisel yazışmalarımızda muhatabımıza duyduğumuz sevgi ve saygıyı kullandığımız
kalemle ifade ediyor; günlük tutma ve şiir yazma gibi romantik uğraşlarımızda da kalemlerin zarafetinden ilham alıyoruz.
The popularity of pen and hand-writing have a tendency to decrease in the
rapidly digitalizing world. In some sectors, pen is almost never used except for
taking personal notes and putting signature. While smartphones and electronic
signatures have fulfilled this need for many, we still have pens in our life.
Particularly the fountain pen still draws interest as an accessory and indicator
of prestige. Many people possess a fountain pen to use when signing important
papers, which they believe to “bring luck”. These pens are often a remembrance or
a gift from a beloved one. We use pen to express our love and respect to the other
side in personal correspondences like letters and postcards. We take inspiration
from the elegance of pens when dealing with romantic acts like keeping a diary
or writing poems.
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Çoğumuzun şans
getirdiğine inandığı ve
önemli evraklara imza
atarken kullandığı bir
dolma kalemi var.
Many of us possess a fountain pen to
use when signing important papers,
which we believe to bring luck.

yapmayla ilgili tüm becerilerimin
temeli o sanat atölyesinde atıldı.

pen-making skills have roots in that
art studio.

Siz kişisel yaşamınızda kalem
kullanıyor musunuz? Yoksa bu
konuda dijitalleşen çağa ayak
uyduranlardan mısınız?

Do you use a pen in your daily life?
Or are you one of those who have
adapted to the digitalizing era?

Kalem kullanmayı modern hayata bir başkaldırı olarak gören
Kutluer; ister elde ister makinede
üretilmiş olsun, iyi kalemin yazma
deneyimini keyifli hâle getirdiğini
düşünüyor. Merak, gayret ve ilgiyle mesleğinde ilerleyen genç usta,
Türk motifleriyle modern çizgileri
harmanlayarak tasarladığı kalemlerle yazın dünyasına değer katıyor.

Viewing the use of pen as a revolt
against the modern life, Kutluer believes that a good pen, whether it
be hand or machine-made, renders
the writing act enjoyable. Progressing in his career with curiosity, effort
and interest, the young master adds
value to the world of literature with
the pens he designs by blending
Turkish patterns with modern lines.

Kalem kullanımının dijitalleşen ve
sanallaşan çağ ile doğrudan bir etkisi olduğunu düşünmüyorum. Kalem yalnız bir yazma aracı değildir,
bir uzuvdur. Akıllı telefonun yeni bir
uzuv olması diğer uzvum olan kalemin nakıs kalacağı anlamına gelmiyor. Kalem denilince akla hep modern kalem gelir ama aslında yazı
yazmaya yarayan her enstrümana
kalem denir. Dolmakalem ise tüm
bu enstrümanlar içinde biraz nostaljik bir tercihtir. Nostalji, kelime
kökeni olarak “sıla hasreti” demektir. Aslında tercih sebebi bir başkaldırı olabilir: Modern hayata karşı bir
başkaldırı. Dolmakalem kullanmak
sabır, titizlik, dikkat gerektirir. Mürekkebi hemen bitebilir, akmaya
her daim meyyaldir. Temizlik ister,
bakım ister. Bir düşüncenin veya
hayalin hem yatay hem dikey düzlemde, eşit mesafede yazıya aktarılması için en uygun enstrümandır.
Hızı sevmez, baskıyı sevmez, rahatlık ve huzur taraftarıdır.

Elinize ilk kalem aldığınız günü
hatırlıyor musunuz? Kalem yapmaya duyduğunuz ilgi nasıl gelişti ve bir mesleğe dönüştü?

Do you remember the first day
you held a pen? How did you
develop an interest towards
pen-making and how did it turn
into a career?

Sizin kalemlerinizle yazmak “sıradan” kalemlerle yazmaktan
farklı hissettiriyor mu? İyi kalemin insanı yazmaya teşvik edeceğine inanıyor musunuz?

I don’t remember the first day I held
a pen, but we had a large library
and a culture of reading and writing in our home. It feels like I was
born with a pen in my hand. But I
clearly remember the fountain pen
my mother bought for me during
primary school age. I did not learn
my profession from a master but by
self-work based on my imagination
and trial-and-error approach. We
founded an art studio with a few artist friends, which proved to be useful
in this trial-and-error period. All my

“Sıradan kalem” kastınızı şöyle anlıyorum: sıra işi, seri imalat kalem.
Önemli olan kalemin elde veya
makine yordamıyla yapılması değildir. Önemli olan kalemsevere
yazı tecrübesinde en iyi refakati yapacak olan kalemin nasıl olduğudur. Bazı kalemseverler daha seçici
olabiliyor, bu sebeple özel imalata
yöneliyorlar. İnsanı diğer mahlukattan ayıran temel özelliklerden
biri elini diğeri ise aklını kullanabilmesi. Makinayı da yapan bir el
ve zihin, bu sebeple el yapımı olan

Elime kalem aldığım ilk günü hatırlamıyorum fakat evimizde geniş
bir kütüphane, yazı ve okuma üzerine kurulu bir düzen vardı. Bana
hep elimde kalemle doğmuşum
gibi geliyor. Yine de annemin, ben
ilkokul çağındayken aldığı bir dolma kalemi çok net hatırlıyorum.
Mesleği bir ustadan değil, hayal
gücüm ve deneme yanılma yöntemi ile kendi başıma çalışarak öğrendim. Birkaç sanatkâr arkadaşımla kurduğumuz sanat atölyesi
bu deneme yanılma döneminde
çok faydalı bir zemin oldu. Kalem
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I don’t think that using a pen has a
direct effect on the digitalizing and
virtualizing era. A pen is not only
an instrument for writing but also
an organ. Smartphone’s becoming
a new organ does not necessarily mean that pen, as another organ, will remain insufficient. While
modern pen comes to mind when
we speak of a pen, any instrument
used for writing is a pen, indeed.
The fountain pen is somewhat a
nostalgic preference among all
these instruments. Nostalgia literally means “homesick”. The reason for
its preference may be a revolt: A revolt against the modern life. Using a
fountain pen requires patience, care
and attention. It may soon become
short of ink and it tends to splutter.
It needs cleaning and care. It is the
most appropriate instrument to put
a thought or a dream down on paper on both a horizontal and vertical
plane. It doesn’t like speed or pressure; it favors comfort and peace.

"Dolmakalem kullanmak
sabır, titizlik, dikkat
gerektirir."
"Using a fountain pen
requires patience, care
and attention."

Does it feel different to write
using your pens, instead of an
“ordinary” pen? Do you believe
that a good pen will encourage
one to write?
I assume you mean “a mass production” pen by saying an “ordinary pen”. The main point here is
not whether the pen is hand- or
machine-made. The important
thing is to identify the pen to accompany the pen-enthusiast in
the best way in his/her writing experience. Some pen-enthusiasts
may be more selective and tend
towards customs production. One
of the main features distinguishing the human being from other
creatures is the ability to use his/
her hand and mind. A machine is
also made by a hand and a mind.
EYLÜL / SEPTEMBER
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Kendim için tasarım yapmak
nasip olmadı. Yaptığım birkaç
kalemi de koleksiyonerlerin
ısrarı üzerine onların
emanetine bıraktım.
I didn’t have the chance to do
so. I entrusted a few pens I had
designed to some collectors
upon their insistence.

nesnenin kutsallaştırılmasını pek
anlamıyorum, bir kalemi elde yapmaktansa kalemi en doğru şekilde
yapacak makinayı yapmak daha
insani bir eylem gibi geliyor bana.
Benim elde yapmamın sebebi,
düşük adetlerde ve çoğu zaman
tek adet ürettiğim ve tasarladığım
için makinada üretmek avantajlı
olmuyor. Önemli olan kalemin iyi
olup olmadığıdır. İyi kalem yazdırır.
Endüstrileşen dünyada el yapımı
kalemler çok yaygın değil. Dijital
teknolojiler de kaleme duyulan
ihtiyacı azalttı. Bu mesleğin geleceğini nasıl görüyorsunuz?
Kaleme olan ihtiyacın azaldığını
düşünmüyorum. Ekonomik veriler de aslında ihtiyacın gittikçe arttığını gösteriyor. Pazar gittikçe büyüyor. Aslında büyümesi tehlikeli
çünkü yeniden bir tüketim girdabına girip tüketilebilir hâle gelme
ihtimali doğuyor. İşinizi iyi yaptığınız sürece mesleğinizin geleceğini
düşünmezsiniz.
En çok tercih edilen ürününüz
hangisi? Müşterilerin özel siparişleri oluyor mu?
Tüm kalem modellerim kalemseverler tarafından ilgi gördü. Esasen çok
fazla modelim yok ama önümüzdeki
yıl için model sayısını artırmayı düşünüyoruz. Genellikle kişiye, kurumlara
özel tasarım ve imalat yapıyoruz.

Dolma kalemler
mektup, kartpostal gibi
kişisel iletişimlerde
muhatabımıza
duyduğumuz sevginin ve
saygının göstergesi gibi.
Fountain pens are like the indicators
of the love and respect we feel
for the addressee in personal
communications like letters and
postcards.
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Kendiniz için özel bir kalem tasarladınız mı?
Kendim için tasarım yapmak nasip olmadı. Yaptığım birkaç kalemi
de koleksiyonerlerin ısrarı üzerine
onların emanetine bıraktım. Yine
de her kalemimi kendim için tasarlıyormuş gibi yapıyorum.
Satışlarınızı hangi mecralardan
gerçekleştiriyorsunuz?
Hemen her mecrada satış yapıyoruz. En yoğun satış kanalımız sosyal medya ve yüz yüze görüşme-
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So I don’t get the divinization of a
hand-made object. I find it more
humanistic to design a machine to
produce a pen in the rightest way
than produce it by hands. I prefer
handwork as I produce in smaller
amounts and often design and
produce single products, rendering machine-production disadvantageous. The main point here
is whether the pen is good or not.
A good pen encourages writing.
Hand-made pens are not popular
in the industrializing world. Digital technologies have reduced the
need for pens. What do you think
about the future of this profession?
I don’t believe that the need for
pens will get reduced. On the contrary, economic data show that the
need has increased. The market is
growing day by day. this growth is
dangerous, indeed as there emerges the risk that it might become expendable by re-entering into a swirl
of consumption. You won’t think
about the future of your profession
as long as you do your job well.
What is your most-preferred product? Do customers have special
orders?
All my pen models have taken attention of pen-enthusiasts. Actually I don’t have plenty of models, but
we intend to increase the number
of models next year. We mostly carry out custom design and production for individuals and corporates.
Have you ever designed a pen
for yourself?
I didn’t have the chance to do so. I entrusted a few pens I had designed to
some collectors upon their insistence.
Nevertheless, I produce every pen as if
I am designing such for myself.
Where do you sell your products?
We sell our products on almost all
platforms, particularly including the
social media and face-to-face meet-

dir. Web sitemiz ve diğer e-ticaret
platformlarında da zaman zaman
boy gösteriyoruz.
Özel bir müşteri profiliniz var mı?
Müşterilerimi üç ana kategoride
değerlendiriyorum. Birinci kategori kalemseverlerdir. Onlar benim hem müşterim, hem ustam,
hem de arkadaşım oluyorlar. Aralarında meşhur siyasetçilerden
sanatkârlara, bankacılardan bilim
adamlarına, öğrencilerden tüccarlara kadar çok geniş bir insan profili vardır. İkinci kategori kurumsal
müşterilerimdir. Firmalarına özel
tasarım ve uygulama kalem yaptırırlar. Tercihleri, kendi markalarının duruşunu gösteren bir kalem
yaptırmaktır. Üçüncü kategori ise
hediyelik kalem alanlardır. Bence
en zor kısmı, hediye edilecek bir
kalem yapmaktır. Kalem kullanılacak mı, hediye edilen kişi beğenecek mi, acaba hangi rengi sever,
nasıl bir tarzı vardır? Bu sorular
beni hediyelik kalem yapma sürecinde oldukça zorlar.
Müşterilerinizle yaşadığınız ilginç
bir anınız var mı?
Bir kalemsever kendisi için yaptığım
kalemi eline aldığında tam istediği
gibi olduğunu söyleyip heyecandan
ağlamıştı. Ne yapacağımı şaşırdım.
Hiç unutamadığım bir anımdır.
Dolma kalem yaparken hangi
malzemeler kullanılıyor? Biraz
teknik bilgi verebilir misiniz?
Reçine, ebonit, selüloit, ahşap, gümüş, altın, çelik, pirinç... Siparişe göre
her türlü malzeme kullanılabiliyor.
Bir dolmakalem dört ana unsurdan
oluşuyor: Uç ve damak seti, mürekkep haznesi, kapak ve gövde. Diğer
unsurlar kalemin tasarımına bağlı
olarak değişiyor. Üretim temel olarak ‘talaşlı imalat’ diyebiliriz. Talaşlı
imalatın yanında gümüş, altın dökümcülüğü, kaplamalar, cila, parlatma ve kimyasallar kullanılabiliyor.
Tahmininizden zor ve uzun bir süreç.

ing. We also appear on our Website
and e-commerce platforms.
Do you have a special customer prof ile?

PTT’YE TEŞEKKÜR

I consider my customers in three
basic categories. The first category consists of pen-enthusiasts. They
are both my customers, masters and
friends, consisting of a wide variety of
people including popular politicians,
artists, bankers, scientists, students
and tradesmen. My corporate customers make up the second category. They supply custom- designed
pens for their companies. They prefer to have a pen to reflect the stance
of their brand. The third category
consists of people who buy pens as a
gift. I think the most difficult thing is
to design a pen to serve as a gift. Will
the pen be used, will the receiver of
the gift like the pen, which color/style
will he/she like? These questions are
rather challenging for me when designing a pen to serve as a gift.

Dolma kalem ustası Oruç Gazi
Kutluer, PTT’nin ePttAVM.com
üzerinden sunduğu e-ticaret hizmeti
sayesinde yerli üretici için ihracat
imkânlarının kolaylaştığını söylüyor.

Do you have any interesting moments with your customers?
A pen-enthusiast took the pen I had
designed for him, saying that it was
exactly what he was wishing for and
burst into tears with excitement. I
didn’t know what to do then. I can
never forget that moment.
Which materials are used to make
a fountain pen? Can you give
some technical details?
Resin, ebonite, celluloid, wood, silver, gold, steel or brass… We can use
any material based on the order of
customer. A fountain pen consists
of four main elements: The nib and
grip set, feed, cap and barrel. Other elements change depending on
the pen’s design. “Machining” is the
main production method. Silver and
gold casting, coatings, varnishing,
polishing and chemicals may be
used, as well. It is a more challenging
and time-taking process than you
would imagine.

The master of fountain pens, Oruç Gazi
Kutluer remarks that exportation has
become easier for domestic producers
thanks to the e-commerce service offered
by PTT on ePttAVM.com.

Yerli ve millî bir kalem markasıyız.
Üzerinde bulunduğumuz topraklar
ve kültürel mirasımız bizi buraya
sürükledi. Kalemseverlerin
dönüşlerine bakacak olursak başarılı
da sayabiliriz kendimizi. Ülkemiz
artık eski şartlarında değil. Yapmak
daha kolay, sunmak daha kolay.
Özellikle yurt dışı satışlarımızda
PTT’nin mikro ihracat kapsamındaki
hizmetleri ve bizim gibi yerli
üreticilere sunduğu e-ticaret
platformları bu kolaylıklardan
yalnızca biri. Bu vesileyle PTT’ye de
teşekkürü borç biliyorum.
We are a local and national brand
of pens. The lands we live and
our cultural heritage took us
here. Looking at the feedbacks
of pen-enthusiasts, we can
consider ourselves as successful.
Our country is not in a situation it
used to be in the past. It is easier
to produce and present. To name
a few, micro exportation services
of PTT and the e-commerce
platforms it offers to local
producers like us are among
the opportunities offered in our
overseas sales. And therefore,
I would like to give my special
thanks to PTT.
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Dilanur Yıldırım

TARİHİ BAŞLATAN,
MEDENİYETLERİ YAŞATAN EYLEM:

OKUMA VE YAZMA

The Acts That Initiated History And
Sustained Civilizations: Reading And Writing
•

Yazının icat edildiği
Sümerlerde; kutsal metinler,
kanunlar, mahkeme kararları,
edebî eserler, mektuplar,
sözleşmeler ve hatta alışveriş
makbuzları çivi yazısıyla
tabletlere işlenmiş.
Sumerians, who invented
the writing, inscribed their
religious writings, laws, court
decisions, literary texts, letters,
agreements and even receipts
on tablets by using cuneiform.

İnsanlık olarak ilk çağlardan beri bir arada, topluluklar
halinde yaşıyoruz. Bu nedenle hem birbirimizle hem de
diğer topluluklarla etkileşim kuruyor, duygu ve düşüncelerimizi başkalarına aktarıyoruz. İnsan bu etkileşimi
ilk önce sözlü olarak gerçekleştirdi. Yazının bulunmasıyla da tarih başladı ve insan toplulukları medeniyetlere dönüştü. Okuma ve yazma eyleminin kendisi de medeniyetler geliştikçe değişti ve her çağda ayrı bir yenilikle
karşımıza çıktı.
As human beings, we have been living together in
communities since the early ages. We interact with each
other and other communities, and transfer our feelings
and thoughts onto others. Humans first performed this
interaction verbally. With the invention of writing the history
started, and communities transformed into civilizations.
The act of reading and writing itself has changed as the
civilizations developed, and it has come up with a distinct
novelty in each era.

SÜMERLER
DÖNEMİNE AİT
TABLET ÖRNEĞİ
A SAMPLE OF A
TABLET WHICH
BELONGS TO THE
SUMERIAN ERA.
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M. S. 700’lü yıllardan
kalan ve 1889 yılında
Moğolistan’da keşfedilen
Orhun Abideleri, Türk
tarihini aydınlatan ilk
yazıtlar olması açısından
büyük önem taşır.

1844’te bir İngiliz subay olan Henry
Ravlinson tarafından çözülmüştür.
Böylece ilk uygarlıklara dair bilgiler
de gün yüzüne çıkarılmaya başlanmıştır. Bu yazı tipi, papirüs icat
edilene kadar kullanılmıştır.
KÂĞIDIN ATASI: PAPIRÜS

The Orkhon Monuments, dating
from the 700s of M.S. and
discovered in Mongolia in 1889,
are of great importance in terms
of being the first inscriptions
enlightening Turkish history.

ORHUN
YAZITLARI
MÜZESİ,
MOĞOLISTAN
ORKHON
INSCRIPTIONS
MUSEUM,
MOGOLISTAN
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Tarih öncesi çağlardan itibaren insan toplulukları kendilerini ifade
etmek ve gelecek nesillere iz bırakmak için yollar aramış; mağara
duvarlarına, taşlara resimler çizmiştir. Resimlerle yazma tekniğine
“ideografik yazı” denir. Fakat o zaman sahip olunan zeminler resim
çizmeyi zorlaştırdığı için resimlerin
yerini zamanla semboller ve işaretler almıştır. Resimsel, semboller ve
işaretler insanın kendisini anlatmasına yardımcı olsa da yazının gücünü karşılamaya yetmemiştir.
Samuel Noah Kramer “Tarih Sümer’de başlar” der. Çünkü arkeolojik bulgular, bilinen ilk yazı sisteminin Sümerlere ait olduğunu ortaya
koymuştur. M.Ö. 3300 yıllarına tarihlenen ve Sümerlerin Uruk şehrinde bulunan ilk yazı örnekleri ucu
sivri araçlarla yazıldığından “çivi yazısı” ismini almıştır. Sümerlerden
sonra başka milletler de çivi yazısını geliştirip kullanmışlardır. Anlaşılması oldukça zor olan çivi yazısı,

Since the early ages, communities
have searched for ways to express
themselves and leave a trace for
new generations. They depicted
pictures on cave walls and stones.
This technique of writing of using
graphic symbols like drawings is
called “ideographic writing.” However, because the rough surfaces
made it difficult to depict pictures
on them, symbols and figures replaced drawings in time. Although
the drawings, symbols and figures
helped humans to express themselves, they were not good enough
to meet the power of writing.
Samuel Noah Kramer asserts that
“History starts with the Sumerians”
because archeological findings reveal
that the earliest known writing system belonged to Sumerians. The earliest recorded writings discovered in
the Sumerian city of Uruk date back
to 3300 BCE and is called “Cuneiform”
because they were inscribed by using
stylus -a blunt reed tool. Other civilizations also used and improved cuneiform writing. The cuneiform writing,

Uzun yıllar mağara duvarlarına,
taşlara ve tabletlere yazı ve semboller işlendikten sonra Mısır’da
yetişen papirüs bitkisiyle kâğıdın
geliştirilmesine başlanmıştır. Papirüs kendisinden önceki tüm sert
yazı yüzeylerini geçersiz kılmayı
başarmış; Mısırlılardan Yunanlılara
ve onlardan da Roma’ya doğru yaygınlaşmıştır. “Papirüs” sözcüğü batı
dillerinde kâğıdın (İngilizce: Paper,
Almanca: Papier gibi) kökenidir.
Papirüs, parşömenin yaygınlaşmasına kadar tüm Akdeniz ülkelerinin
temel yazı malzemesi olmuştur.

which is quite difficult to understand,
was deciphered by a British army officer, Henry Ravlinson, in 1844, which
enabled us to bring the information
about early civilizations into day light.
This writing technique was used until
the invention of papyrus.

THE FATHER OF PAPER: PAPYRUS
After inscribing symbols and writings
on cave walls, stones and tablets for
years, humans started developing paper by using the papyrus plant grown
in Egypt. Papyrus managed to invalidate all the other hard surfaces used
for writing before it, and spread from
Egypt to Greece and then to Rome.
Paper, in western languages (Papier
in German), comes from “Papyrus.”
Papyrus was used as the main writing
material in all Mediterranean countries until the parchment paper became widespread.

PARŞÖMENDEN KÂĞIDA GEÇIŞ

TRANSITION FROM PARCHMENT
TO PAPER

İskenderiye ve Bergama kütüphaneleri arasında başlayan yoğun re-

Because of the fierce competition
between the Library of Alexan-

Kâğıt üretiminin
yaygınlaşmasıyla
papirüs ve parşömen
kullanımı demode
oldu.
When paper became
prevalent, papyrus and
parchment became obsolete.

ORHUN
YAZITLARI
MÜZESİ,
MOĞOLISTAN
ORKHON
INSCRIPTIONS
MUSEUM,
MOGOLISTAN
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PARŞOMEN
KAĞIT
PARCHMENT
PAPER

Matbaanın icadı
insanlık tarihi
açısından önemli bir
yükselişi temsil eder.
The invention of the printing
press symbolizes a significant
advancement in human
history.
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kabet üzerine Mısır papirüs ihracını
yasaklamış, hâl böyle olunca Bergama Kralı da papirüs yerine kullanılabilecek bir malzeme bulunmasını
emretmiştir. Deriden yapılan yazı
zeminleri daha önceden biliniyor
olsa da keçi derisinin tabaklanmasıyla elde edilen parşömen imdada
yetişmiş ve papirüsün alternatifi
olarak hızla yaygınlaşmıştır.

dria and the Library of Pergamon,
Egypt banned exporting papyrus,
and consequently, the King of Pergamon demanded a substitute
for papyrus. Although leather writing surfaces were already known,
parchment produced from tanned
goat skin came to the rescue and
became a commonly used alternative for papyrus.

Bitki kabuklarıyla kâğıt hamuru
kullanarak günümüz standartlarına benzeyen kâğıt üretiminin ise
ilk kez M.S. 105 yılında Çin’de gerçekleştiği kabul edilir. Kâğıt yapma
sanatının Çin’den Semerkant ve
Kahire yoluyla Avrupa’ya ulaşması
1000 yıl almıştır. Kâğıt üretiminin
yaygınlaşması ve kolaylaşmasıyla
da papirüs ve parşömen kullanımı
demode olmuştur.

The paper production similar to
today’s standards was considered
to be first made in China in 105
AD. by using paper dough made
from plant bark. It took the art of
paper production to reach Europe
from China through Samarkand
and Cairo 1000 years. When paper
became prevalent and easier to
make, papyrus and parchment became obsolete.

kânı sınırlıydı. Ancak matbaanın
icadı kitap basımını ve çoğaltılmasını kolaylaştırarak bilginin paylaşılmasını ve yayılmasını arttırmış;
insanlık tarihi açısından devrimsel
bir yenilik olarak kayda geçmiştir.
Matbaanın ilk olarak Çinliler tarafından M.S. 593 yılında kurulduğu
bilinir. Modern matbaaya göre oldukça ilkel olan bu sistemle M.S.
700 yılında Pekin’de ilk yazılı gazete basılmaya başlanmıştır.

MATBAANIN İCADI

INVENTION OF THE
PRINTING PRESS

Kâğıdın gelişmesiyle birlikte el
yazması kitaplar üretilmeye başlansa da bunların çoğaltılma im-

With the development of paper,
handwritten book production came
into circulation; however, the op-

JOHANNES
GUTENBERG

Bildiğimiz anlamda modern matbaayı ise Johannes Gutenberg
1440’lı yıllarda geliştirmiş ve ilk
kitabını 1450 yılında basmıştır.
Gutenberg’in icat ettiği matbaa
makinesi hızlı ve kaliteli baskı yapmayı mümkün hâle getirmiştir.
Bu matbaa tekniği İbrahim Müteferrika tarafından Osmanlı’ya getirilmiş ve III. Ahmet’in uygunluk
verdiği fermanla 1727 yılında ilk
Türk matbaası kurulmuştur.
YA KALEMLER?
Bugün mürekkep üretiminde
yasa gereği kullanılan bir
madde, o mürekkebin hangi
yıl üretildiğinin anlaşılmasını
sağlamakta ve bu da
mahkemelere delil olarak
sunulmaktadır.
Today, a substance used
in ink production required
by law, ensures which year
the ink was produced and
thus, can be presented as an
evidence at court.

Yazılan yüzeylerin değişmesiyle
yazma gereçleri de değişime uğramıştır. Kalem sözcüğünün kökeni Yunanca “kalamos”, Latince
“calamus”; yani kamıştan gelmektedir. Kamış, yazının kâğıda dökülmesiyle kullanılmaya başlamış ve
mürekkeple işlevsel bir uyum sağlamıştır. M.Ö. 2500’lerde Çin ve Mısır’da geliştirilen mürekkep, lamba
isinin tutkal ve benzeri zamklı çözeltiyle öğütülmesi ve kurutulmasıyla elde ediliyordu. Çeşitli bitkilerden elde edilen özlerle başka renk
mürekkepler de üretilebilmiştir.
Günümüzün vazgeçilmez yazı araçlarından kurşunkalem 17. yüzyıldan
itibaren kullanılmaya başlamıştır.
Metal ve çelik uçlu kalemler ise tarihi çok eskilere dayanmakla birlikte
19. yüzyıla kadar yaygınlaşmamıştır.
1828’de John Mitchell, makine ile

70

portunities for mass-production of
books were limited. The invention of
printing press facilitated the printing and the multiplication of books,
and thus, it promoted the sharing
and the distribution of knowledge,
which marked a revolutionary innovation in human history. It is known
that the printing press was first used
by the Chinese in 593 AD. The first
written newspaper was published in
Beijing in 700 AD. with this system,
which is very primitive compared to
the modern printing press.
Johannes Gutenberg developed
the modern printing press, as we
know today, in 1440 and printed
his first book in 1450. The printing
press that Gutenberg invented
made fast and good quality printing possible. This printing technique was brought to the Ottoman
Empire by İbrahim Müteferrika,
and with the imperial order issued
by Ahmet III, the first Turkish printing house was established in 1727.
HOW ABOUT PENS?

With the change in writing surfaces, the writing tools have also experienced some change. The word
pen comes from the Greek word
“kalamos”, and the Latin word “calamus.” That is, it comes from cane.
Canes came into use when people
started producing work on paper,
and they produced a functional
harmony with ink. Ink was developed in China and Egypt in 2500s
BCE and produced by grinding
lampblack with glue and a similar
paste solution, and curing them.
Other colored inks were also produced with extracts obtained from
various plants.
The pencil is one of the indispensable writing tools of our day and
has been in use since the 17th century. Although pens with metal
EYLÜL / SEPTEMBER
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Bilgisayarların
devreye girmesiyle
daktilo dönemi hızla
kapandı.
With the introduction
of computers, the era
of typewriters came to
sudden closure.

yapılmış ilk metal uçlu kalemi İngiltere piyasasına sürmüş, tükenmez
kalem ise 1895 yılında piyasaya çıkmıştır. O dönemler yazılı iletişime
çok önem verildiğinden, kurşunkalem ve tükenmez kalem gibi yeni
icatlarla mektup ve resmî evrak yazmak saygısızlık olarak görülmüştür.
DAKTILODAN DOKUNMATIK EKRANLARA
1835’te telgrafın icadı ve yirmi yıl
sonra posta memuru yerine işaretleri otomatik olarak veren maniplenin bulunuşu daktiloya tuşları
kazandırmış ve daktilonun bugünkü şekline doğru ilk adım atılmıştır. 1914 gibi çok yakın bir tarihte
daktiloda yazanın ne yazdığını görebildiği modeller geliştirilmiş ve
bildiğimiz anlamda daktilolar üretilmeye başlamıştır. İlk daktilografi yarışması 1948’de yapılmış olup
Türkiye bu uluslararası yarışmaya
ilk kez 1955’te katılmıştır. Bu alanda
dünya birinciliğini kazanan ilk Türk,
1965 yılında Ece Özbayrak’tır. Daha
sonra da uluslararası başarılar kazanılmış ve özellikle kadınlar meslek sahibi olabilmek için daktilo
kurslarına rağbet göstermişlerdir.

Yazı zemini olarak papirüslerin
kullanıldığı dönemde bunlar
rulo yapılarak ilişkili konularla
birlikte raflara diziliyordu.
With the introduction
of computers, the era
of typewriters came to
sudden closure.

Elektrikli daktilonun yaygınlaşmasına fırsat kalmadan bilgisayarlar
devreye girmiş ve daktilo dönemi
hızla kapanmıştır. 2000’li yıllarla birlikte bilgisayar klavyeleri de
klavye görünümlü dokunmatik
ekranlara dönüşmüş, Sümerler’in
taş tabletleri dijital tabletler ve
akıllı telefonlar olarak yaşamımıza
girmiştir. Günümüzde yazma eyleminde kâğıt – kalem kullanımı
hâlâ devam etse de basın – yayın,
haberleşme ve akademik yazın faaliyetleri neredeyse bütünüyle dijital ortama taşınmıştır.
KITAPLARDAN DIJITAL KITAPLARA
Yazı zemini olarak papirüslerin kullanıldığı dönemde bunlar rulo yapı-
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and steel nibs date back old times,
they did not become popular until the 19th century. John Mitchell
launched the first machine produced metal nib pen on the market in England in 1828, and the biros hit the market in 1895. Because
written communication was highly
valued during those days, writing
letters and official papers using the
new creations like pens and biros
was considered disrespectful.
FROM TYPEWRITERS TO TOUCH
SCREENS

The invention of the telegraph in
1835 and the printing telegraph,
which had a key board of 26 keys for
the alphabet, 20 years later contributed to the keys used in typewriters and paved the way to modern
typewriters we use today. In 1914,
typewriter that enabled the writer to
see what was typed were developed
and the ones that we know today
were produced. The first typewriting
competition was held in 1948, and
Turkey first took part in this international competition in 1955. The first
Turk to win the competition was Ece
Özbayraktar in 1965. International
success was achieved in the coming
years, too, and women, in particular, showed interest in typewriting
courses in order to have a profession.
Before electronic typewriters became popular, computers came
into use and this brought the sudden closure of the typewriter era.
With the 2000s, the computer keyboards also transformed into touch
screen keyboards, and the Sumerian tablets appeared in our lives as
digital tablets and smart phones.
Although pen and paper are still in
use in writing, almost all the literacy
facilities in press, communication
and academia are carried out on
digital platforms.

Yenilik Tutkusu / Passion for Innovation

DİAMOND
SUTRA
DIAMOND
SUTRA

İnsanlar kitap okuma
tabletleri sayesinde
onlarca kitabı yanında
taşıyıp istediği yerde
okuyabiliyor.
Thanks to reading
tablets, people can
carry dozens of books
with them and read
wherever they want.

larak ilişkili konularla birlikte raflara
diziliyordu. Parşömenler ise daha
kalın olduğundan delinerek iplerle
birbirine bağlanıyor ve günümüz
kitaplarına benzer şekilde bir arada
tutuluyordu. Kâğıdın üretilmesiyle
birlikte de el yazması kitaplar üretilmeye başlandı. Yeryüzünde yazılan ilk kitap M.S. 868 yılında Çin’de
yazılmıştır. Kitabın adı “Diamond
Sutra”dır. “Diamond” buradaki kullanımında, İngilizce’de olduğu gibi elmas anlamına gelmektedir. “Sutra”
kelimesi ise dinî bilgi ve vaazı ifade
etmektedir. Benzer şekilde insanlık
tarihi boyunca ilk olarak kitaplaşan
metinler İncil ve Kur’an-ı Kerim gibi
kutsal metinler olmuştur.
Modern matbaalarda basılmış kitaplar günümüzde hâlâ yaygınlığını korusa da dijital kitaplar hızla yaşamımıza giriyor ve okuma
alışkanlığımızı değiştiriyor. Sırf bu
maksatla üretilen kitap okuma
tabletleri, aynı anda birçok kitabı
kendimize yük etmeden yanımızda taşımamızı ve istediğimiz yerde
okumamızı sağlıyor. Ancak insanlar kadim bir alışkanlık olarak fiziksel kitap okumaktan ve kütüphanelere gitmekten de vazgeçmiyor.
Bilgi, her an ulaşılabilir ve kolayca
paylaşılır hâle geldikçe onu kendi belleğimizde koruma ihtiyacımız da azalıyor. Bu durumda uzun
uzun okumalar yapmak yerine kısa
metinler okumaya eğilimli oluyoruz. Kendimizi de tıpkı tarih öncesi dönemde mağara duvarlarında
olduğu gibi kısa metinlerle ve görsellerle ifade etmeye yöneliyoruz.
Yazma ve okumaya yönelik tekniklerimiz ve alışkanlıklarımız çağdan
çağa değişse de bilgiye dair merakımız ile duygu ve düşüncelerimizi
ifade etme tutkumuz hiç değişmiyor. İnsan her dönemde okumanın
ve yazmanın en etkili yolunu bularak sahip olduğu kültür ve medeniyetin inşasını sürdürüyor.

FROM BOOK TO DIGITAL BOOKS
When papyrus was used as a writing
surface, the writings were kept in rolls
and stored on shelves under a related
topic. However, because the parchment was thicker, they were pierced
and bound to each other with thread
and kept together as we keep books
today. With the invention of paper,
handwritten books were produced.
The first book “Diamond Sutra” was
written in China in 868 AD. The word
“Diamond”, as used here, has exactly
the same meaning as diamond in
English, and “Sutra” refers to religious
knowledge and preaching. Similarly,
throughout history, the first written
books are composed of religious texts
like the Bible and the Quran.
Although books printed in printing
houses are still widely used today,
digital books are rapidly embarking on our lives and changing our
reading habits. Reading tablets,
produced with the very same purpose, enable to us to carry many
books on them without burdening us with their weight, and read
books wherever we want. However,
people do not give up on their old
habit of reading hardback books
and going to libraries.
As knowledge became easily accessible and sharable, our need to retain it in mind decreases. Thus, we
tend to read short texts rather than
long ones, and express ourselves by
using short texts and visuals just
like the prehistoric drawings depicted on cave walls. Although the
techniques and the habits we have
regarding reading and writing
change in time, our curiosity about
information and passion to express
our feelings and thoughts remain
the same. Humans, in every era,
continue to build their culture and
civilization by finding the most effective ways of reading and writing.
EYLÜL / SEPTEMBER
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Talha Kabukçu

BEYAZ ZAMBAKLAR ÜLKESİ:
FİNLANDİYA
The Country of White
Lilies: Finland
Doğal güzellikleriyle
ziyaretçilerini büyüleyen
Finlandiya’da 200 bine yakın
göl bulunuyor.
Finland mesmerizes its visitors
with its natural beauty and has
about 200 thousand lakes.

İsveç, Norveç, Rusya ve Baltık Denizi’yle çevrelenen Finlandiya;
Kuzey Kutup noktasına yakın ülkelerden biri. Doğal güzellikleriyle Grigori Petrov’un Beyaz Zambaklar Ülkesi isimli eserine ilham
veren ülke, ziyaretçilerine eşsiz
güzellikte manzaralar sunuyor.
Finlandiya’nın dağlardan ziyade
ovaların ve ormanların hâkim olduğu coğrafyasında 200 bine yakın göl ve irili ufaklı 180 bin ada
bulunuyor. Göller doğu kesiminde
yoğunlaşırken adalar çoğunlukla
Baltık Denizi’ndeki Bonti Körfezi’nde veya büyük göllerin içinde
yer alıyor. Oldukça soğuk ve sert
bir iklime sahip olan ülkede Dünya’nın eksen eğikliği nedeniyle
yaz aylarında 60 gün kadar güneş
batmıyor. Finlandiya’nın Lapland
bölgesi, beyaz gecelerin yaşandığı
ve kuzey ışıklarının en iyi izlendiği
noktalar arasında yer alıyor.
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Finlandiya; göller, adalar ve ormanlarla süslü muhteşem
doğası, Baltık Denizi boyunca uzanan sakin kıyıları, iklim koşullarıyla şekillenen özgün mimarisi, beyaz geceleri ve kuzey ışıklarıyla ziyaretçilerine rüya gibi bir deneyim sunuyor. Eğitim sistemindeki başarısıyla da tüm
dünyanın ilgisini çeken bu İskandinav ülkesinin güzelliklerini birlikte keşfedelim.
Finland offers a dream like experience to its visitors with
its magnificent nature adorned with lakes, islands and
forests, calm beaches stretching along the Baltic Sea, unique
architecture shaped by climatic conditions, midnight sun
and northern lights. Let’s discover the beauties of this
Scandinavian country that also attracts the attention of the
world with the accomplishments it has achieved in education.

Finland, bordering Sweden, Norway, Russia and the Baltic Sea, is
one of the countries close to the
North Pole. The country that offered inspiration for Grigori Petrov
‘s book “Finland: The Country of
White Lilies” offers a unique scenery to its visitors. In a geography
where plains dominate the land
rather than forests, there are about
200 thousand lakes and 180 thousand islands, all large and small.
While the lakes dominate the eastern part of the country, the islands
are located along the Gulf of Bothnia in the Baltic Sea or in big lakes.
It has an extremely cold and harsh
climate, and the sun does not set
for about 60 days in summer due
to the axial tilt of the Earth. Lapland is among the regions where
midnight sun and northern lights
are observed most fully.

Finlandiya’nın Lapland
bölgesi, kuzey ışıklarının
en iyi izlendiği noktalar
arasında yer alıyor.
Lapland is among the regions
where northern lights are
observed most fully.
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de İngilizce konuşuyor. “Kuzey’in
Beyaz Kenti” olarak anılan Helsinki; adaları, sahil kıyıları ve ormanlarıyla sakinlerine ve ziyaretçilerine
huzurlu bir atmosfer sunuyor. Yaz
aylarında gece karanlığının çok
kısa sürdüğü şehirde, kış aylarında
da çok uzun geceler yaşanıyor.
NE ZAMAN GIDILIR?

Lapland bölgesi sadece
kuzey ışıklarıyla değil, Noel
Baba’nın yaşadığı sembolik
evle de ünlü. Efsanevi
karakter Noel Baba’nın,
Lapland’in Rovaniemi
köyünde yaşadığına inanılıyor.
Lapland is not only famous for
its northern lights but also the
symbolic house where Father
Christmas lived. It is believed
that the legendary character
Father Christmas lived in the
village of Rovaniemi in Lapland.
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GÖRKEMLI BAŞKENT HELSINKI

THE SPLENDID CAPITAL HELSINKI

Finlandiya’nın başkenti ve en büyük şehri Helsinki; birbirinden güzel adaları, geniş yeşil alanları ve
canlı şehir yaşamıyla biliniyor. Şehrin büyüleyici mimarisinin en ünlü
yapısı Helsinki Katedrali. 1830 ile
1852 yılları arasında Rus Çarı I. Nikolay adına inşa edilen yapı sadece Helsinki’nin değil, tüm Finlandiya’nın sembolü kabul ediliyor.
Neoklasik tarzda, Antik Yunan ve
Roma izleri taşıyan ve şehrin her
yerinden görülebilen yapı her yıl
500 binden fazla ziyaretçi ağırlıyor.

Helsinki, the capital and the biggest
city of Finland, is known for its islands, each one of them more beautiful than the other, vast green areas
and lively city life. The most famous
attractive architecture of the city is
the Helsinki Cathedral. The structure that was built as a tribute to the
Tsar Nicholas I of Russia between
the years 1830 and 1852 is not only
recognized as a symbol of Helsinki
but also of Finland. The neoclassic
structure with Ancient Greek and
Roman traces is visible from every
part of the city and hosts more than
500 thousand visitors annually.

Helsinki; ekonomik zenginliği,
teknoloji alanındaki yenilikçi girişimleri ve eğitim altyapısıyla
uluslararası öğrenciler için cazibe merkezi. İnternet hizmetinin
bedava olduğu şehrin iletişim ve
ulaşım altyapısı oldukça gelişmiş.
Resmi dil Fince ve İsveççe olmakla birlikte halkın geneli akıcı şekil-

Finlandiya’da kış mevsiminde sıcaklık ortalama sıfır ile eksi otuz
derece arasında değişiyor. Fakat
ülkeyle özdeşleşen mükemmel
manzaralar da bu dönemde oluşuyor. Donmuş göller, karla kaplı
düzlükler, ormanın içindeki ahşap kulübelerde kuzey ışıklarını
izleyerek geçirilen uzun geceler…
Fakat ülkenin mavi ve yeşili buluşturan muhteşem doğasında
yaz aylarında da keyifli vakit geçirmek mümkün.

city and the internet services are
free of charge. The official languages are Finnish and Swedish; however, the majority of the citizens
speaks English fluently. With its
islands, beaches and forests, Helsinki, referred as “the White City of
the North”, offers a peaceful atmosphere for its residents and visitors.
In the city, while the nighttime lasts
short in the summer, it lasts quite a
long time in winter months.
WHEN TO GO?
The temperature in Finland ranges from 0 to -30 degrees in winter.
However, the outstanding sceneries of frozen lakes, plains covered in
snow, long nights spent watching
northern lights in chalets in the forests unique to this country appear
during this period. It is also possible to have a great time in summer
months when the blue and the
green meet in its spectacular nature.

Finlandiya geleneksel Fin
saunasıyla da ünlü. 5,5
milyonluk nüfusa sahip
ülkede 2 milyondan fazla
sauna bulunuyor. Bu
rakam, ülkedeki araba
sayısından fazla.
Finland is also famous for its
traditional saunas. There ae
more than two million saunas
in the country. For a country
with a population of 5.5 million
people, this number is more
than the number of cars in the
country.

Helsinki is a center of attraction
for international students with its
wealth, innovational enterprises in
the field of technology and educational infrastructure. The communication and transportation infrastructure is highly improved in the
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•

Finlandiya doğal güzellikleri kadar eğitim sistemindeki
başarısıyla da dikkat çekiyor. Dünyanın genelinde alışık
olduğumuz pek çok uygulama yerine kendine özgü bir
eğitim sistemi uygulayan ülke, öğrencilerinin uluslararası başarılarıyla da adından söz ettiriyor.
Finland attracts attention with the accomplishments it
has achieved in education as well as its natural beauty.
Instead of many of the mainstream applications used
worldwide, they have adopted a system of their own and has
made a distinguished name for itself with their students’
international achievements.
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Finlandiya’da özellikle
ilkokul düzeyinde sıkı
bir eğitim müfredatı
uygulanmıyor.
Çocukların okulda mutlu
hissetmesi için sınıflar ev
ortamı gibi düzenleniyor.
In Finland, they follow a flexible
curriculum, especially at primary
schools, and the classrooms are
arranged in such a way that the
children can feel at home.

Finlandiya eğitim sisteminde
çocukların el becerilerini
geliştiren atölye çalışmaları
oldukça yaygın.
In Finnish education system,
workshops that contribute to
the development of students’
hand skills are very common.
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EV ÖDEVI YOK

NO HOMEWORK

ÖĞRENMEYI ÖĞRENMEK

LEARNING TO LEARN

Finlandiya’da özellikle ilkokul düzeyinde sıkı bir eğitim müfredatı
uygulanmıyor. Ders içerikleri esnek
tutuluyor. Çocukların ve gençlerin
kitap okuması, spor yapması, müzikle uğraşması, doğa gezilerine
çıkması ve aileleriyle zaman geçirmesi için okul dışı zamanlarda genel ilke olarak ev ödevi verilmiyor.
Verilen ödevlerse soru çözmek yerine proje ve araştırma odaklı oluyor.

In Finland, they do not follow a rigorous curriculum, especially at primary
schools. They have flexible content
for each course they teach. The students are not assigned any homework, as principle, so that they can
do sports, get engaged in music, go
for walks in nature and spend quality
time with their parents. The homework that is assigned are project and
research based rather than answering questions.

DERS SAATLERI KISA

SHORT CLASS HOURS

Finlandiya eğitim sistemi; öğrenmeyi sınıf ortamında, sıraya oturarak, soru çözerek ya da ders kitapları
okuyarak gerçekleşen bir süreç olarak görmüyor. Öğrenmenin doğal
hayatı deneyimleyerek gerçekleşeceğine inanıyor. Bir çocuğun ağaca
tırmanması, doğada gördüğü bir
böceği merak etmesi ya da çamurla oynaması sınıf ortamında verilen
bilgilerden daha önemli görülüyor.
Bu nedenle ders saatleri kısa, teneffüsler uzun tutuluyor. Çocuklar öğle
yemekleri için geçirdikleri süreler
dahil haftada 20 saat okula gidiyor.

In Finland, the education system is
not seen as a process where learning takes place while students sat
at their desks in classrooms answering questions or reading text books.
They believe in learning through
experience. It's seems more important for a child to climb a tree, curious about an insect he/she sees
in nature, or play with mud than
the information given in the class.
Because of this, the class hours are
short and the breaks are longer. The
children spend 20 hours at school
per week, including the time allocated for lunch breaks.

Okul, öğrencinin mutluluğu bulduğu, kendini tanıdığı ve en önemlisi
de öğrenmeyi öğrendiği bir yer olarak görülüyor. Çocuklara bilgiyi ezberletmek yerine, onları düşünmeye sevk etmek hedefleniyor. Eğitim
planı ve yönlendirme yapılırken
çocukları mutlu eden ilgi alanları
ve becerileri dikkate alınıyor. Matematik, sanat, müzik gibi alanlar
eğitimin parçası kabul edilerek öğrencinin bilgiyi keşfetmesi ve zihnini kullanması teşvik ediliyor. Çocukların el becerilerini geliştiren atölye
çalışmaları da oldukça yaygın.

A school is considered as a place
where students find happiness,
learn about themselves and, most
importantly, learn that they are
learning. They direct the students
to think rather than making them
memorize all the information.
When designing plans for education and training the students, the
interests that make students happy and their abilities are taken into
consideration. Mathematics, arts
and music are a part of education,
and students are encouraged to
discover the knowledge and use
their minds. Workshops that contribute to the development of students’ hand skills are very common.

SINIFLAR EV ORTAMI GIBI

CLASSROOMS FEEL LIKE HOME

Çocukların okuldayken kendilerini evlerinde hissedebilmesi için
çoğunlukla sınıfa girmeden önce
ayakkabılar çıkarılıyor. Bazı sınıflarda mutfak da bulunuyor. Öğrenciler öğle yemeklerini hazırlama,
bulaşık yıkama gibi günlük işleri
sınıf ortamında gerçekleştiriyor.
Okulların temizlik, çöp dökme gibi
hijyen ihtiyaçlarında çocuklara
da sorumluluk veriliyor. Sınıflarda
alışık olduğumuz oturma düzeni bulunmuyor. Öğrenciler rahat
sandalyelerde ve minderlerde oturuyor, havanın güzel olduğu günlerdeyse bahçede ders yapıyor.

Children mostly take their shoes
off before entering the classroom
because they want children to
feel at home. There is a kitchen
in some classrooms. Students do
daily chores like preparing lunch
and washing the dishes at schools.
Keeping the school clean and taking the rubbish out are assigned
responsibilities for school children
for the provision of school hygiene.
They do not have a standard seating system in their classrooms. Students sit on comfortable chairs and
cushions, and on days with good
weather conditions, they do their
classes outside in the garden.

SINAVSIZ EĞITIM
Küçük yaştan itibaren alışık olduğumuz çoktan seçmeli test sorularıyla Finlandiya’daki öğrenciler
neredeyse hiç karşılaşmıyor. Finlandiyalı öğretmenler standartlaşmış testlerin öğrencilerin bilgi
seviyesini ölçtüğünü düşünmüyor
ve sınav dışı, gözleme dayalı değerlendirme metotları uyguluyor.
Finlandiyalı öğrenciler ilk defa 16
yaşına geldiklerinde ülke genelinde düzenlenen değerlendirme sınavına giriyor.
SERVIS YOK, BISIKLET VAR
Finlandiya’da okullar arası başarı
farkı bulunmadığından her çocuk
evine en yakın okula gönderiliyor.
Bu nedenle okul servisine ihtiyaç
duyulmuyor. Çocuklar yürüyerek
ya da bisikletle okula gidiyor. Engelli öğrencilere ayrı sınıf açılmıyor. Onların diğer öğrencilerle entegre olması ve yaşama karışması
önemseniyor. Eğitim hizmeti devlet tarafından ücretsiz karşılandığından ülkedeki özel okulların sayısı toplam okul sayısının yüzde üçü.

NO EXAMS
The students in Finland hardly face
any of the multiple-choice questions that we have been exposed to
since our childhood. Teachers think
that the standardized tests do not
test the level of knowledge, and they
use different evaluation methods
based on observation, not on examinations. Finnish students take their
first country-wide general evaluation test at the age of 16.

Finlandiya’da okullar
yüksek bahçe
duvarlarıyla şehirden
ayrışmıyor. Çocuklar okul
servisi yerine çoğunlukla
yürüyerek ya da
bisikletle okula gidiyor.
In Finland, the schools are not
isolated from the city with high
school walls. Children either go
to school on foot or cycle rather
than taking the school bus.

NO TO SCHOOL BUSES, YES TO
BICYCLES
Because there are no differences
in school success rates in Finland,
every child goes to a school closest
to their home. That’s why they do
not need school busses. They either
go to school on foot or cycle. They
do not create special classes for the
disabled students. It is important
that the disadvantaged students
intervene in life and integrate with
other students. Because the government provides free education,
the number of private schools
makes up one third of the total
number of schools.
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Kemal Berk Bağırlar

BEYNI ÇALIŞTIRAN VE
GELIŞTIREN SPOR:

SATRANÇ

The Sport Activating and Improving
Brain Power: CHESS

Satranç, kökeni en az 4000 yıl öncesine dayanan ve beyni
yoğun şekilde çalıştıran bir zekâ oyunudur. Bu oyunu diğer zekâ oyunlarından ayıran en önemli fark onun federasyona bağlı ve uluslararası müsabakaları yapılan bir
spor olmasıdır.
Chess is a brain teaser dating at least 4000 years back. Chess
differs from other brain teasers in that it is a sports branch
with international competitions held under the roof of a
federation.

Satranç 2005 yılından bu
yana Millî Eğitim Bakanlığı’na
bağlı ilköğretim kurumlarında
seçmeli ders olarak
okutuluyor.
Since 2005, chess has been
taught as an elective course
in primary school institutions
under the Ministry of National
Education.

•
“Satranç tahtasında tüm denizlerdekinden
daha fazla macera vardır.”
Pierre Mac Orlan
“The chess board hosts more adventures
than those in all seas.”
Pierre Mac Orlan

Satrancın Antik Mısır'da oynandığına dair bulgular piramitlerdeki kabartmalarda bulunmaktadır. Çin’de,
Mezopotamya’da ve Anadolu’da da
oynanan bu spora ait ilk yazılı belgeler Hindistan’dan kalmadır. Satranç;
Hindistan üzerinden İran'a, oradan
Araplara, Endülüslüler sayesinde de
İspanya’ya ve tüm Avrupa’ya yayılmıştır. Sporun 1497’de İspanyol Lucena tarafından yazılan ilk basılı satranç
kitabında yer alan kuralları günümüze kadar değişmeden gelmiştir.
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The embossments in pyramids
present findings that chess was
played in Ancient Egypt. The earliest written records about this sports
branch played in China, Mesopotamia and Anatolia date back to India. Chess expanded through India
to Iran and then to the Arabians
while to Spain and to the whole
Europe thanks to the Andalusians.
The rules of this sports branch were
written by Spanish Lucena in 1497,
which survived today without any
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SATRANÇ
SPORUNUN FAYDALARI
THE BENEFITS
OF CHESS

Satranç; çocuk, genç, yetişkin
demeden herkesin hayatında
olumlu değişiklikler sağlayan bir
spordur. İnsan beynini düşünmeye
zorlayan satrancın faydalarını sizler
için derledik:
Chess offers positive changes in the
lives of anyone including children
youth and adults. Here are the
benefits of chess as a sports branch
forcing the human brain to think:

• Bilişsel beyin

fonksiyonlarını geliştirir .

• Eylemde tutarlılık ve
özdenetim sağlar.

• Hızlı, doğru ve net karar
almayı kolaylaştırır.

• Kişiye sınırlarını öğretir,

kurallara uyum beceresi
kazandırır.

• It improves cognitive
brain functions.

• It supports coordination
and self-control.

• It facilitates immediate,
accurate and clear
decision-making.

• It teaches the limits
of one’s capacity and
develops compliance
to rules.
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1850’lerden itibaren uluslararası
düzeyde güçlü oyuncuların katıldığı satranç turnuvaları yapılmaya başlanmıştır. 1886 yılında ise
Wilhelm Steinitz and Johannes
Zukertort arasında ilk dünya satranç şampiyonluk karşılaşması yapılmış ve Steinitz ilk resmî dünya
satranç şampiyonu olmuştur. 24
Temmuz 1924'te ise tüm ülkelerin
satranç federasyonlarını birbirine
bağlayan ve uluslararası satranç
turnuvalarının kurallarını belirleyen Dünya Satranç Federasyonu
kurularak satrancın bir spor olarak gelişmesi açısından önemli bir
adım atılmıştır.
TÜRKIYE’DE SATRANÇ
Türkiye’de ilk organize satranç faaliyetleri 1930’larda başlamıştır.
1943’te kurulan İstanbul Satranç
Derneği ülkemizin en ilk satranç
kurumudur. 1954’te Türkiye Satranç
Federasyonu kurulmuş, 1962’de ise
Dünya Satranç Federasyonu’na
üye olunmuştur. Aynı yıl Bulgaristan’daki Satranç Olimpiyatı’na katılan Türkiye, özellikle genç nesillerin
bu spora ilgi duymasını teşvik etmiştir. 34. Satranç Olimpiyatı ise 28
Ekim – 12 Kasım 2000 tarihleri arasında İstanbul’da yapılmıştır.
BIR SPOR OLARAK SATRANÇ
Satranç bedensel – fiziksel aktivite
gerektirmemekle birlikte; zihinsel
bir mücadele ve zorlanma içerdiğinden, bir rakibe karşı oynandığından ve spor gibi öğrenme
ve antrenman gerektirdiğinden
gerçek anlamda bir spordur. Tüm
spor faaliyetlerinde olduğu gibi
satrancın da teknik ve teorik altyapısı, uyulması zorunlu kuralları vardır. Satrancın diğer spor dallarıyla
pek çok benzerliği bulunmaktadır:
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change.
Chess
competitions
hosting
globally
outstanding
players
were introduced as of 1850s.
The first world chess championship was held between Wilhelm
Steinitz and Johannes Zukertort
in 1886 and Steinitz became the
first world chess champion. As a
significant step towards the development of chess as a sports
branch, the World Chess Federation was founded on July 24, 1924
to connect chess federations of
all countries together and to determine the rules for international chess tournaments.
CHESS IN TURKEY
Organized chess activities started first in 1930s in Turkey. Istanbul Chess Union founded in 1943
is the first chess institution in our
country. Turkish Chess Federation
was founded in 1954 and Turkey
became a member to the World
Chess Federation in 1962. Turkey
participated in the Chess Olympics held in Bulgaria the same
year to particularly attract young
generations to this sports branch.
The 34th Chess Olympics was
held in Istanbul between October
28 – November 12, 2000.
CHESS AS A SPORTS BRANCH
While chess does not require any
physical activity, it is a sports branch
in the fullest sense as it involves an
intellectual struggle and challenge,
played against an opponent and
requires learning and exercising.
Chess has a technical and theoretical infrastructure and mandatory
rules just like all sports activities.
Chess has many features that are

• Her spor belirli bir kas kütlesini similar to other sports branches:
hareket ettirmeye ve geliştirme-

ye odaklanırken benzer şekilde • As every sports branch focuses
on activating and improving a
satranç da beyni güçlendirmecertain mass of muscles, chess
ye ve doğru şekilde kullanmaya
focuses on improving the brain to
odaklanır.
use it in the right way.
• Satrançta da diğer sporlarda olduğu gibi eğitim ve antrenman • Chess has education and exercising processes just like other
süreçleri vardır. Satranç oyuncusports branches. A chess player
su başarılı olmak için hamleleri
tries to make the right moves and
doğru şekilde yapmaya ve bunto repeat such to improve his/her
ları yineleyerek performansını
performance in order to succeed.
arttırmaya çalışır.
• A chess player needs to have a
• Satranç oyuncusu fiziksel sporhealthy and balanced diet, a reglarla uğraşan sporcular gibi
ular sleep and exercise pattern
sağlıklı ve dengeli beslenmek,
just like any athlete doing physiuyku düzenine dikkat etmek ve
cal sports in order to ensure that
düzenli antrenmanlar yaparak
brain works in the most efficient
beynin en verimli şekilde çalışmanner.
masını sağlamak zorundadır.
• Chess players get prepared for
competitions under the guidance
• Satranç oyuncuları da fiziksel
of a coach just like athletes doing
sporlarla uğraşan sporcular gibi
physical sports. They get to learn
çoğunlukla antrenör eşliğinde
about their opponents before a
müsabakalara hazırlanır; karcompetition and exercise accordşılaşma öncesinde rakiplerini
ingly to empower themselves.
tanır ve buna göre güçlendirici
egzersizler yapar.

• Psychological struggle with the
opponent and getting conditioned to triumph during the
competition is as in physical
sports. Analyses are made following a competition; wrong and
right moves as well as the strategies are reviewed to get prepared
for the future competitions.

• Müsabaka esnasında rakiple
psikolojik mücadele ve galibiyete şartlanma, fiziksel sporlarda
olduğu gibidir. Müsabaka sonrasında da diğer sporlarda olduğu gibi analizler yapılır; hatalı ve
doğru hamleler, taktikler, stratejiler gözden geçirilir ve sonraki
• Chess competitions are as tiring
müsabakalara hazırlanılır.
as other sports competitions.
• Satranç müsabakaları da diğer
Such that, the player may lose
spor müsabakaları gibi yorucu2-3 body weight in severe comdur. Öyle ki, ciddi karşılaşmalarpetitions, due to the fact that the
da oyuncu vücut ağırlığından
whole body gets activated and a
2-3 kilo kaybedebilir. Zira beynin
great effort is made to support
iyi çalışması için tüm beden sethe functioning of brain. This is
ferber olur ve ciddi efor harcanır.
why chess players engage in
Bu yüzden büyük satranç oyunempowering and strengthencuları karşılaşma öncesinde being physical exercises ahead of
denlerini güçlendirici ve direnç
competing in important chess
arttırıcı fiziksel egzersizler yapar.
competitions.

GARRI KASPAROV

1985’ten 2000 yılına kadar
dünya şampiyonluğunu kesintisiz
olarak elinde tutan Garri
Kasparov, bilgisayar şirketleri
tarafından kendisini yenmek için
geliştirilen bilgisayarla satranç
oynamıştır. Kasparov’un 1997
yılında bilgisayar tarafından
mağlup edilmesi tarihî önemde
görülmüş ve günlerce dünyanın
gündeminde kalmıştır.
Keeping hold of world
championship from 1985 to
2000, Garri Kasparov played
chess with the computer
developed by computer
companies to win him. Kasparov
was defeated by the computer
in 1997, which remained on the
world agenda for days as it was
considered to have a historical
significance.

Satranç kulüplerine
kaydolarak satranç
eğitmenleri ve
satrançseverlerle bir
araya gelebilir, bu spor
dalında yeteneklerinizi
geliştirebilirsiniz.
You can get enrolled in chess
clubs and come together with
chess trainers and chess lovers
to improve your skills in this
sports branch.
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Şeyma Acıgöz
GALATASARAY
LİSESİ
GALATASARAY
HIGH SCHOOL

EN DEĞERLİ HAFIZA:

TARİHÎ OKULLARIMIZ
The Most Precious Memory:
Ancient Schools
•

Eğitim sektörü, bilgi toplumunda ekonomik hareketliliğin en yoğun olduğu faaliyet alanlarından biridir. Sosyal
ve teknik gelişmelere ayak uydurmak zorunda olan bu
sektör, müthiş bir dinamizmle hareket eder ve kendisiyle ilişkili pek çok yan sektöre hayat verir. Bu ayki Ekonomi Dünyası sayfamızda eğitimle birlikte gelişen, dönüşen ve kazanan sektörlere mercek tutuyoruz.
In a knowledge society, education sector is one of the
business segments where the economic mobility is the
most intense. The education sector has to adapt to social
and technical developments and acts with great dynamism,
which stimulates many sub-sectors working with it. On our
World of Economy page, we will be focusing on the sectors
that develop, transform and make money with education.

PERTEVNIYAL
LİSESİ
PERTEVNIYAL
HIGH SCHOOL
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İZMİR NAMIK
KEMAL LİSESİ
IZMIR NAMIK
KEMAL HIGH
SCHOOL

İSTANBUL
ERKEK LİSESİ
ISTANBUL
BOYS’ SCHOOL

Tarihi onlarca hatta yüzlerce yıl öncesine dayanan okullarımız, ülkemizin saygın ve köklü eğitim geleneğini ifade etmektedir. Bilhassa
19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren
kurulan ve Osmanlı İmparatorluğu’ndaki modernleşme çalışmalarını yansıtan okullarımızın birçoğu,
günümüzde hâlâ eğitim öğretim
faaliyetlerine devam etmektedir.
Hemen hemen hepsi ortaöğretim
düzeyinde olan bu okulların büyük
bir kısmı İstanbul’da faaliyet göstermekte, her yıl yapılan seçme ve değerlendirme sınavlarında büyük başarı sağlamış öğrencileri bünyelerine
kabul etmektedir. Galatasaray Lisesi,
İstanbul Erkek Lisesi, Pertevniyal Lisesi gibi köklü eğitim kurumlarımız,
tarihî eser değerindeki estetik binalarıyla da dikkat çekmektedir.
Ortaöğretim kurumlarımızın yanı
sıra kadim medrese kültürümüzün
devamı olarak hizmet veren köklü
üniversitelerimiz de bulunmaktadır. Ülkemizdeki bilimsel çalışmaların merkezi olan ve geleceğimizi
aydınlatan bu okullar, gençlerimizin meslek sahibi olması ve dünyaya entegrasyonu açısından çok
önemli bir rol üstlenmektedir. Nitelikli eğitimleri ve bünyelerinde
gerçekleşen akademik faaliyetlerle
dünya çapında adından söz ettiren
İstanbul Üniversitesi, Orta Doğu
Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik
Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Ankara Üniversitesi gibi üniversitelerimiz sahip oldukları tarihî
binalarla da bulundukları şehirlerin siluetlerini süslemektedir.
Gücünü 180 yıllık köklü tarihinden
alan PTT AŞ, her daim ülkemizdeki
eğitim ve kültür faaliyetlerinin destekçisi olmuş; pullarında bu güzide
eğitim kurumlarımıza yer vererek
okullarımızın kurucularına, mezunlarına, öğretmenlerine ve öğrencilerine saygısını ifade etmiştir.
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dating back to decades, even to centuries schools remark the respectable and long-standing tradition of
education in Turkey. Many of the
schools reflecting the modernization
efforts of the Ottoman Empire were
founded as of the second half of the
19th century and they still continue
academic activities today. Almost
all of these are secondary schools,
the majority of which operate in Istanbul to accept the students that
show an outstanding performance
in the student assessment and selection examination held every year.
Our most deep-rooted education institutions such as Galatasaray High
School, Istanbul High School and
Pertevniyal High School, take attention with their aesthetic appearance
of their historical buildings.
As well as secondary schools, we
have deep-rooted universities serving as the inheritors of our ancient
culture of madrasah. Being the
center for scientific studies in our
country to shed light upon our future, these schools undertake an
important role to help our young
people gain a profession and get
integrated with the world. Istanbul University, Middle East Medical
University, Yıldız Technical University and Ankara University, which are
world-renowned with their remarkable high-quality education and academic activities, also adorn their
cities with their historical buildings.
Drawing strength from its 180-yearold ancient history, PTT Corporation
has always been a supporter of the
educational and cultural activities
in our country and has shown its
respect for the founders, graduates,
teachers and students of these distinguished education institutions by
giving place to them on their stamps.

BOĞAZİÇİ
ÜNİVERSİTESİ
BOGAZICI
UNIVERSITY

Ülkemizdeki bilimsel
çalışmaların merkezi olan ve
geleceğimizi aydınlatan bu
okullar, gençlerimizin meslek
sahibi olması ve dünyaya
entegrasyonu açısından çok
önemli bir rol üstlenmektedir.
Being the center for scientific studies in our
country to shed light upon our future, these
schools undertake an important role to help
our young people gain a profession and get
integrated with the world.
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Dilruba Yayla

UZAKTAN EĞITIMIN
SEVILEN YÜZÜ: BOB ROSS
Favourite Teacher of Distance
Learning: Bob Ross

•

Resim Sevinci programıyla tüm dünyada uzaktan eğitimin ilk bilinen örneklerinden birini sergileyen Bob Ross, birçok insanın kendini yetersiz gördüğü resim sanatına duyulan ilgiyi arttırdı. Kıvırcık saçları ve esprili anlatımıyla TRT
ekranlarından evlerimize konuk olan Bob Ross, tuval üzerine yaptığı nahif dokunuşlar ve renklere verdiği ahenkle hepimizde hayranlık uyandıran manzara
resimlerine imza attı. Çocukluk yıllarımızda bizleri resim yapmaya özendiren
bu sempatik ressamı gelin birlikte hatırlayalım.
The TV Show by Bob Ross, The Joy of Painting, was one of the first examples of distance
education all over the world to increase the interest in the art of painting, which most
people feel incompetent in. Being a guest in our homes through TRT channel with his
curly hair and humorous expression, Bob Ross painted admirable pictures with the
delicate touches and the color harmony he crated on the canvas. Let’s remember this
sympathetic artist who motivated us to paint in our childhood.
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29 Ekim 1942’de Florida’da doğan Robert Normal Ross (bilinen
adıyla Bob Ross), yirmi sene görev
yaptığı Amerikan Hava Kuvvetlerinden emekli olup resim alanında
çalışmaya başlar. Hocası William
Alexander’dan ıslak tuval tekniğini öğrenerek manzara resimlerinde uzmanlaşan Ross, çeşitli sanat
merkezlerinde ve açtığı atölyesinde dersler verir. Ressamın ekran
serüveni ise bir öğrencisinin teklifiyle tesadüf eseri gelişir.

Bob Ross yaşamı
boyunca otuz bine
yakın eser vermiştir.
Bunların 1200 tanesini,
onu tanıdığımız Resim
Sevinci programında
yapmıştır.
While not remembered as one
of the greatest artists of the art
of painting, he is considered as
a world-renowned and loved
painting teacher.
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RESIM SEVINCI
Ekranlarda olmayı aklından bile
geçirmeyen Ross, bildiklerini paylaşma ve insanlara ilham olma
arzusuyla kendisine gelen reklam
talebini geri çevirmez. Ardından
ABD’deki TV kanallarından program teklifi alır ve 1983 – 1994 yılları arasında Resim Sevinci isimli
programı hazırlar. 403 bölüm olarak çekilen program Türkiye dahil
pek çok ülkede, 275 farklı TV ka-

Nostalji / Nostalgia

Born on October 12, 1942 in Florida, Robert Normal Ross (known
as Bob Ross), retired from the US
Air Forces after being in service for
twenty years and got interested
in painting. After learning the wet
canvas technique from his teacher William Alexander and getting
specialized in landscape painting,
he gave lessons in various art centers and the ateliers he founded.
The artist’s journey on the screen
started by chance upon the offer
of one of his students.
THE JOY OF PAINTING
While he had even not thought
about appearing on the screen,
Ross did not decline the advertisement request, wishing to share
his knowledge and inspire people. Then he was offered a TV show
from one of the TV channels in
the USA and he made The Joy of
Painting from 1983 to 1994. The
TV Show had 403 episodes to

nalı üzerinden izleyiciyle buluşur.
Ülkemizde TRT ekranlarında yayınlanan program, usta tiyatro sanatçısı Burçin Oraloğlu tarafından
seslendirilmiştir.
Otuz dakika gibi kısa bir sürede resim yapması, usta ressamlar tarafından sanatsal bulunmayıp eleştirilse de Bob Ross’un izleyicilere
resim yapmayı sevdirdiği muhakkaktır. Ross’un ne programdan ne
de tablolarının satışından gelir elde
etmek istememesi de onun mütevazı kişiliğinin ve iyilikseverliğinin
göstergesidir. Ross’un 4 Temmuz
1995’te yaşamını yitirmesinin ardından kendisinin bir benzeriyle Resim Sevinci’nin çekimlerine devam
edilmiş, ancak Ross’un olmadığı
program izleyiciden ilgi görmemiştir. Bob Ross, Resim Sevinci’nin
tekrar bölümleriyle halen ekranlarda görünmeye ve bizlere resim sanatının inceliklerini “çok uzaktan”
öğretmeye devam ediyor.

meet with the audience in several
countries including Turkey, through 275 different TV channels. The
show was broadcasted on TRT in
our country and was voiced by
the great theater player, Burçin
Oraloğlu.
He painted pictures in a time as
short as 30 minutes, which was
criticized by the great artists as
they didn’t find it artistic. Yet, it is
true that Bob Ross attracted the
audience to painting. Ross did not
ask for any income from the show
or the sales of his paintings, indicating his modest and bighearted
character. When Ross died on July
4, 1995, The Joy of Painting continued with another artist resembling him, but the show did not attract the audience. Episodes of the
Joy of Painting with Bob Ross are
rebroadcasted to teach us the ropes of the art of painting “at a great distance”.

“Şurada Küçük, Mutlu
Ağaçlarımız Olsun”: Bob
Ross’un çizimleri kadar,
nahif sesi ve sempatik
anlatımı da ilgi çekerdi.
Uykusuzluk problemi
yaşayan pek çok
kimsenin Bob Ross’un
programlarını izleyerek
rahatladığı ve uykuya
daldığı bilinmektedir.
“Let’s Paint Happy Little
Trees”: The gentle voice and
sympathetic expression of Bob
Ross attracted attention as much
as his paintings. Many people
suffering from insomnia are
known to get relaxed and fall
into sleep by watching the TV
shows of Bob Ross.
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Büşra Bektaşoğlu

Soğuk Çorba
Cold Soup

Kuru Üzümlü Kek
Raisin Cake

•

•

1 su bardağı buğday

2 adet oda sıcaklığında yumurta

1 su bardağı haşlanmış nohut

1 çay bardağı şeker

2 su bardağı yoğurt

1 çay bardağı süt

1 su bardağı su

1 çay bardağı sıvı yağ

Tuz

3 çay bardağı un
1 çay kaşığı kabartma tozu

Üzeri için

1 adet incir

2 çorba kaşığı zeytinyağ

1 adet kuru kayısı

5,6 adet iri kıyılmış ceviz

Yarım çay bardağı kuru üzüm

Tatlı toz kırmızı biber
Nane

Buğdayları bir gün önceden yıkayarak suda
bekletilir. Buğdaylar yumuşadığında suyunu
süzelim ve tencereye alalım. Üzerini geçecek
kadar su ekleyerek pişirelim. Buğdayları
soğumaya bırakalım.

1 glass of wheat

Derin bir kasede yoğurt ve suyu çırpalım.
Tuzu ekleyelim. Buğdayı ve haşlanmış
nohutları da ekleyelim . Kıvamı istediğiniz gibi
ayarlayabilirsiniz.

1 glass of boiled chickpeas
2 glasses of yoghurt
1 glass of water
Salt
For topping
2 tbsp. of olive oil

Üzeri için; zeytinyağını tavada hafif kızdırarak
cevizleri ekleyerek kavuralım. Ocağın altını
kapatıp toz kırmızı biberi ekleyerek çorbamızın
üzerine servis ettiğimizde ekleyelim.

5-6 coarsely chopped walnuts
Ground sweet paprika
Mint

1 çorba kaşığı un
(kuru meyveleri karıştırmak için)

2 eggs (at room temperature)
1 tea glass of granulated sugar
1 tea glass of milk
1 tea glass of oil
3 tea glasses of flour
1 tsp. of baking powder
1 fig

Wash and soak the wheat in water a day in
advance. Once softened, drain and put them
in a pot. Add water to cover and simmer. When
done, allow to cool.
Whisk yoghurt and water in a large bowl. Add
salt, wheat and boiled chickpeas until you
reach the desired consistency.

Yumurta ve şekeri derin bir çırpma kabında
çırpalım. Süt ve sıvı yağı ekleyerek biraz daha
çırpmaya devam edelim. Un ve kabartma
tozunu da ilave edip karıştıralım. Kuru
meyveleri küçük küpler halinde doğrayalım ve
unlayarak kek harcına ekleyelim. Keki kalıplara
paylaştırdıktan sonra 175 derecede 30 dakika
pişirelim.

1 dried apricot
Half tea glass of raisins
1 tbsp. of flour (to blend with
the dried fruits)

Mix the eggs and flour in a large bowl. Pour the
milk and oil and mix some more. Add the flour
and baking powder and stir. Dice the dried
fruits, blend with flour and add into the cake
mixture. Portion the cake into molds and bake
at 175°C for 30 minutes.

For topping, slightly heat the olive oil in a pan,
add the walnuts and roast. Remove from heat,
add ground paprika and pour on the soup
before serving.

94

EYLÜL / SEPTEMBER

95

Bulmaca / Crossword

Bulmaca / Crossword

Bertan
Kodamanoğlu
BULMACA
CROSSWORD
Resimdeki
İtalya'nın
sembol
kulesi
Kasaplık
hayvanda
göden

Abuhava
Bir işaret
zamiri

8

Yöntem

Sayfa kenarı
yazısı

Hayal, hülya

Karakter

Tutsak

Dine girmiş
yanlış inanç

Azarlama

4
Ayırtma

Para
birimimiz
Yaprakları
yenen bir
bitki

Boşluk,
mesafe

Delil
Yüksek ses,
nara

İrade
zayıflığı

Şerit metre

Çeşme
zıvanası

Eğilimi olan

1

Soru

Yiğit,
kahraman

Gemi yapılan
yer

Ölen insanın
vücudu

5

U

PİSA KULESİ

A4
T

Tamir etme

L7

Damarda
akan sıvı

Belgi

1

2

K

2

3

4

5

6

7 6
8
3
1

8
2
1
4 9 2

7

6 9

3

5

3
5 2
9

2
2
5

3

3 4
2
9

4
5
1

8
4
8 5

3

5
8

2
1
2 6

8

9
1 8
3
8 7 6

5

5

2 6

5

7

3
4
2

3
5 7

6 1
1
9
6

6
3

7 4 3

SOLUTIONS

Adaletli

Bir bağlaç

4 1 2

7 1

ÇÖZÜMLER

Kutup

Üstü kapalı
belirtme

At yavrusu

6
4

8
5

7 9 8
6
2
1
5
5
9
8
3
5 6

Anonim

10

2

6

Kafes
biçiminde
örgü

Sirkeyle aynı
özellikleri
taşıyan

2
6

9

Paylama

Kolalı bez
Zait

7

1

Faiz

8

9

*

10

* Posta pulları, özel gün damgası, antiye, posta tarihi ve benzeri maddeleri araştırma konusu yapan.
96

7 4
5

Okuyucu,
okur

Sıkıntılı

3

Beyin

Yaprakları
yenen bir
bitki

8

2 5 1
4
4
1 6
4 2
1 7
8
3
9

7 9
6 3
3 5
1
5
3 1
6 2
6
8
2
6 5
6
1 7
4 9
5 7

5 8
8 6 9
5

6
2 9 3
5 7
1

Kertenkele
derisi

HARD

8 6
1
9

3

Öğrenim
görmemiş

Akaju

7

9

2
İçinde su
biriktirilen
üstü açık yer

ZOR

MEDIUM

1
1

Bir bağlaç

ORTA

EASY

6
4

Kurul

Parça

KOLAY

9

Güzel kokulu,
kırmızı renkli
içecek

Söz, lakırtı,
laf

Akıl

Karasal

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

Övme

İlave

Avcı çantası

6

Peru'nun
başkenti
Mermer
yapıştırıcısı

Beşten sonra
gelen sayı

Çabuk
davranan

Berilyum imi

Filhakika

SUDOKU

T5
K
F

P
İ
S
A
K
U
L
E
S
İ

İ8
İ
D
A
Ş K E M B E6
C
U L
G E R Ç E
İ L E
K A L
E M İ
H E Y E
S
M A U N
C
İ R A
R A D İ
R E
K A R İ
Z A A F1 M E
M E
N E M A
A R T I
A Ğ
A S V E T10 L İ
S U A L
A L P
E R S A N E
O
T A Y
A D İ L
İ
O N A R M A
K A N
Ş İ2 A R
İ L A T E L

A
S9
E L B E
K T E N
I R A
T
R
A H İ L3
K A
E
A V A Z
Z U R A
A Z A R

İ

S

T

6
4
5
2
7
9
1
3
8

9
7
1
3
8
6
2
5
4

8
2
3
1
5
4
9
7
6

4
9
7
8
2
5
3
6
1

5
6
2
9
3
1
8
4
7

1
3
8
4
6
7
5
2
9

2
5
6
7
1
8
4
9
3

7
8
9
5
4
3
6
1
2

3
1
4
6
9
2
7
8
5

1
7
6
8
3
4
9
2
5

4
9
3
2
1
5
8
6
7

2
8
5
6
9
7
1
3
4

7
6
8
3
4
1
2
5
9

9
3
2
5
7
6
4
1
8

5
4
1
9
8
2
3
7
6

3
2
7
4
5
9
6
8
1

8
1
9
7
6
3
5
4
2

6
5
4
1
2
8
7
9
3

9
6
3
8
5
7
2
4
1

2
4
7
6
9
1
3
8
5

5
8
1
3
2
4
6
7
9

1
5
6
4
7
8
9
2
3

3
2
8
9
1
5
7
6
4

7
9
4
2
3
6
1
5
8

6
3
2
5
4
9
8
1
7

4
7
9
1
8
2
5
3
6

8
1
5
7
6
3
4
9
2

9
5
8
1
2
7
6
3
4

7
1
6
3
4
9
2
5
8

4
2
3
6
5
8
9
7
1

8
7
9
5
6
3
1
4
2

6
4
5
7
1
2
8
9
3

1
3
2
8
9
4
5
6
7

2
9
7
4
8
6
3
1
5

3
8
1
9
7
5
4
2
6

5
6
4
2
3
1
7
8
9

9
7
8
3
6
5
2
4
1

3
6
2
4
1
7
8
9
5

4
5
1
9
8
2
7
3
6

1
3
5
7
4
6
9
2
8

2
9
4
8
3
1
5
6
7

7
8
6
5
2
9
3
1
4

8
1
9
2
5
4
6
7
3

5
4
7
6
9
3
1
8
2

6
2
3
1
7
8
4
5
9

3
6
8
2
4
7
9
5
1

9
2
1
6
8
5
3
7
4

4
5
7
3
1
9
6
2
8

6
7
3
8
9
4
2
1
5

5
8
9
1
7
2
4
6
3

2
1
4
5
6
3
7
8
9

1
9
6
7
3
8
5
4
2

8
3
2
4
5
6
1
9
7

7
4
5
9
2
1
8
3
6
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Millî Eğitim eski Bakanımız Prof. Dr.
Nabi Avcı PTT Hayat'ı inceleyerek
beğenilerini ifade etti:
“PTT Hayat ele aldığı konularla
ve içerik kalitesiyle düzenli takip
edilecek, başarılı bir yayın. PTT
yöneticilerini ve dergiye emek veren
bütün arkadaşlarımızı kutluyorum.”
Biz de Sayın Bakanımıza kıymetli
vakitlerini bize ayırdığı için
teşekkürlerimizi sunuyoruz.
Our former Minister of National
Education Prof. Dr. Nabi Avcı
expressed he likes PTT Life Magazine
after examining it:

#ptthayatıniçinde

“PTT Life, with the topics it covers
and the quality of the content, is a
successful publishing that is worth
following up regularly. I congratulate
PTT directors and all of our friends
who work on the magazine.”

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

We would also like to thank our
esteemed Minister for allocating
his time.
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