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PTT’mizin değişim ve dönüşüm sürecini
yeni yılda yeni atılımlarla sürdüreceğiz
We will continue our PTT’s change and transformation process
with new leaps in the new year

Kenan Bozgeyik

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür
Dünya Posta Birliği İdari Konsey Başkanı
Post and Telegraph Organization Corporation Chairman of Board and Director General
Universal Postal Union Council of Administration Chairman
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Her yeni yıl geleceğe yönelik umutlar, beklentiler ve planlarla

Each new year comes along with hopes, expectations and plans

beraber geliyor. Bireylere hayat muhasebesi için iyi bir fır-

for the future. These timeframes, which offer individuals a good

sat sunan bu zaman dilimleri, kurumlar açısından da büyük

opportunity to think their lives through, are also quite important

önem taşıyor. Bir önceki yılın faaliyetlerini etraflıca değer-

for institutions. Starting the new period by making a thorough

lendirerek yeni döneme başlamak, hizmet kalitesi, verimlilik

evaluation of the previous year’s activities enhances service

ve etkinliği artırıcı bir unsur teşkil ediyor. 2018 yılında her

quality, productivity and efficiency. Having enjoyed national

faaliyet alanında ulusal ve uluslararası başarılar elde eden

and international success in all of its fields of activity in 2018,

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketimiz, 2019’u değişim

our Post and Telegraph Organization Corporation welcomes

ve dönüşüm sürecindeki atılımlarına yenilerini ekleme he-

2019 with the goal of further adding to its leaps in its change and

defiyle karşılıyor. Büyük PTT ailesi, ülkemize ve milletimize

transformation process. The great PTT family continues to work

hizmet yolunda gece gündüz çalışmaya devam ediyor.

day and night to serve our country and nation.

Şirketimizin 178’inci yılını kutlamanın mutluluğu ve guru-

In 2018, when we enjoyed the happiness and pride of celebrat-

runu yaşadığımız 2018’de, kargodan lojistiğe, e-ticaretten

ing the 178th year of our Company, we both increased our work

bankacılığa tüm faaliyet sahalarımızda iş ve işlem çeşitlili-

and operation diversity in all of our fields of activity from car-

ği artarken, yeni ürün ve hizmetlerimiz vatandaşlarımızla

go to logistics, from e-commerce to banking, and also intro-

buluştu. Türkiye’nin ilk akıllı kargo otomatı olma özelliği

duced new products and services to our citizens. Reinforcing its

taşıyan “Kargomat 7/24” ve çağın teknolojisi insansız hava

pioneering and exemplary position in its sector with projects

aracını teslimat sürecine dahil eden “PTT Kargo Drone” gibi

such as “Kargomat 7/24”, Turkey’s first smart parcel automat,

projelerle sektöründeki öncü ve örnek konumunu pekiştiren

and “PTT Kargo Drone”, which includes the contemporary

PTT’miz, inovasyon, Ar-Ge ve dijitalleşme temelli atılım-

technology of unmanned aerial vehicles into the delivery pro-

larını sürdürdü. Geçtiğimiz Kasım ayında tanıtımını yap-

cess, our PTT continued its innovation-, R&D- and digitaliza-

tığımız akıllı e-pazaryeri portalı “PttTRade”, Şirketimizin

tion-based leaps. The smart e-marketplace portal “PttTRade”,

e-ticaret ve e-ihracata yönelik faaliyetleri arasında yerini

which we launched in November, became part of our Compa-

alırken, ülkemizin bu alanlarda 2023 hedeflerine ulaşmasına

ny’s e-commerce- and e-export-oriented activities and under-

katkı sağlama adına önemli bir işlev üstlendi. Türkiye’de diji-

took an important role in meeting our country’s 2023 goals in

tal dönüşümün öncü kurumlarından PTT’miz, ilgili yasa uya-

the field. Our PTT, one of the pioneering institutions of digital

rınca Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) ile e-Apostil

transformation in Turkey, established the National Electronic

sistemini oluşturarak 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe gir-

Notification System (UETS) and e-Apostille system as required

meye hazır hale getirdi. Şirketimizin yaygın hizmet ağı geç-

by the related law, and got them ready to be put into service by

tiğimiz yıl daha da genişledi. Türkiye’nin en ücra köşelerine

1 January 2019. Our Company’s widespread service network

kadar ulaşan işyerlerimizin sayısı 5 binin üzerine çıktı, perso-

grew even bigger in the previous year. The number of our offic-

nel sayımız ise yeni çalışma arkadaşlarımızla birlikte yakla-

es, which reach even the remotest corners of Turkey, exceeded

şık 42 bin oldu. Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmayı,

5 thousand, whereas the number of our personnel increased to

refah, huzur ve mutluluğunu artırmayı şiar edinen PTT’miz,

almost 42 thousand with new colleagues. Striving to facilitate

bu anlayış doğrultusunda toplumumuzun çeşitli kesimlerine

the lives of our citizens and enhance their welfare, peace and

yönelik Pttkart üretimi gerçekleştirirken, eğitimden kültüre,

happiness, our PTT to this end developed Pttkarts for various

çevreden sağlığa çeşitli alanlarda sosyal sorumluluk projele-

segments of society and realized social responsibility projects

rini de hayata geçirdi. Şirketimiz, 2018 yılında daha pek çok

in several fields from education to culture, from environment

çalışmaya imza atarak insanımıza en iyi hizmeti sunmanın

to health. Our Company completed many other works in 2018

gayreti içinde oldu.

and endeavored to offer the best service to our people.

Geçtiğimiz yıl uluslararası faaliyetlerimiz açısından da ol-

The previous year was quite busy and efficient in terms of

dukça yoğun ve verimli geçti. Şirketimiz, bir dünya marka-

our international activities, as well. Our Company conduct-

sı olma hedefi doğrultusunda küresel düzeyde son derece

ed quite significant works on the global level towards its

önemli çalışmalar gerçekleştirdi. Örneğin, Dünya Posta

aim of becoming a global brand. For instance, we hosted the

Birliği (Universal Postal Union-UPU) İdari Konsey Başkanı

3rd UPU World CEO Forum in İstanbul as the Universal

sıfatımızla İstanbul’da 3. UPU Dünya CEO Forumu’na başa-

Postal Union (UPU) Council of Administration Chair, and en-

rıyla ev sahipliği yaparak uluslararası platformda ülkemizin

joyed the bliss of flying our country’s flag high on the interna-

bayrağını en yukarıda dalgalandırmanın mutluluğunu ya-

tional platform. Moreover, we made active contribution to the

şadık. Ayrıca, Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’da düzen-

UPU 2nd Extraordinary Congress organized in the Ethiopian

lenen UPU 2. Olağanüstü Kongresi’ne aktif katılım sağladık.

capital of Addis Ababa. During this historical congress, de-

Bu tarihî kongrede, posta sektörünün geleceğine yönelik

cisions concerning the future of the postal sector were taken

kararlar PTT’mizin liderliğinde alındı.

under the leadership of our PTT.

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi olarak, ulusal ve

I would like to state that as the Post and Telegraph Organiza-

uluslararası atılımlarımızı yeni yılda da sürdürme kararlı-

tion Corporation, we are determined to continue our national

lığında olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Çağın gerekleri

and international leaps in the new year. I believe that we will

doğrultusundaki vizyonumuz ve yenilikçi stratejilerimizle bir

make significant progress in terms of becoming a global brand

dünya markası olma yolunda önemli mesafe katedeceğimize

thanks to our vision in line with the requirements of the age and

inanıyorum. 2019 yılının ülkemize ve milletimize hayırlar

our innovative strategies. I hope that 2019 will be beneficial for

getirmesini diliyor, herkese sağlıklı, mutlu ve huzurlu günler

our country and nation, and wish everyone days filled with

temenni ediyorum.

health, happiness and peace.
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Güncel
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“Türkiye, kalkınma ve yatırım hamlesini sürdürüyor”
“Turkey continues its development and investment leap”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13 Aralık 2018 tari-

At the meeting organized at the Beştepe People’s Congress and

hinde Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenle-

Culture Center on 13 December 2018, President Recep Tayyip

nen toplantıda İkinci 100 Günlük İcraat Programı’nı açıkladı.

Erdoğan announced the Second 100-Day Action Plan. Indicat-

Yaşanan onca sıkıntıya rağmen ilk 100 günlük icraat progra-

ing that they have achieved a high realization performance

mında yüzde 97 gibi yüksek bir gerçekleşme performansına

of 97 percent in the first 100-day action plan and completed

ulaştıklarını ve planlanan 400 eylemden 340’ını tamam-

340 out of 400 planned actions despite all the troubles encoun-

ladıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye bir

tered, President Erdoğan said, “Continuing its development and

taraftan kalkınma ve yatırım hamlesini sürdürürken, diğer

investment leap on one hand, Turkey has made no concessions

taraftan mali disiplinden asla taviz vermemiştir, inşallah

to its financial discipline; Allah willing, we will continue to work

bundan sonra da aynı hassasiyetle, aynı titizlikle çalışmaya

with the same sensitivity, same rigor. By completing our pro-

devam edeceğiz. Önemli bir kısmı tamamlanmak üzere olan

jects soon, an important part of which is about to be finished, we

projelerimizi kısa zamanda bitirerek milletimize olan vaatle-

will have fulfilled a hundred percent of what we have promised

rimizi yüzde yüz gerçekleştirmiş olacağız” dedi. Cumhurbaş-

to our people.” President Erdoğan also indicated that they will

kanı Erdoğan, İkinci 100 Günlük İcraat Programı’nda yer alan

ensure that 454 actions amounting to 24 billion liras in the Sec-

yaklaşık 24 milyar liralık 454 eylemin bitirilmesini de temin

ond 100-Day Action Plan are completed.

edeceklerini söyledi.

6

Ulaşım ve altyapıda önemli projeler

Significant transportation and infrastructure
projects

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında bakanlık ve ku-

In his speech, President Erdoğan made evaluations on the works

rumların ilk 100 günde tamamladıkları çalışmalar ile ikinci

completed by ministries and institutions in the first 100 days as

100 günde planlanan projelere yönelik değerlendirmelerde

well as on projects planned for the second 100 days. Indicating

bulundu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın ilk 100 günlük

that the Ministry of Transport and Infrastructure completed

dönemde 328 kilometre bölünmüş yolu daha tamamladığı-

a further 328 kilometers of divided roads in the first 100 days

nı, böylece toplam bölünmüş yol uzunluğunun 26 bin 496

and thus the total length of divided roads reached 26 thousand

kilometreye ulaştığını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan,

496 kilometers, President Erdoğan stated that the total high-

120 kilometre yeni otoyol yapılarak toplam otoban uzunluğu-

way length was increased to 2 thousand 777 kilometers by

nun 2 bin 777 kilometreye çıkarıldığını, Gümüşhane, Ordu,

adding 120 kilometers of new highways, and that 30 kilometers

Bitlis, Ankara, Yozgat, Malatya, Trabzon ve Artvin illerin-

of new road tunnels were put to service in Gümüşhane, Ordu,

de 30 kilometre yeni kara yolu tünelinin hizmete açıldığını

Bitlis, Ankara, Yozgat, Malatya, Trabzon and Artvin. President

bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca 997 yerleşim ye-

Erdoğan also said that 997 more settlements were provided

rine daha 4.5G mobil internet hizmeti erişimi sağlandığını,

with the 4.5G mobile Internet service, 272 kilometers of rail-

272 kilometrelik demir yolunun yenilendiğini, kara yollarında

ways were renewed, 893 kilometers of roads were covered with

893 kilometrelik bitümlü sıcak karışım kaplama yapıldığını,

hot bituminous mixture, terminal buildings of Muş and Kahra-

Muş ve Kahramanmaraş Havalimanlarının terminal binala-

manmaraş Airports were put into service, and that the İdris-i

rının hizmete sunulduğunu ve Van Gölü’nde hizmet verecek

Bitlisi Ferry that will operate in Lake Van was completed.

İdris-i Bitlisi Feribotu’nun imalatının tamamlandığını söyledi.

Also announcing the projects for the second 100 days, Presi-

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikinci 100 güne yönelik projele-

dent Erdoğan said, “In the next 100 days, we will complete the

ri de açıklayarak, “Önümüzdeki 100 gün boyunca Gebze-

Gebze-Haydarpaşa and Sirkeci-Halkalı suburban lines and

Haydarpaşa, Sirkeci-Halkalı banliyö hatlarını tamamlayarak

put them to service. By completing a further 73 kilometers of

işletmeye alıyoruz. Yap-işlet-devret modeli otoyol çalışma-

safe roads in high standards through the build-operate-trans-

larıyla yüksek standartlı ve emniyetli 73 kilometre yolu daha

fer model, we will increase our highway network to 2 thousand

bitirerek otoyol ağımızı 2 bin 815 kilometreye yükseltiyoruz.

815 kilometers. We will invite tenders for 154 kilometers of the

Toplam 246 kilometre uzunluğunda olan Aydın-Denizli Oto-

Aydın-Denizli Highway, which is 246 kilometers long in total,

yolu’nun 154 kilometresi ile Mersin-Silifke-Taşucu Otoyolu’nun

and for 92 kilometers of the Mersin-Silifke-Taşucu Highway

92 kilometresinin ihalesini yap-işlet-devret yöntemiyle yapı-

with the build-operate-transfer model. We are also producing

yoruz. Yerli ve millî ilk dizel elektrikli manevra lokomotifini

the first local and national diesel electric maneuver locomo-

de üretiyoruz” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı

tive.” The Second 100-Day Action Plan announced by President

İkinci 100 Günlük İcraat Programı’nda 9 adet PTT Para Nakit

Erdoğan also includes getting 9 PTT Money Cash Centers ready

Merkezi’nin hizmete hazır hale getirilmesi de yer aldı.

for service.
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Türk Savunma Sanayii Zirvesi
“Küresel Güç Türkiye”
Turkish Defense Industry Summit
“Global Power: Turkey”
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Savunma Sanayii

President Recep Tayyip Erdoğan attended the Turkish Defence

Başkanlığı tarafından 12-13 Aralık 2018 tarihlerinde düzen-

Industry Summit organized by the Presidency of Defense In-

lenen Türk Savunma Sanayii Zirvesi’ne katıldı. Beştepe Millet

dustries on 12-13 December 2018. Delivering the opening speech

Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki etkinliğin açılış konuşmasını

of the event organized at the Beştepe People’s Congress and

gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bilimi, araştırmayı,

Culture Center, President Erdoğan said, “We are determined to

geliştirmeyi, tasarımı, üretimi, bütün bu hizmet zincirlerinin

establish an industry ecosystem based on science, research, de-

birbiriyle uyumunu esas alan bir sanayi ekosistemi kurmakta

velopment, design, production, and the harmony of all of these

kararlıyız. Kendi ihtiyaçlarımızı karşılamanın ötesinde ihra-

service chains. Beyond meeting our own needs, all efforts that

catı hedef alan, uluslararası ilişkilerimize katkı sağlayacak,

are aimed towards export, and will contribute and add value to

değer kazandıracak her çaba bizim için önemlidir” dedi.

our international relations are important to us.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Günümüzde savunma teknoloji-

In his speech, in which he said, “In our day, it is not possible for

lerinde güçlü ve bağımsız olamayan ülkelerin ve milletlerin

countries that are not strong and independent in terms of de-

geleceklerine güvenle bakabilmeleri mümkün değildir” ifade-

fense industries to safely look to the future,” President Erdoğan

lerini kullandığı konuşmasında, Türkiye’nin maddi imkan-

stated that Turkey – despite its relatively limited financial means

ları nispeten sınırlı olmasına rağmen ordusunun ve savun-

– is included among the countries that have a say in the regional

ma sanayiinin gücü sayesinde bölgesel ve küresel düzeyde

and global level thanks to the strength of its army and defense

söz sahibi ülkeler arasında bulunduğunu söyledi. Savunma

industry. Indicating that 650 different works with a project

sanayii alanında hâlihazırda proje bedeli 60 milyar doları

value of 60 billion dollars are carried out in the field of defense

bulan 650 kalem işin takip edildiğini ve bunların 100 tanesinin

industry and that 100 of them are directly technology produc-

doğrudan teknoloji geliştirme ve araştırma-geliştirme proje-

tion and R&D projects, President Erdoğan said, “Our Turkish

si olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türk Silahlı

Armed Forces are certainly the backbone of homeland security.

Kuvvetlerimiz, elbette ülke güvenliğinin belkemiğidir. Ancak

However, in our day, the concept of security has expanded to

günümüzde güvenlik kavramı istihbarattan sağlığa, enerji-

include different fields from intelligence to health, from energy

den iletişime, ulaştırmadan tarıma kadar farklı alanları da

to communication, from transportation to agriculture. What is

içine alacak şekilde genişlemiştir. Önemli olan potansiyelimi-

important is to mobilize our potential, make the best use of our

zi harekete geçirmek, kaynaklarımızı en doğru şekilde kul-

resources, and conduct our works on the principle of produc-

lanmak, çalışmalarımızı verimlilik esasına göre yürütmektir.

tivity. That is why we have affiliated our Presidency of Defense

Savunma Sanayii Başkanlığımızı doğrudan Cumhurbaşkan-

Industries directly to the Presidency. Thus, a wide collaboration

lığı’na bağlamamızın sebebi işte budur. Böylece Türk Silahlı

field was created encompassing the Scientific and Technologi-

Kuvvetlerimizin imkanları yanında TÜBİTAK’tan üniversite-

cal Research Council of Turkey, our universities, establishments

lerimize, diğer kurumlarımıza bağlı kuruluşlardan özel sek-

affiliated to other institutions of ours and our private sector in

törümüze kadar geniş bir işbirliği alanı ortaya çıkmıştır” dedi.

addition to the means of our Turkish Armed Forces.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ATAK helikopteri, Millî Muharip

Pointing to projects such as the ATAK helicopter, National Com-

Uçağı, KORKUT hava savunma silahı, HİSAR hava savun-

bat Aircraft, KORKUT aerial defense weapon, HİSAR aerial

ma sistemleri, KASIRGA, BORA, SOM füzeleri, ALTAY tankı

defense systems, KASIRGA, BORA and SOM missiles and

gibi projelere işaret ederek, “Türkiye, savunma sanayiindeki

the ALTAY tank, President Erdoğan evaluated, “We shall not

tüm stratejik ihtiyaçlarını kendisi tasarlayabilir, geliştirebi-

stop, we shall not rest and we shall work day and night until

lir, üretebilir hale gelene ve bunların ihracatını yapana kadar

Turkey comes to a point where it can design, develop, produce

durmayacağız, dinlenmeyeceğiz, gece gündüz çalışacağız”

and export all of its strategic needs in the defense industry it-

değerlendirmesinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ko-

self.” Receiving information from the officials on the GÖKBEY

nuşmasının sonunda sahnedeki platforma getirilen GÖKBEY

general-purpose helicopter brought to the platform on the stage

genel maksat helikopteri ile ilgili yetkililerden bilgi alarak,

at the end of his speech, President Erdoğan said, “Allah willing,

“İnşallah kendi eserimizle dünyada iftihar etmeye devam

we will continue to take pride in our work in the world. I con-

edeceğiz. Emeği geçenleri kutluyorum, hayırlı olsun, Allah

gratulate everyone who has put an effort, may it lead to good,

mübarek etsin” dedi.

may Allah make it propitious.”
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“Gençlerimize PTT’nin kapıları açık”

“The PTT’s doors are open to our youth”

2018 konsepti “Küresel Güç Türkiye” olarak belirlenen Türk

The Post and Telegraph Organization Corporation (PTT Corp.)

Savunma Sanayii Zirvesi’nin konukları arasında Posta ve

Chairman of Board and Director General Kenan Bozgeyik was

Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT A.Ş.) Yönetim Kurulu

among the guests of the Turkish Defense Summit, the 2018 con-

Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik de yer aldı. Genç-

cept of which was determined as “Global Power: Turkey”. De-

lere hitaben “İletişimde Kariyer” başlıklı bir konuşma yapan

livering a speech titled “Career in Communication” addressing

Genel Müdür Bozgeyik, PTT A.Ş.’nin iletişim teknolojilerinde

the youth, Director General Bozgeyik made evaluations on the

ulaştığı nokta ve kariyer fırsatları ile ilgili değerlendirmelerde

point the PTT Corp. has reached in terms of communication

bulundu.

technologies as well as career opportunities.

Kenan Bozgeyik, telgraf iletişiminde kullanılan Mors alfabe-

In his speech, on which he made an interesting start by say-

siyle “Merhaba” diyerek ilgi çekici bir başlangıç yaptığı konuş-

ing “Hello” with the Morse alphabet used in telegraph commu-

masında, PTT A.Ş.’nin yaklaşık iki asırdır hizmet verdiğini

nication, Kenan Bozgeyik stated that the PTT Corp. has been

ve faaliyet gösterdiği sektörlerde öncü bir rol üstlendiğini be-

offering services for almost two centuries and undertakes a

lirtti. Şirket’in bu özelliğini günümüzde akıllı kargo otomatı

pioneering role in the sectors in which it carries out activities.

ve drone gibi çağı yakalayan teknolojilerle devam ettirdiğini

Indicating that the Company maintains this feature today

kaydeden Genel Müdür Bozgeyik, PTT A.Ş.’nin başta e-ticaret

with contemporary technologies such as smart parcel automat

ve lojistik olmak üzere çeşitli sahalardaki faaliyetlerine de de-

and drone, Director General Bozgeyik also touched upon the

ğindi. “E-ticaret ve lojistik özellikle önümüzdeki on sene içeri-

PTT Corp.’s activities in various fields, particularly e-com-

sinde büyük ivme kazanacak. Şirketimiz bu sektörlerde önem-

merce and logistics. Remarking, “E-commerce and logistics will

li faaliyetler gerçekleştiriyor. Biz PTT olarak e-ticarette de bir

gain considerable momentum especially in the next ten years.

marka oluşturduk ve dünyanın en büyük şirketleriyle rekabet

Our Company undertakes important activities in these sectors.

edebilecek altyapıları kuruyoruz. Bugün Çin’in Alibaba’sı,

We, as the PTT, have established a brand in e-commerce and

Amerika’nın Amazon’u varsa, Türkiye’nin de ePttAVM’si var”

are building infrastructures that can compete with the world’s

değerlendirmesinde bulunan Kenan Bozgeyik, gençlere şöyle

greatest companies. Whereas China has Alibaba and America

seslendi: “Ülkem için ben de varım diyorsanız PTT’nin kapı-

Amazon today, Turkey has ePttAVM.com,” Kenan Bozgeyik ad-

ları sizlere açık. Hangi sektörde çalışmak isterseniz buyurun,

dressed the youth: “If you are saying, ‘I am here for my coun-

gelin. Türkiye’deki gençlerin önünün açılması, yeni fırsatlar

try’, the PTT’s doors are wide open to you. Whichever sector you

yaratılması için gece gündüz çalışıp didiniyoruz. Bayrağımızı

want to work in, come on in. We work day and night and strive

daha yükseğe taşımak için sizi dört gözle bekliyoruz.”

to pave the way for the youth in Turkey and to offer new possibilities. We are looking forward for you to fly our flag even higher.”
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Türkiye, Avrupa’da uçuş ağını en fazla büyüten ülke
Turkey is Europe’s first in terms of expanding flight network
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Avrupa

Minister of Transport and Infrastructure Mehmet Cahit Turhan

Havalimanları Konseyi’nin 2008-2018 dönemini kapsayan

made evaluations on the Airports Council International Europe

raporuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Rapora göre,

report encompassing the 2008-2018 period. Stating that ac-

Türkiye’nin son 10 yılda doğrudan bağlantı noktalarını yüzde

cording to the report, Turkey became Europe’s first in terms of

191, dolaylı bağlantı noktalarını yüzde 130, havalimanı bağ-

expanding flight network by increasing the number of its direct

lantılarını yüzde 157 ve network bağlanabilirliğini yüzde 534

connections by 191 percent, the number of its indirect connec-

oranında artırarak Avrupa’da uçuş ağını en fazla büyüten ülke

tions by 130 percent, the number of its airport connections by

olduğunu belirten Bakan Turhan, bu neticenin Türk sivil ha-

157 percent and its network connectedness by 534 percent in the

vacılığının yazdığı başarı öyküsünü yansıttığını ifade etti.

last 10 years, Minister Turhan stated that this result is a reflec-

Bakan Turhan, Atatürk Havalimanı’nın son 10 yılda doğrudan

tion of the success story of the Turkish civil aviation.

bağlantı noktalarını yüzde 104, dolaylı bağlantı noktalarını

Minister Turhan stated that the Atatürk Airport ranked first

yüzde 65, network bağlanabilirliğini yüzde 81 oranında ge-

among Europe’s first 5 airports by increasing the number of

liştirerek bu alanda Avrupa’nın ilk 5 havalimanı içinde ilk sı-

its direct connections by 104 percent, the number of its indirect

rada yer aldığını kaydetti. Sabiha Gökçen Havalimanı’nın ise

connections by 65 percent and its network connectedness by

doğrudan bağlantı noktası sayısını yüzde 929 artırarak 2008-

81 percent in the last 10 years. Indicating that the Sabiha Gökçen

2018 yılları arasında Avrupa’da uçuş ağını en fazla geliştiren

Airport, on the other hand, became the airport in Europe to best

havalimanı olduğunu bildiren Bakan Turhan, “Ülkemizde ha-

enhance its flight network by increasing the number of its di-

vacılığın sürdürülebilir, emniyetli, güvenli ve rekabetçi gelişi-

rect connections by 929 percent between 2008-2018, Minister

mi için gerek altyapı yatırımları gerekse mevzuat anlamında

Turhan said, “To ensure sustainable, safe, secure and competi-

çalışmalarımız hız kesmeden devam edecektir” dedi.

tive development of aviation in our country, we shall continue
both the infrastructure investments and our works in terms of
legislation without losing speed.”
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Türkiye destinasyonları
Destination:Turkey

Doğanın kalbinin attığı şehir
Bolu
The city where the heart of nature beats
Bolu
Emre Bozkır
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Sayısız göl, rengarenk ormanlar, huzur verici

A fascinating nature with countless lakes, color-

yaylalarla büyüleyici bir doğa, zengin bir tarih,

ful forests and peaceful plateaus, a rich history,

yüzlerce yıllık birikimden beslenen bir kültür,

a culture supported by an accumulation of hun-

dillere destan bir mutfak... Coğrafi açıdan mü-

dreds of years, a legendary cuisine… Having a

kemmel bir konuma sahip Bolu, Türkiye’nin en

perfect geographic location, Bolu is one of the

özel şehirlerinden biri.

most special cities of Turkey.

Coğrafi açıdan mükemmel bir konuma sahip Bolu,
dört mevsim boyunca doğanın tüm renklerini büyük bir cömertlikle sergiler.
Having a perfect geographical location, Bolu exhibits all the colors of nature with
all its generosity throughout four seasons.

Karadeniz Bölgesi’nin batısında yer alan

Bolu is located in the west of the Black Sea

Bolu, batıda Düzce ve Sakarya, güney-

Region. It neighbors Düzce and Sakarya in

batıda

güneyde

the west, Bilecik and Eskişehir in the south-

Ankara, doğuda Çankırı, kuzeyde Zongul-

west, Ankara in the south, Çankırı in the

dak ve kuzeydoğuda Karabük ile komşu-

east, Zonguldak in the north and Karabük in

dur. İstanbul’u Anadolu’nun geri kalanına

the northeast. It’s one of the important stops

bağlayan güzergahtaki önemli duraklar-

on the route connecting İstanbul to the rest of

dan biridir. Ülkemizin en geniş ormanlık

Anatolia. It’s among the cities with the vast-

alana sahip şehirlerindendir. Dört mevsim

est forestlands in our country. Exhibiting all

boyunca doğanın tüm renklerini büyük

the colors of nature with all its generosity

bir cömertlikle sergileyen Bolu, son derece

throughout four seasons, Bolu has a strong

güçlü bir turizm potansiyeli taşır.

tourism potential.

Bilecik

ve

Eskişehir,
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Bolu denince akla ilk gelen göllerdir. Doğal güzellikleriyle

What first springs to mind when it comes to Bolu is lakes. Fa-

ün salmış şehir adeta bir göl cennetidir. Bolu’nun güneyba-

mous for its natural beauties, the city is virtually a lake par-

tısında, Abant Dağları üzerinde yer alan Abant Gölü yılın her

adise. Situated to the southwest of Bolu, on the Abant Moun-

ayında ziyaretçi çeker. 1988 yılında tabiat parkı ilan edilen göl

tains, Lake Abant attracts visitors in every month of the year.

ve çevresi karla kaplanınca masalsı bir atmosfere bürünür.

Declared a nature park in 1988, the lake and its surroundings

Zengin bir flora ve faunaya sahip olan parkta piknik, kamp ve

wrap themselves in an enchanting atmosphere when covered

doğa yürüyüşü yapmak, bisikletle veya atla gezintiye çıkmak

with snow. The park – which has a rich flora and fauna – is suit-

mümkündür.

able for picnicking, camping, hiking, cycling and horse riding.

Şehrin kuzeyinde bulunan Yedigöller Havzası, Büyükgöl,

Located in the northern part of the city, the Yedigöller ba-

Seringöl, Deringöl, Nazlıgöl, Küçükgöl, İncegöl ve Sazlıgöl adı

sin comprises seven large and small lakes called Büyükgöl,

verilen irili ufaklı yedi gölden oluşur. 1965 yılından bu yana

Seringöl, Deringöl, Nazlıgöl, Küçükgöl, İncegöl and Sazlıgöl.

millî park statüsüyle koruma altında olan ve zengin bir ağaç

Over 100 bird species have been identified in Yedigöller, which

nüfusuna ev sahipliği yapan Yedigöller’de 100’ün üzerinde kuş

has been under conservation as national park since 1965 and

türü tespit edilmiştir. Millî park, ülkemizde kamp tutkunları-

hosts a rich tree population. The national park is among plac-

nın en çok rağbet gösterdiği yerlerdendir.

es in our country that camping aficionados visit the most.

Şehir merkezine oldukça yakın bir konumda yer alan

Located very near the city center, the Gölcük Nature Park is

Gölcük Tabiat Parkı, Bolu’nun bir başka doğa harikasıdır.

Bolu’s another natural wonder. The state guesthouse by the

Çam, köknar, kayın, gürgen gibi ağaçlarla çevrili gölün kıyı-

lake – which is surrounded by trees such as pine, fir, beech and

sında bulunan devlet konukevi, ziyaretçileri büyüler ve en gü-

hornbeam – fascinates visitors and adorns the most beautiful

zel manzara fotoğraflarını süsler. Sünnet Gölü ve Sülüklügöl

landscape photographs. Lake Sünnet and Sülüklügöl nature

Yedigöller Millî
Parkı, ülkemizde
kamp tutkunlarının
en çok rağbet
gösterdiği
yerlerdendir.
Yedigöller
National Park is
among places
in our country
that camping
aficionados
visit the most.

tabiat parkları da doğaseverlere

parks are also among the valuable

keyifli vakit geçirme imkanı sunan

places that offer nature lovers the

nadide yerler arasındadır. Bolu’nun

opportunity to enjoy delightful mo-

10 kilometre güneybatısında bulu-

ments. Situated 10 kilometers south-

nan Akkaya Travertenleri oldukça

west of Bolu, Akkaya Travertines

ilgi çekici yeryüzü şekilleridir. Bu

are quite interesting landforms.

bölge “Bolu’nun Pamukkale’si” ola-

This area is known as “the Pamuk-

rak bilinmektedir.

kale of Bolu”.

Bolu’nun gölleri, dağları, yaylaları

Bolu’s lakes, mountains and pla-

kışın beyaz örtüyle kaplandığında

teaus create magnificent sceneries

muhteşem manzaralar oluşturur.

when covered in white during win-

Şehir aynı zamanda Türkiye’nin po-

ter. The city is also one of Turkey’s

püler kış sporları destinasyonların-

popular winter sports destinations.

dan biridir. Köroğlu Dağları’nın zir-

Located at the top of the Köroğlu

vesinde yer alan Kartalkaya Kayak

Mountains, the Kartalkaya Ski

Merkezi, kayakseverlerin en gözde

Center is among the favorite places

uğrakları arasındadır. Tesiste kayak,

of skiing aficionados. The facility

snowboard gibi branşlara son derece

features many pistes with various

elverişli ve çeşitli zorluk derecelerin-

levels of difficulty that are quite

de pek çok pist bulunmaktadır.

suitable for branches like skiing

Bolu’da sağlık turizmi de oldukça

and snowboarding.

gelişmiştir. Önemli bir fay hattı üze-

Health tourism in Bolu is also very

rinde konumlanan şehirde çok sayı-

developed. Located on an impor-

da sıcak su kaynağı ve termal tesis

tant fault line, the city has many

bulunmaktadır. Termal suların şifalı

hot springs and thermal facilities.

olduğuna inanılmakta ve kaplıcalar

Thermal waters are believed to

yılın her döneminde ziyaretçi çek-

have healing properties, and spas

mektedir.

attract visitors all year round.
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Bolu, doğası, tarihi ve mutfağıyla ziyaretçilerine her açıdan
mükemmel bir seyahat deneyimi vadeder.
Bolu promises an absolutely perfect travel experience to
visitors with its nature, history and cuisine.

Binlerce yıllık geçmişi boyunca pek çok medeniyete ev sa-

Having hosted many civilizations throughout its history of thou-

hipliği yapan Bolu geniş bir tarihî zenginlik barındırır.

sands of years, Bolu holds a great historical richness. Tradition-

Göynük ve Mudurnu ilçelerindeki kadim dokusunu koru-

al Turkish houses in Göynük and Mudurnu districts, which still

yan geleneksel Türk evleri görülmeye değerdir. Ülkemizin

preserve their ancient texture, are worth seeing. The Victory

“cittaslow”larından yani sakin şehirlerinden Göynük’te yer

Tower in Göynük – one of Turkey’s “cittaslows”, namely slow

alan Zafer Kulesi, Sakarya Meydan Muharebesi’nde elde edi-

cities – is a special monument symbolizing the victory achieved

len zaferi simgeleyen özel bir anıttır. Şehir merkezinde bulu-

during the Battle of Sakarya. The Yıldırım Bayezid Mosque in

nan Yıldırım Bayezid Camii ile Fatih Sultan Mehmed’in hocası

the city center and the tomb of Akşemseddin – Mehmed the Con-

Akşemseddin’in Göynük’teki türbesi ise kentin önemli

queror’s tutor – in Göynük are among important architectures.

mimari yapılarındandır.
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In addition, there are many inns and baths in various districts of

Bolu’nun çeşitli ilçelerinde ayrıca çok sayıda tarihî han ve ha-

Bolu. The statue of Köroğlu – a folk poet who lived in the 16th cen-

mam yer alır. 16’ncı yüzyılda yaşamış, yiğitliğiyle ün salmış

tury and was well known with his bravery – in the city center

bir halk ozanı olan Köroğlu’nun şehir merkezindeki heykeli

is quite majestic. Many artifacts that have been found during

oldukça ihtişamlıdır. Şehrin konumlandığı bölgede yapılan

the archeological excavations carried out in the region where

arkeolojik kazılarda çıkarılan ve Bolu tarihini yansıtan pek

the city is located and reflect on the history of Bolu are exhibited

çok eser Bolu Müzesi’nde sergilenmektedir. Seben ilçesinde

at the Bolu Museum. And the rock houses in the Seben district

birbirine yakın yerlerde bulunan ve erken Hıristiyanlık döne-

located near each other and estimated to date from the early

mine ait olduğu tahmin edilen kaya evleri ise şehirde görüle-

Christianity period are among the most interesting structures

bilecek en ilginç yapılar arasındadır.

that can be seen in the city.

Bolu, enfes mutfağıyla da bir cazibe merkezidir. Tüm dün-

Bolu is also an attraction center with its gorgeous cuisine. Chefs

yada nam salmış Aşçılar Diyarı Mengen’de yetişen ustalar

trained in Mengen – the Land of Chefs, which has made a name

Türkiye’nin en iyi restoranlarında çalışmakta ve Türk mut-

for itself all over the world – work at the best restaurants of Turkey

fağının eşsiz lezzetlerini nesilden nesile aktarmaktadır. Kısa-

and hand over the unique delicacies of the Turkish cuisine from

cası Bolu, doğasıyla, tarihiyle, mutfağıyla ziyaretçilerine her

generation to generation. In short, Bolu promises an absolutely

açıdan mükemmel bir seyahat deneyimi vadeder.

perfect travel experience with its nature, history and cuisine.

HEP YANINIZDA, HEP AÇIK

PTTBANK İNTERNET BANKACILIĞI VE MOBİL UYGULAMALARIYLA
PTT GÜVENCESİNİ HER YERDE YAŞAYIN

Perspektif

Perspective

Empatinin kodları:
Etkili bilgi işleme
Codes of empathy:
Affective computing
Buğra Ayan

18

Bilgisayarlar ile empati kurmak zo-

Are we entering a new period in which

runda kalacağımız yeni bir döneme mi

we will have to empathize with comput-

giriyoruz? Otonom araçlar, birbirine

ers? As autonomous vehicles, billions of

bağlanan milyarlarca akıllı nesne, gi-

smart objects connected to one another,

yilebilir teknolojiler hızla etrafımızı

and wearable technologies surround

sararken kaçamayacağımız yepyeni bir

us, this is a brand new question we just

soru bu. Sorunun cevabı ise bizi önce

cannot avoid. The answer to the question

1995 yılına götürür. Dünyanın en pres-

first takes us back to 1995. The article en-

tijli eğitim ve araştırma kurumlarından

titled “Affective Computing” by Rosalind

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’n-

Picard of the Massachusetts Institute

den (MIT) Rosalind Picard’ın “Affective

of Technology (MIT) – one of the most

Computing” (Etkili Bilgi İşleme) başlı-

prestigious education and research es-

ğıyla bu tarihte yayımlanan makalesi,

tablishments in the world – published on

makinelerin insan duygularını anlayıp

this year questioned whether machines

anlayamayacağını sorgular. Aynı ça-

could understand human emotions. The

lışmada, duyguların fiziksel ve bilişsel

research also focused on the physical and

yanlarına

insanların

cognitive aspects of emotions and tack-

duygularını gizleyip gizleyemeyeceği

led the question of whether or not people

sorusu da ele alınır.

can hide their feelings.

odaklanılırken

Makalenin yayımlanmasının ardından bu konu çok sayı-

After the article was published, the matter became an agenda

da araştırmacının gündemine girer. Bu yeni alan için “etkili

item for many researchers. This new field was called “emotion-

bilgi işleme”nin yanı sıra “duygusal yapay zeka” veya “yapay

al artificial intelligence” or “artificial emotional intelligence” in

duygusal zeka” gibi isimler de kullanılır. Çalışmalarda sade-

addition to “affective computing”. The studies aim to calculate

ce mutluluk, hüzün, öfke gibi genel duygular değil, aynı za-

not only the algorithms of general emotions such as happiness,

manda yorgunluk, zihin dağınıklığı, dikkatli olma hali gibi

sadness and anger but also of complex cognitive states such as

karmaşık bilişsel durumların algoritmalarının hesaplanması

fatigue, lack of concentration, and attentiveness. At this point,

da amaçlanır. Bu noktada bilgisayarlı görü ile derin öğrenme

one starts from face movements and voice vibrations by using

kullanılarak yüz hareketleri ve ses titreşimlerinden yola çıkı-

machine vision and deep learning. Where emotional artificial

lır. Duygusal yapay zekanın duygu analizinden ayrıldığı yer

intelligence differs from sentiment analysis is that it can grasp

ise sadece pozitif ve negatif gibi ifade kutuplarını değil, farklı

not only expression opposites such as positive and negative but

duyguları da anlayabilmesidir.

also different emotions.

Duygusal yapay zekanın kullanılabileceği bazı örnek alanlar

Here are some of the fields in which emotional artificial intelli-

şu şekilde sıralanmaktadır:

gence can be used:

Trafik: Sürücülerin bilinç açıklığı, yorgunluk ve dikkat sevi-

Traffic: Drivers’ consciousness, fatigue and attention levels

yeleri yapay zekanın bu alt alanı ile önemli bir inceleme sahası

become an important field of analysis thanks to this sub-branch

haline gelmektedir. Çalışmalardan elde edilecek verilerden yola

of artificial intelligence. It is foreseen that accident-preven-

çıkılarak geliştirilecek uygulamalar sayesinde trafik kazalarını

tive measures can be implemented thanks to the applications

önleyici çözümlerin hayata geçirilebileceği öngörülmektedir.

developed based on data from studies.
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Duygusal yapay zeka olarak da adlandırılan etkili bilgi işlemenin trafik, eğitim,
sağlık, iletişim gibi alanlarda kullanılması öngörülmektedir.
Also called emotional artifical intelligence, affective computing is foreseen to be used in
such fields as traffic, education, health and communication.

Eğitim: Çevrimiçi öğrenme mecraları gün geçtikçe daha faz-

Education: Online learning platforms are becoming more

la talep görmektedir. Fakat bu eğitim biçiminin çevrimdışı

and more popular by the day. The most significant disadvan-

eğitime göre en büyük dezavantajı öğrencinin dersteki dikkat

tage of this way of education compared to offline education,

seviyesinin ölçülememesidir. Duygusal yapay zeka çözümle-

however, is that it is not possible to measure students’ atten-

ri ile bu problemin üzerine gidilebilecek olması, alana ilişkin

tion levels in class. That this problem can be tackled through

güzel bir gelişme olarak ön plana çıkmaktadır. Yeni uygula-

emotional artificial intelligence solutions comes to the fore as

malar sayesinde öğrencinin dersi dinlerken, soru çözerken

a pleasant development in the field. It seems that, thanks to

veya cevap kontrol ederken yaşadığı duyguların okunabilmesi

new applications, it will be possible to read and steer students’

ve yönlendirme yapılabilmesi mümkün olacak gibi görünüyor.

emotions as they listen to the lecture, solve problems or check

Sağlık: Araştırmacılar Parkinson ve koroner arter hastalığı
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their answers.

gibi bazı rahatsızlıkların erken teşhis edilebilmesi, intihar

Health: Researchers are working on the use of emotional ar-

vakalarının önlenebilmesi ve otizmli bireylere destek verile-

tificial intelligence for the early diagnosis of conditions such as

bilmesi noktasında duygusal yapay zeka kullanımı üzerinde

Parkinson’s disease and coronary artery disorder, suicide pre-

çalışmaktadır. Fakat bu madalyonun yalnızca tek bir yüzü.

vention, and helping individuals with autism. This, however, is

Diğer yüzünde ise tabletten kol saatine birçok akıllı nesneye

only one side of the coin. On the other side is the possibility of

verilen erişim izinleri sayesinde bu nesnelerin, kullanıcının

many smart objects such as tablets and wristwatches, to per-

bilgisi dışında sağlık verisini algılayabilmesi ve olumlu yönde

ceive health data without the knowledge of the user and posi-

manipüle edebilmesi ihtimali bulunmaktadır.

tively manipulate it due to permission of access granted to them.

ABD’li araştırmacı
Cynthia Breazel,
1998 yılında ürettiği
robotuna Türkçeden
ilham alarak “KISMET”
adını vermiştir.
Inspired by the Turkish
language, American
researcher
Cynthia Breazel named
the robot she produced
in 1998 “KISMET” (luck).

İletişim: İnsanların yaşadıkları

Communication: It is speculated

sorunları robotlar veya yapay ze-

that people can share their problems

kayla daha rahat paylaşabileceği,

more easily with robots or artificial

onlara güvenebileceği tahmin edil-

intelligence, and trust them. From

mektedir. Bu noktadan hareketle,

this viewpoint, it is thought that emo-

özellikle yeni kuşakta gözlemlenen

tional artificial intelligence can offer

bireyselleşmenin ortaya çıkarabi-

educational solutions to lack of em-

leceği empati eksikliğine duygu-

pathy, which can result from individ-

sal yapay zekanın eğitsel çözümler

ualization that is observed particu-

sunabileceği düşünülmektedir.

larly among the new generation.

ABD’li araştırmacı Cynthia Breazel

In

1998 yılında 10 farklı duyguyu ifade

Cynthia Breazel produced a robot

edebilen bir robot üretir. Breazel’ın

that could express 10 different emo-

robotuna Türkçeden ilham alarak

tions. It is an interesting anecdote on

“KISMET” adını koyması duygusal

emotional artificial intelligence that

yapay zeka konusuna ilişkin ilginç

Breazel named her robot “KISMET”

bir anekdottur. Ne yazık ki KISMET

(luck) by being inspired by Turkish.

projesi süreklilik göstermez fakat

Sadly enough, the KISMET project

bugün gerek Türkiye’de gerek diğer

did not last but today, projects in

ülkelerde insansı robotlarla duygu-

which humanoid robots and emo-

sal yapay zekanın yolunun kesiştiği

tional artificial intelligence blend

projeler geliştirilmeye devam et-

together are still devised in both

mektedir. Bu konuda fark yaratan

Turkey and other countries. The only

işler çıkıp çıkmayacağı hususunda

thing to say about whether or not

söylenebilecek tek söz ise Breazel’ın

distinctive works will be produced

20 yıl önce dediği gibi “kısmet”.

in the field is what Breazel said

Heyecanla bekleyip göreceğiz.

20 years ago: Luck. We will wait

1998,

American

researcher

with excitement and see.
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Filateli

Philately

“Doğal Koruma Alanları ve Millî Parklar”
konulu anma blokları
“Natural Conservation Areas and National Parks”
themed commemorative blocks
Enver Uygun
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Eşsiz tabiat özellikleri, elverişli iklim ko-

Virtually a giant open-air museum with

şulları, florası ve faunasıyla adeta dev bir

its unparalleled natural traits, favora-

açık hava müzesi görünümündeki Tür-

ble climatic conditions, flora and fauna,

kiye çok sayıda millî parka ev sahipliği

Turkey is home to many national parks.

yapar. Söz konusu bölgelerin insan eliyle

With the measures adopted to prevent

tahrip edilmesini önlemek amacıyla ha-

the said regions from being destroyed by

yata geçirilen tedbirlerle habitatları millî

humans, utmost effort is put into ensur-

park ve doğal koruma alanları içinde ka-

ing that the plants and animals inside the

lan bitki ve hayvanların zarar görmeme-

national parks and natural conservation

si için azami gayret sarf edilir.

areas are not harmed.

Doğa turizmi konusunda da önemli bi-

Important locations in terms of nature

rer uğrak yeri olan doğal koruma alan-

tourism as well, natural conservation

ları ve millî parklar yılın her döneminde

areas and natural parks host local and

yurt içi ve yurt dışından binlerce turisti

foreign tourists all year round. Aim-

ağırlar. Emisyon programlarında ülke-

ing to promote the historical, cultural

mizin tarihî, kültürel ve doğal güzellik-

and natural wonders of our country

lerini tanıtmayı gözeten Posta ve Telgraf

in its emission programs, the Post and

Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT A.Ş.)

Telegraph

2014 yılında doğal koruma alanları ve

(PTT Corp.) initiated a philatelic tradi-

millî parkları konu eden filatelik bir ge-

tion of treating natural conservation ar-

lenek başlatır. PTT A.Ş. bu tarihten gü-

eas and natural parks in 2014. From this

nümüze her yıl “Doğal Koruma Alanları

year on, the PTT Corp. annualy released

ve Millî Parklar” konulu anma bloklarını

“Natural Conservation Areas and Nation-

tedavüle çıkarır.

al Parks” themed commemorative blocks.

Organization

Corporation

Çok sayıda millî parka
ev sahipliği yapan
Türkiye, elverişli iklim
koşulları, zengin
flora ve faunasıyla
adeta dev bir
açık hava müzesi
görünümündedir.
Hosting many national
parks, Turkey is
virtually a huge open
air museum with its
favorable climatic
conditions, rich flora
and fauna.

“Doğal Koruma Alanları ve Millî Parklar” konulu ilk anma blo-

The first “Natural Conservation Areas and National Parks”

ğu 9 Temmuz 2014 tarihinde basılır. 2000 yılında millî park

themed commemorative block was printed on 9 July 2014. Fea-

statüsüne kavuşan, 37 bin hektar alana sahip, Kastamonu

tured inside the block of 104x66 millimeters – which treats the

ve Bartın sınırları içinde bulunan Küre Dağı Millî Parkı’nın

Mount Küre National Park within the borders of Kastamonu and

işlendiği, tasarımı Bekir Gürgen’e ait 104x66 milimetre ebat-

Bartın with an area of 37 thousand hectares – is the stamp on

larındaki blok içinde 38x38 milimetre alanda geyik ve man-

which deer and mushroom visuals are highlighted on an area of

tar görselinin öne çıktığı pul yer alır. 2,5 TL bedelle satışa su-

38x38 millimeters. Together with the block, which was put up for

nulan blokla birlikte ikisi 1,25 TL, ikisi 2,5 TL bedelli olmak

sale for 2.5 liras, four stamp-marked postcards – 2 for 1.25 liras

üzere dört adet pul baskılı posta kartı da tedavüle çıkar.

value and 2 for 2.5 liras value – were released.

2015 yılında basılan “Doğal Koruma Alanları ve Millî Park-

The “Natural Conservation Areas and National Parks” themed

lar” konulu anma bloğu, 1994 yılında millî park ilan edilen,

commemorative block printed in 2015 was decorated with the

Balıkesir sınırları içindeki Kazdağı Millî Parkı’na ait görsel-

visuals of Mount Ida National Park, which was proclaimed a na-

lerle süslenir. Tasarımını Bekir Gürgen’in yaptığı 111x63 mi-

tional park in 1994 and is included within the borders of Balıke-

limetrelik blok içinde 38x38 milimetrelik pul yer alır. 1,2 TL

sir. Designed by Bekir Gürgen, the block of 111x63 millimeters in-

bedelle satışa sunulan blokta farklı renkte yapraklara sahip

cludes the stamp of 38x38 millimeters. Put up for sale for 1.2 liras,

ağaçlardan oluşan orman manzarası, çiçek, sürüngen, kuş,

the block contains the visuals of a forest scenery composed of

böcek gibi çeşitli canlılar ve Kazdağı dorukları görüntülenir.

trees of different colored leaves; various living beings such as
flowers, reptiles, birds, insects; and the summits of Mount Ida.
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12 Temmuz 2016 tarihinde piyasaya çıkan “Doğal Koruma

The “Natural Conservation Areas and National Parks” themed

Alanları ve Millî Parklar” konulu anma bloğu 2004 yılında

commemorative block issued on 12 July 2016 was prepared

millî park ilan edilen Sarıkamış Allahuekber Dağları Millî

with the visuals of Sarıkamış Allahuekber Mountains National

Parkı’na ait görüntülerle hazırlanır. Grafik tasarımını Nuray

Park, which was proclaimed a national park in 2004. The block,

Çalı’nın üstlendiği blok 105x65, pul ise 38x38 milimetre bo-

the graphic designer of which is Nuray Çalı, is of 105x65 milli-

yutlarındadır. 3,20 TL bedelli pulda dağ keçisi, kurt ve tele-

meter size while the stamp of 38x38. Whereas the visuals of the

ferik görselleri öne çıkarken bloğun sağ tarafında Sarıkamış

mountain goat, wolf and telpher are highlighted on the stamp of

Şehitleri Anıtı’na yer verilir. Anma bloğuyla birlikte birinde

3.20 liras value, the right section of the block includes Sarıkamış

“Erzurum”, diğerinde “Kars” ifadesinin kullanıldığı, aynı

Martyrs’ Monument. Together with the commemorative block,

görsel ögelere sahip iki ayrı ilkgün zarfı ve damgası üretilir.

two individual first day covers and marks, on which “Erzurum”
and “Kars” are written and the same visual elements were used,
were produced.

2017 yılında basılan 3,20 TL bedelli “Doğal Koruma Alanla-

The “Natural Conservation Areas and National Parks” themed

rı ve Millî Parklar” konulu anma bloğu Manisa’da yer alan,

commemorative block of 3.20 liras printed in 2017 was allocat-

1968’den beri millî park statüsündeki Spil Dağı Millî Parkı’na

ed to the Mount Spil National Park, which is located in Manisa

ayrılır. Kamil Mersin tarafından tasarlanan 114x70 milimet-

and holds the status of a national park since 1968. Designed by

relik blokta dünyaca ünlü Manisa laleleri, 38x38 milimetrelik

Kamil Mersin, the block of 114x70 millimeters highlights the re-

pulda ise at görselleri öne çıkar.

nowned Manisa tulips, whereas the stamp of 38x38 millimeters
horse visuals.
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PTT A.Ş., 2014’ten itibaren her sene “Doğal Koruma Alanları ve Millî Parklar”
konulu anma bloklarını tedavüle çıkarmaktadır.
The PTT Corp. has issued “Natural Conservation Areas and
National Parks” themed commemorative blocks annually since 2014.

PTT A.Ş.’nin tedavüle çıkardığı son “Doğal Koruma Alanla-

The most recent “Natural Conservation Areas and National

rı ve Millî Parklar” konulu anma bloğu 26 Eylül 2018 tarih-

Parks” themed commemorative block issued by the PTT Corp. is

lidir. 2006 yılında millî park ilan edilen Kayseri’deki Sultan

dated 26 September 2018. The block, on which the visuals of the

Sazlığı’nda yaşayan flamingolara ait görsellerin öne çıktığı blok

flamingoes that live in the Sultan Reeds in Kayseri come to the

2 TL bedellidir.

fore, is of 2 liras value.
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PTT teknolojileri
PTT technologies

PttTRade ile 2023 e-ihracat hedeflerine doğru
Towards 2023 e-export goals with PttTRade
Nil Özben

Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler ile internet ve

E-commerce, which has gained considerable momentum thanks

akıllı cihaz kullanımının yaygınlaşmasıyla büyük ivme kaza-

to the developments in information and communication technol-

nan e-ticaret, günümüzde küresel bir fenomen haline gelmiş

ogies as well as the increased use of the Internet and smart de-

durumda. Ulusal, bölgesel ve özellikle sınır ötesi düzeyde

vices, has become a global phenomenon today. Having reached a

tercih edilirliğinin artmasıyla muazzam bir boyut kazanan

tremendous size as it is more and more preferred on the national,

e-ticaret, 2016 yılı sonu itibarıyla 1,9 trilyon dolarlık hacme

regional and especially cross-border levels, e-commerce secured

ulaştı. E-ticaret sahasındaki uluslararası işlemlerin artışı,

a volume of 1.9 trillion dollars as of late 2016. That the number

e-ihracat açısından da önemli fırsatlar sunuyor. Millî ekono-

of international e-commerce transactions has increased also of-

miler için büyük önem taşıyan e-ihracat, Türkiye’nin 2023

fers important opportunities in terms of e-export. Quite signifi-

hedeflerinin de kritik bir parçasını oluşturuyor. Türkiye,

cant for national economies, e-export is a critical component of

2023 yılına kadar küresel ticaret hacmindeki payını yüz-

Turkey’s 2023 goals. Turkey aims to increase its share in the

de 1,5’e çıkarmayı ve 500 milyar dolarlık ihracat yapmayı

global commerce volume to 1.5 percent and to engage in export

hedefliyor.

amounting to 500 billion dollars by 2023.

Çağın gerekleri ve günümüz müşterisinin beklentileri doğ-

Offering quality services to citizens with its works and opera-

rultusunda güncellediği ve geliştirdiği iş ve işlemleriyle va-

tions it updates and develops in line with the requirements of

tandaşa kaliteli hizmet sunarken ülke ekonomisine kayda de-

the era and the expectations of the customer of today as well

ğer katkı sağlayan Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi

as making considerable contribution to the country’s econo-

(PTT A.Ş.) e-ticaret alanında da öncü faaliyetler yürütüyor.

my, the Post and Telegraph Organization Corporation (PTT

Türkiye’nin millî e-ticaret platformu ePttAVM.com ve ya-

Corp.) also carries out pioneering activities in the field of e-com-

bancı posta idarelerinin kendi e-ticaret sitelerini geliştirmek

merce. Conducting successful operations with ePttAVM.com,

üzere kullanabilecekleri bir altyapı işlevi gören ready2sale

Turkey’s national e-commerce platform, and the ready2sale

platformu ile başarılı operasyonlar yürüten PTT A.Ş., yakın

platform, which serves as an infrastructure that enables in-

zamanda B2B (Business to Business-İşletmeden İşletmeye)

ternational Posts to develop their own e-commerce websites,

e-ticaret platformu PttTRade’i hayata geçirdi.

the PTT Corp. recently launched the B2B (Business to Business)
e-commerce platform PttTRade.
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Piyasa odaklı yeni nesil e-pazaryeri PttTRade sayesinde Türkiye’de üretilen ürün
ve hizmetler tüm dünyaya pazarlanıp satılabilecek.
PttTRade – the new generation market-oriented e-marketplace – will make it possible to
market and sell products and services produced in Turkey.

Alıcı ve satıcı firmaları bir araya getiren piyasa odaklı yeni

Positioned as a new-generation e-marketplace that brings

nesil e-pazaryeri olarak konumlandırılan PttTRade sayesinde

buying and selling companies together, PttTRade will make it

Türkiye’de üretilen ürün ve hizmetler tüm dünyaya pazarla-

possible to market and sell Turkish products and services to the

nıp satılabilecek. PttTRade platformunda buluşan alıcı ve sa-

world. Meeting on the PttTRade platform, buying and selling

tıcı firmalar, uluslararası faaliyetlerini hızlı, kolay ve güveni-

companies will be able to complete their international activi-

lir şekilde gerçekleştirebilecek. Platforma üye olan her firma

ties quickly, easily and safely. Promotional content enhanced

için video, fotoğraf ve sesle zenginleştirilmiş tanıtım içerik-

with video, photo and sound will be prepared for each member

leri hazırlanacak, ayrıca firmalara satış ve pazarlamadan dış

company of the platform. Moreover, companies will be offered

ticaret eğitimine, yurt dışı fuar desteğinden uluslararası kar-

many facilitating services from sales and marketing to foreign

go taşımacılığı ve para transferine birçok kolaylaştırıcı hizmet

trade training, from support for fairs abroad to international

sunulacak. Kullanıcıların uluslararası e-ticaret faaliyetlerini

cargo transportation and money transfer. Aiming to help users

mümkün olan en kolay şekilde gerçekleştirmelerini hedefleyen

complete their international e-commerce activities in the easiest
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PttTRade platformunda Türkçe hariç 12 farklı dil seçeneği-

way possible, the PttTRade platform will feature 12 different

nin yanı sıra her bir hedef pazar için farklı dilde hazırlanmış

language options in addition to Turkish as well as template

örnek yazışma metinleri bulunacak. Kullanıcıların dil nede-

correspondence texts for each targeted market. The platform,

niyle herhangi bir sorun yaşamaması için tercüme destekli

which will offer a translation-enhanced online chat application

çevrimiçi sohbet uygulamasının yer alacağı platformda tele-

to ensure users do not experience any language-related prob-

fon ve video görüşmelerine özel anlık çeviri hizmeti sağlana-

lems, will also provide instant translation services for telephone

cak. Teknolojinin son imkanlarından faydalanılarak geliştiri-

and video chat. Developed with state of the art technological

len PttTRade platformu, üye firmaların arama sonuçlarında

means, the PttTRade platform will also feature search engine

kolaylıkla bulunmalarını sağlayacak arama motoru optimi-

optimization, which will help member companies to be found in

zasyonu ile yapay zeka çözümleri de içerecek. Platformda kul-

search results, as well as artificial intelligence solutions. With

lanılan yapay zeka teknolojileri arasında yer alan geliştirilmiş

the advanced in-site search engine – one of the artificial intelli-

akıllı site içi arama motoru sayesinde ürünlere doğru filtrele-

gence technologies used on the platform – products will be eas-

meyle hızlı erişim sağlanacak, sisteme iletilen müşteri taleple-

ily accessed thanks to proper filtering, and customer demands

ri ayrıştırılarak SMS ve e-posta ile ilgili kişilere gönderilecek.

delivered to the system will be sorted and forwarded to the

Türkiye’nin 2023 e-ihracat hedeflerine ulaşmasında önemli
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related persons via SMS or e-mail.

rol üstlenmesi beklenen PttTRade platformunda ilk yıl 10 bin

The aim for the PttTRade platform, which is expected to under-

üyelik işlemi gerçekleştirilmesi amaçlanıyor. Hedef pazar-

take an important role in meeting Turkey’s 2023 e-export goals,

larda konumlandırılmış bulut teknolojisi sayesinde bölgesel

is to have 10 thousand members in the first year. PttTRade,

hizmet sunucuları üzerinden hızlı ve etkin faaliyet göstere-

which is planned to operate quickly and efficiently via region-

bilecek şekilde planlanan, müşterilerine sunduğu kullanım

al service providers thanks to the cloud technology positioned

kolaylıklarının yanı sıra eğitim programlarıyla önemli bilgi-

in targeted markets, and offers its customers both easy usage

lendirme çalışmalarına imza atan PttTRade yeni dış pazarla-

opportunities and training programs, will make it possible

ra ulaşılmasını sağlayacak. Türkiye’nin en kapsamlı ve en ge-

to reach new foreign markets. Taking firm steps towards be-

lişmiş B2B platformu olma yolunda emin adımlarla ilerleyen

coming Turkey’s most extensive and advanced B2B platform,

PttTRade’in ülkemizin e-ihracat performansına önemli katkı

PttTRade is making significant contribution to our country’s

sunuyor.

e-export performance.

Tüm Kredi Kartlarınızla Ptt İş Yerlerinden
Otomatik Talimat Verin

Bakiyeniz Hiç Bitmesin

Sektörel
Sectoral

OSCAR ile yeşili koruyun*
Go GREEN with OSCAR
Lovisa Selander

UPU Sürdürülebilir Kalkınma Uzmanı
Sustainable Development Expert, UPU
İnfografikler Infographics : Sonja Denovski

Çeviri		
Translation
Çağla Taşkın

Dünya Posta Birliği (Universal Postal Union

In 2012, member countries tasked the

-UPU) üyesi ülkeler 2012 yılında Birliğe,

UPU with providing an online tool for

posta idarelerinin sera gazı salınımlarını ölç-

postal operators to measure their green-

melerine yardımcı olacak çevrimiçi bir araç

house gas emissions. The result is OSCAR

temin etme görevi vermişti. Birliğin bu doğ-

– the Online Solution for Carbon Analysis

rultuda gerçekleştirdiği çalışmaların sonu-

and Reporting – available free of charge

cu olan Karbon Analizi ve Raporlaması İçin

to designated operators of UPU member

Çevrimiçi Çözüm (Online Solution for Car-

countries. OSCAR’s second annual cam-

bon Analysis and Reporting-OSCAR), UPU

paign saw an impressive increase in par-

üyesi ülkelerin belirlenmiş posta operatörleri

ticipation from around the globe.

tarafından ücretsiz olarak kullanılabiliyor.
OSCAR’ın yıllık kampanyalarının ikincisinde dünyanın her yerinden posta idarelerinin
katılımında kayda değer artış gözlemlendi.

the UPU since 2008 to perform an annual inventory of greenhouse gas emissions
from its designated operators worldwide.

OSCAR, UPU’nun 2008 yılından beri yürüt-

With the launch of the online platform,

tüğü dünya çapındaki belirlenmiş posta ope-

designated operators have access to a

ratörlerinin sera gazı salınımlarının yıllık

user driven, interactive tool that is tai-

bir envanterinin yapılması çalışmaları üze-

lor-made for the postal sector and allows

rinde temelleniyor. Çevrimiçi platformun

them to analyze the climate impact of their

hizmete sunulmasıyla birlikte belirlenmiş

operations.

operatörler artık posta sektörü için özel olarak geliştirilen, operasyonlarının iklim üzerindeki etkisini analiz etmelerini sağlayan,
kullanıcı odaklı ve interaktif bir araca sahip.
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OSCAR builds on the work carried out by

2016 yılında toplanan sera gazı salınımı verilerine dayanan

The second OSCAR campaign was finalized at the end of 2017

ikinci OSCAR kampanyası 2017 yılının sonunda tamamlandı.

based on greenhouse gas emissions data gathered in 2016.

Sonuçlar, UPU’nun belirlenmiş operatörlerinin sürdürülebi-

The results show an increasing interest in sustainability

lirlik ve karbon hesap verebilirliği konularındaki ilgisinde bir

and carbon accounting among UPU designated operators.

artış olduğunu ortaya koyuyor. Platforma bağlanan ülke sayısı

Eighty-three countries connected to the platform in 2017

2016 yılında 58’ken 2017 yılında 83 olarak tespit edildi. Bu

compared with 58 the year before, representing a 43 percent

rakamlar, yüzde 43’lük bir artışı işaret ediyor.

increase.

OSCAR’ı kim kullanıyor?

Who uses OSCAR?

OSCAR’ı dünyanın her yerindeki posta idareleri kullanıyor. Son

OSCAR is used by Posts around the globe. The latest campaign

kampanyada Doğu Avrupa ve Kuzey Asya’daki kullanıcıların sa-

saw a particular increase in users from Eastern Europe and

yısının bilhassa arttığı görülse de sistemin kullanımda olduğu

Northern Asia, but the geographical distribution has stayed

iki sene boyunca coğrafi dağılım eşit oldu.

even during the two years the solution has been in use.

Salınımlar

Emissions

OSCAR kullanıcıları 2016 yılı için toplam 44 milyon tonluk

In total, OSCAR users reported 44 million tonnes of CO2e for

CO2e miktarında sera gazı salınımı rapor etti.

2016.

CO2e veya “karbondioksit eşiti” farklı sera gazlarının ortak bir

CO2e, or “carbon dioxide equivalent”, is used to describe the im-

birimdeki etkisini ifade etmek için kullanılıyor. Herhangi bir

pact of different greenhouse gases in a common unit. For any

sera gazı miktarı ve türü için CO2e, eşit küresel ısınma etkisine

quantity and type of greenhouse gas, CO2e signifies the amount

sahip karbondioksiti işaret ediyor.

of CO2 that would have the equivalent global warming impact.
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OSCAR kullanıcıları karbon raporlamalarını daha incelikli hale

This figure is expected to increase as OSCAR users continue

getirmeyi ve analizlerinde ilave salınım kaynaklarına yer verme-

to refine their carbon reporting and include additional emis-

yi sürdürdükleri sürece bu rakamın artması bekleniyor. Aşağı-

sion sources in their analysis. The infographic on page 13 com-

daki infografikte söz konusu rakam diğer birkaç sektörün kü-

pares this figure to the global emissions of a few other sectors,

resel salınımları ve dünya üzerindeki endüstriyel faaliyetlerden

as well as to the world’s combined emissions from industrial

kaynaklanan muhtelif salınımlarla karşılaştırılmaktadır.

activities.

%17

%23

Afrika
Africa

Sektöre göre salınım
Emissions by sector

Amerika
Americas

Dünya
World
Kara taşımacılığı
Road transport
KULLANICILARIN
COĞRAFİ DAĞILIMI
2016 OSCAR Kampanyası
GEOGRAPHICAL
DISTRIBUTION OF USERS
2016 OSCAR Campaign

Konut sektörü
Residential sector

2016 OSCAR KAMPANYASI
KULLANICILARI
2016 OSCAR CAMPAIGN USERS
Havacılık sektörü
Aviation sector

%19

Güney Asya
ve Okyanusya
South Asia
and Oceania

%17

Doğu Avrupa
ve Kuzey Asya
Eastern Europe
and North Asia

%24

Batı Avrupa
Western Europe

Veriler, belirlenmiş bir operatörün kendi ülkesinde endüstriyel

The data indicates that, on average, a designated operator is

faaliyetlerden kaynaklanan sera gazı salınımlarının ortalama

responsible for 0.1 percent of the greenhouse gas emissions

yüzde 0,1’inden sorumlu olduğunu gösteriyor.

originating from industrial activity in its country.

Operasyonlarda sürdürülebilirlik

Sustainability in operations

OSCAR aynı zamanda kullanıcılara hâlihazırda devam eden sür-

OSCAR also gives users a chance to share information on

dürülebilirlik çalışmalarına ilişkin bilgi paylaşımında bulunma

their ongoing sustainability efforts. This qualitative section

fırsatı da sunuyor. Son kampanyada aracın bu niteliksel kısmı

of the tool was completed by some 80 percent of active users

aktif kullanıcıların yaklaşık yüzde 80’i tarafından kullanıldı. Bu

during the last campaign, providing useful indicators about

sayede posta idarelerinin çevreye dair öncelikleri ve stratejileri

postal operators’ environmental priorities and strategies.

hakkında faydalı göstergeler elde edildi.
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Bilgi ve iletişim
teknolojileri sektörü
ICT sector

Around half of the respondents report having environmen-

Kullanıcıların yaklaşık yarısı çevre yönetim sistemi, yıllık sür-

tal strategies in place that include an environmental man-

dürülebilirlik raporlaması ve salınım azaltım hedeflerini de içe-

agement system, annual sustainability reporting, and tar-

ren çevre stratejileri olduğunu bildirdi. Daha az sayıda kullanıcı

gets for emission reduction. Slightly fewer have signed the

ise Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni imzalamıştı.

UN Global Compact.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
RAPORLAMASI YAYIMLAMA
PUBLISH SUSTAINABLITY
REPORTING

%53

SERA GAZI SALINIMI AZALTIMI
HEDEFLERİNE SAHİP OLMA
HAVE TARGETS FOR
GHG EMISSION REDUCTION

%53

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ
UYGULAMAYA KOYMUŞ OLMA
HAVE IMPLEMENTED AN
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM

%53

BM KÜRESEL İLKELER
SÖZLEŞMESİNİ İMZALAMIŞ OLMA
HAVE SIGNED UN
GLOBAL COMPACT

%45

Söz konusu çevresel faaliyetler olduğunda OSCAR kullanıcıları

When it comes to environmental activities, the most popular

tarafından raporlanan en popüler faaliyetler şu şekilde sıralandı:

ones as reported by OSCAR users are:

Tedarikçilerle etkileşim ve/veya yeşil tedarik:

Engagement with suppliers and/or green procurement:

• Atık yönetimi ve geri dönüşüm

• Waste management and recycling

• Eko-sürüş

• Eco-driving

• Alternatif araçlar

• Alternative vehicles

• Su yönetimi ve su tasarrufu sağlayan önlemler

• Water management and water-saving measures

• Elektrik ve ısınma için tasarruf planları

• Saving schemes for electricity and heating

• (En popüler seçenek güneş enerjisi olmak üzere)

• Producing renewable energy

Yenilenebilir enerji üretimi

(with solar power being the most popular choice)

Diğer kullanıcılar ise yeni ve inovatif paketleme çözümlerine

Others are exploring new, innovative packaging solutions,

ilişkin denemeler gerçekleştiriyor. Bazıları ise hâlihazırda ik-

and some are already offering climate-neutral delivery

lim üzerinde olumsuz etkisi bulunmayan teslimat seçenekleri

options.

sunuyor.
(…) Daha fazla bilgi için https://oscar.post sitesini ziyaret edin

(…) For more information, visit https://oscar.post or e-mail
oscar@upu.int.

veya oscar@upu.int adresine e-posta gönderin.

*Makale Union Postale dergisinin izniyle kullanılmıştır.

*Article used with the permission of Union Postale magazine.
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Zeugma’nın simgesi
“Çingene Kızı” mozaiği
The symbol of Zeugma
“Gypsy Girl” mosaic
Itır Şensoy

Zeugma Antik Kenti’nin hepsi birbirinden

The missing pieces of the “Gypsy Girl” mo-

güzel mozaiklerinin en çarpıcı örneklerin-

saic – a striking example of the beautiful

den birini oluşturan, yalnızca Zeugma’nın

mosaics of the Ancient City of Zeugma

değil, Gaziantep’in de simgesi haline gelen

and a symbol of not just Zeugma but also

“Çingene Kızı” mozaiğinin kayıp parçala-

Gaziantep – were found and returned

rı bulundu ve anavatanına kavuşturuldu.

home. Brought in from the United States of

Amerika Birleşik Devletleri’nden getirilen

America, the pieces were transported with

parçalar PTT Kargo ile Gaziantep Hava-

PTT Kargo to the Zeugma Mosaic Museum

limanı’ndan Zeugma Mozaik Müzesi’ne

from the Gaziantep Airport.

taşındı.
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The story of the missing pieces of the

“Çingene Kızı” mozaiğinin kayıp parça-

“Gypsy Girl” mosaic began in the 1960s

larının hikayesi, 1960’lı yıllarda Zeugma

when these pieces, which were unearthed

Ören Yeri’nde yürütülen kaçak kazılarda

in the illegal excavations carried out at the

ele geçirilen bu parçaların yurt dışına ka-

Archaeological Site of Zeugma, were smug-

çırılmasıyla başlar. 1965’te ABD’nin Ohio

gled abroad. Bought by the Bowling Green

eyaletindeki Bowling Green Eyalet Üni-

State University in Ohio, USA in 1965, the

versitesi tarafından satın alınan söz ko-

said pieces were for a long time exhibited at

nusu parçalar, uzun süre üniversitenin

the entrance of the university’s Wolfe Center

Wolfe Sanat Merkezi’nin girişinde ser-

for the Arts. When, at the end of research-

gilenir. Stil, renk ve taş tipleri üzerine

es on style, color and stone types indicated

“Çingene Kızı” mozaiğinin ABD’den getirilen kayıp parçaları PTT Kargo ile
Gaziantep Havalimanı’ndan Zeugma Mozaik Müzesi’ne taşınmıştır.
Brought from the US, the missing pieces of the “Gypsy Girl” mosaic were transported with
PTT Kargo from the Gaziantep Airport to the Zeugma Mosaic Museum.

yürütülen incelemeler neticesinde bunların Zeugma Antik

that the mosaics matched those in the Ancient City of Zeugma,

Kenti mozaikleri ile uyuştuğu tespit edilince 2012 yılında Kültür

negotiations began in 2012 between the Ministry of Culture and

ve Turizm Bakanlığı ile Bowling Green Eyalet Üniversitesi ara-

Tourism and Bowling Green State University. In line with the

sında görüşmeler başlatılır. Sürecin sonunda imzalanan proto-

protocol signed at the end of the process, the missing pieces of

kole göre “Çingene Kızı” mozaiğinin kayıp parçaları 28 Kasım

the “Gypsy Girl” mosaic were handed over to the Zeugma Mosaic

2018 tarihinde Zeugma Mozaik Müzesi’ne teslim edilir.

Museum on 28 November 2018.

Roma İmparatorluğu’nun doğu sınırında yer alan Zeugma

Once situated on the eastern border of the Roman Empire, the

Antik Kenti, hem Antakya’dan Çin’e uzanan İpek Yolu üze-

Ancient City of Zeugma served as a vivid center of commerce

rinde bulunması hem de sahip olduğu liman sayesinde canlı

since it was both on the Silk Road extending from Antakya to

bir ticaret merkezi olarak faaliyet göstermekteydi. Zeugma,

China and it had a port. With a population of 80 thousand,

80 bin kişilik nüfusuyla oldukça varlıklı ve büyük bir kentti.

Zeugma was a quite wealthy and big city. The city was also quite

Şehir, estetik bakımdan da oldukça gelişmişti. Özellikle Fırat

developed in the aesthetical sense. In particular, the walls and

Nehri boyunca inşa edilen ve MS 2. yüzyıla tarihlenen villala-

floors of the villas – built along the River Euphrates and dated

rın duvar ve tabanları çeşitli mozaik ve fresklerle bezenmişti.

to the 2nd century BC – were adorned in various mosaics and

Gaziantep’in Nizip ilçesindeki Belkıs köyü civarında konum-

frescoes.

lanan Zeugma Antik Kenti’nin bu zenginlikleri ne yazık ki

Unfortunately, in the recent past the said wealth of the Ancient

yakın bir geçmişte kötü niyetli çevrelerin de dikkatini çeker.

City of Zeugma situated in the Belkıs village of Gaziantep’s Nizip

Buradan yasa dışı yollarla çıkarılan eserlerin yurt dışına kaçı-

district drew the attention of the malicious. It was thought that

rıldığı düşünülür. Gaziantep Müzesi 1992 yılında bu durumun

the artifacts illegally unearthed there were smuggled abroad. To
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“Çingene Kızı” mozaiği, 1998-1999 yıllarındaki kurtarma kazıları sırasında
bir dere yatağından gün yüzüne çıkarılmıştır.
The “Gypsy Girl” mosaic was unearthed from a streambed
during rescue excavations in 1998-1999.
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önüne geçmek için kurtarma çalışmaları başlatır. Güneydoğu

prevent this, the Gaziantep Museum started rescue works in 1992.

Anadolu Projesi (GAP) kapsamında Birecik Barajı’nın inşası-

Since the construction of the Birecik Dam became an agenda item

nın gündeme gelmesi ve antik kentin sular altında kalma riski

within the scope of the Southeastern Anatolia Project (GAP) and

nedeniyle kurtarma kazıları uluslararası bir boyuta taşınır.

the ancient city faced the risk of being submerged under water,

Yürütülen titiz çalışmalar sayesinde Zeugma Antik Kenti’nin

the rescue excavations took an international aspect. Thanks to

5-6 bin metrekarelik alanında yoğun kazı faaliyetleri gerçek-

the meticulous works, intense excavations were carried out in

leştirilir.

5-6 thousand square meters of the Ancient City of Zeugma.

1998-1999 yıllarındaki çalışmalar sırasında bir vatandaşın

During the works in 1998-1999, the “Gypsy Girl” mosaic, a floor

yönlendirmesi sayesinde bir dere yatağında başlatılan kazılar

mosaic of a villa in the ancient city, was unearthed at the end of

sonucunda antik kente ait bir villanın taban mozaiklerinden

the excavations initiated when a citizen led the team to a stre-

olan “Çingene Kızı” mozaiği gün yüzüne çıkarılır. Neyse ki

ambed. Luckily, a big section of the mosaics, which were under

deprem sonucu devrilen sütunların altında kalan mozaiklerin

the columns that fell as a result of earthquakes, were protected

büyük kısmı kaçakçıların talanından korunmuştur.

from the loot of smugglers.

Görenleri kendine
hayran bırakan
“Çingene Kızı”
mozaiği, Zeugma
Mozaik Müzesi’nde
sergilenmektedir.
The “Gypsy Girl” mosaic,
which wows those who
see it, is now exhibited
at the Zeugma
Mosaic Museum.

Keşfedilen mozaikte herhangi bir

Since no inscriptions were found on

yazılı ibare bulunmaması nedeniyle

the discovered mosaic, several guess-

görselin aslen kimi betimlediği ko-

es were made about who the visual

nusunda çeşitli tahminler yürütü-

actually depicts. It was suggested

lür. Cinsiyeti tam olarak seçileme-

that the figure, the gender of which

yen görselin Büyük İskender veya

cannot be fully distinguished, is

Tanrıça Gaia’ya ait olduğu öne sürü-

Alexander the Great or the Goddess

lür. Mozaikte yer alan halka küpe,

Gaia. Since details on the mosaic

saç bağı ve ortadan ayrılan saç ör-

such as the hoop earrings, headband

güsü gibi detaylar bir çingene kızı

and braid sectioned in the middle

tasvirine benzetildiğinden mozaik

were likened to the depiction of a

bu isimle anılmaya başlar.

gypsy girl, the mosaic came to be

“Çingene Kızı” mozaiğinin işinin

known by this name.

ehli bir usta tarafından yapıldığı

It is thought that the “Gypsy Girl” mo-

düşünülmektedir. Özellikle göz altı

saic was made by a competent mas-

halkalarının kavisine göre yerleş-

ter. The stones placed in accordance

tirilen taşlar bu kanıyı destekler

with the curve of the under eye rings

niteliktedir. Fırat Nehri’nden top-

in particular support this claim. Col-

lanan taşlar, 8-10 milimetre ebat-

lected from the River Euphrates, the

larında ve kübik formalarda kesil-

stones are of 8-10 millimeter size and

miştir. Görenleri kendine hayran

cubic-cut. The “Gypsy Girl” mosaic,

bırakan çarpıcı ve hüzünlü bakış-

which wows those who see it with her

larıyla “Çingene Kızı” mozaiği, ar-

striking and gloomy glances, is now

tık eksiksiz olarak Zeugma Mozaik

exhibited as a whole at the Zeugma

Müzesi’nde sergilenmektedir.

Mosaic Museum.
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Kolaj: Ağ

Collage: Net

Yakın mesafelerdeki bilgisayarları birbirlerine bağlayan sistemlere
yerel alan ağı (Local Area NetworkLAN), uzak mesafelerde bulunan
bilgisayarları

birbirlerine

bağla-

yan sistemlere ise geniş alan ağı
(Wide Area Network-WAN) adı

Cumhuriyet’in

onuncu

yılı

için

verilir. “Ağların ağı” olarak da ta-

Behçet Kemal Çağlar ve Faruk

Spor sahalarında farklı şekillerde

nımlanan

Nafiz Çamlıbel tarafından yazılan

kullanılan ipten yapılmış filelere

bilgisayar arasında bilgi akışı sağla-

“Onuncu

Demir

“ağ” ismi verilir. Atılan golleri müj-

yan bir tür geniş alan ağıdır. Dün-

ağlarla ördük anayurdu dört baş-

deleyen “Top ağlarda!” ifadesinin

ya üzerindeki ilk bilgisayarlar arası

tan dizesi, Türkiye’nin doğusunu

sıklıkla duyulduğu futbol sahala-

ağ yapısı Arpanet, 1969’da Soğuk

batısına, kuzeyini güneyine bağla-

rında ağ, kale direkleri arasına ge-

Savaş devam ederken askerî amaç-

yan seksen bin kilometrelik demir

rilmekte; voleybol veya tenis kar-

larla oluşturulmuştur.

yolunun, Cumhuriyet’in ilk on yılı

şılaşmalarında oyun alanını ikiye

Systems that connect computers

içinde yapılmış olmasına atıfta

ayırmak için sahanın ortasına para-

within short distances are called lo-

bulunmaktadır.

lel şekilde yerleştirilmekte; basket-

cal area network (LAN), whereas

Written by Behçet Kemal Çağlar and

bolda ise potayı çevreleyerek aşağı-

those that connect computers within

Faruk Nafiz Çamlıbel for the decen-

ya doğru sarkıtılmaktadır.

long distances wide area network

nial of the Republic, the “Tenth Year

Nets are used in sports in various

(WAN). Deemed the “network of net-

March” has the verse We weaved net-

forms. On the football field, where

works”, the Internet is a sort of wide

works of iron all over the homeland,

the goal-heralding expression “The

area network that provide informa-

which is a reference to the fact that

ball meets the net!” is frequently

tion flow among millions of comput-

railroads of eighty thousand kilo-

heard, the net is stretched between

ers. Arpanet, the first inter-computer

meters connecting Turkey’s east to

the goalposts; in volleyball or tennis

network in the world, was estab-

the west and north to the south were

matches placed parallel in the center

lished for military purposes in 1969,

built during the first ten years of the

of the field; and in basketball circles

while the Cold War still continued.

Republic.

the basket and is slouched down.
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internet,

milyonlarca

Yıl

Marşı”nın

Örümcekler çiftleşmek, korunmak
ve avlanmak için kendi ürettikleri
ipeksi ipliklerle ağ örerler. Büyüle-

Bugün yaklaşık 2,5 milyar kullanı-

yici bir estetiğe sahip bu ağlar huni,

cısı bulunan sosyal medya platfor-

çember ya da boru şeklinde olabilir.

mu Facebook’un kurulma hikaye-

İplik, sicim gibi ince malzemelerden

Uzunluğunun dört katı kadar es-

sini, kurucusu Mark Zuckerberg’in

yapılan ve balıkçıların bir seferde

neyebilen ve aynı kalınlıktaki çelik

hayatı üzerinden anlatan ve yönet-

çok sayıda balığı yakalamak için kul-

telden beş kat daha sağlam olan

menliğini David Fincher’in yaptığı

landığı ağlara balıkçı ağı denir. Ka-

örümcek ağları son derece hafiftir.

“Sosyal Ağ” filmi, 2010 yılında çe-

fes biçiminde üretilen balıkçı ağları-

Örümcek ağına düşen bir avın kaç-

kilmiş; aynı yıl en iyi müzik, en iyi

nın göz açıklıkları ağın işlevine göre

masını engelleyen ise ağın yapışkan

kurgu ve en iyi uyarlama senaryo ol-

farklılık gösterir. Uzatma ve serpme

yapısıdır.

mak üzere üç dalda Oscar Ödülü’ne

gibi türleri de bulunan balıkçı ağla-

Spiders weave webs (“net” in Turkish)

layık görülmüştür.

rının daha derin sularda kullanılan

of silky threads for mating, protec-

Directed by David Fincher, the film

modeline çarmıklı serpme ağı denir.

tion and hunting purposes. These

“The Social Network”, which re-

The nets of thin material such as

aesthetically bedazzling webs can

counts the story of how the social

threads and strings and used by fish-

have the shape of a funnel, circle or

media platform Facebook – which

ermen to catch many fish at once are

pipe. Spider webs, which can stretch

has around 2.5 billion users today

called fishing nets. Produced in the

up to four times their length and are

– was established through the life of

shape of a cage, fishing nets’ mesh

five times stronger than a same-

its founder Mark Zuckerberg, was

openings differ according to the net’s

length iron wire, are quite light. What

shot in 2010, and won an Academy

purpose. Fishing nets, which also

prevents a prey trapped inside a spi-

Award in three categories, namely

have extension and casting types,

der web from escaping is the web’s

Best Original Score, Best Film Edit-

are called shroud casting nets when

sticky composition.

ing and Best Adapted Screenplay.

used in deeper waters.
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Dünya destinasyonları
Destination:World

Kralların kenti
Madrid
City of kings
Madrid
Oğuzhan Yılmaz
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İber Yarımadası’nın merkezinde konumla-

Situated in the heart of the Iberian Peninsula

nan, içinden Manzanares Nehri’nin geçtiği

and through which the River Manzanares runs,

İspanya’nın başkenti Madrid, zengin tarihî mi-

the Spanish capital of Madrid wows its visitors

rası, doğal güzellikleri, aktif kültür-sanat haya-

with its rich historical heritage, natural won-

tı ve geniş alışveriş olanaklarıyla ziyaretçilerini

ders, lively arts and culture scene, and broad

büyülemektedir. Avrupa Birliği’nin Londra ve

shopping opportunities. The third biggest capi-

Berlin’den sonra üçüncü en büyük başkenti

tal in the European Union following London and

olan şehir, aynı zamanda 635 metrelik rakımıy-

Berlin, the city is also one of the highest capitals

la kıtanın en yüksek başkentlerinden biridir.

of the continent with an altitude of 635 meters.

Madrid, zengin tarihî mirası, doğal
güzellikleri ve aktif kültür-sanat hayatı
ile ziyaretçilerini büyülemektedir.
Madrid fascinates its visitors with its
rich historical heritage, natural wonders
and lively arts and culture scene.

Tarih öncesi dönemlerden beri yerleşim gören Madrid, ilk

Having been settled since prehistorical times, Madrid first

kez 9. yüzyılda, Müslüman Endülüs Emevilerinin hakimiyeti

went down in records in the 9th century while under the rule

altındayken, Arapça “su kanalı” anlamına gelen Macerit is-

of the Muslim Umayyads of Andalusia with the name Magerit,

miyle kayıtlara geçmiştir. Şehir, 11. yüzyılda Endülüs Emevi

meaning “gulley” in Arabic. With the fall of the Andalusian

Devleti’nin yıkılmasıyla önce Hıristiyan Kastilya Krallığı’nın,

Umayyad State in the 11th century, the city first went under

15. yüzyıl sonlarına doğru ise İspanya Krallığı’nın egemenli-

the rule of the Christian Kingdom of Castile and of the Spanish

ğine girmiştir. Madrid, 1561 yılında Habsburg Kralı II. Felipe

Kingdom towards the late 15th century. In 1561, Madrid was pro-

tarafından başkent ilan edilmiştir. 19. yüzyılın ilk çeyreğinde

claimed capital by the King Felipe II of Habsburg. Occupied by

cereyan eden Napolyon Savaşları döneminde Fransızlar ta-

the French during the Napoleonic Wars that raged during the

rafından işgal edilen şehir, 1936-1939 yıllarındaki İspanya İç

first quarter of the 19th century, the city was heavily bombarded

Savaşı süresince ağır bombardımana uğrayarak büyük yıkım

during the Spanish Civil War of 1936-1939 and suffered serious

yaşamıştır. Ancak bu tarihten sonra Madrid, geniş kapsamlı

destruction. However, Madrid then became part of an extensive

bir renovasyon programına alınmıştır.

renovation program.
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16. ve 17. yüzyıllarda Habsburg ha-

Having gained strength under the

kimiyeti altında güçlenen şehir,

Habsburg rule during the 16th and

mimari açıdan da oldukça zengin-

17th centuries, the city grew quite rich

leşmiştir. Bu dönemde inşa edilen

in the architectural sense, as well.

Plaza Mayor (Büyük Meydan), dik-

Built during this time, Plaza Mayor

dörtgen biçimli ve üç katlı yapılar-

(Great Square) is a rectangle-shaped

la çevrelenmiş bir kent meydanı-

city square surrounded by three-sto-

dır. Çok sayıda turistik dükkanın,

rey buildings. Plaza Mayor, where

restoran ve kafenin bulunduğu

many touristic shops, restaurants

Plaza Mayor, kuzeyde Casa de la

and cafés are found, is also home to

Panadería (Fırın Evi) olarak anılan

the cultural center called Casa de

kültür merkezine de ev sahipliği

la Panadería (Bakery House) in the

yapmaktadır.

north.

Şehrin bir diğer tarihî ve oldukça

Yet another historical and quite re-

meşhur noktası ise Puerta del Sol

nowned spot in the city is the square

(Güneş Kapısı) adıyla bilinen mey-

known as Puerta del Sol (Sun Gate).

dandır. Plaza Mayor’a sadece birkaç

Only a few streets away from Plaza

sokak mesafede bulunan bu mey-

Mayor, this square formed the east-

dan, 15. yüzyılda şehri saran du-

ern gate of the walls that surrounded

varların doğu kapısını oluşturmuş-

the city in the 15th century. One of the

tur. Bugün şehrin en işlek buluşma

most popular meeting spots in the

mekanlarından olan Puerta del Sol,

city today, Puerta del Sol is worth

güneyinde yer alan ve Fransız mi-

seeing particularly with the Real

mar Jacques Marquet tarafından

Casa de Correos building, which is

1760-1768 yılları arasında inşa edi-

situated to its south and was built

len Real Casa de Correos binasıyla

in 1760-1768 by French architect

Puerta del Sol
(Güneş Kapısı)
Meydanı
Madrid’in
en meşhur ve
işlek buluşma
mekanlarındandır.
Puerta del Sol
(Sun Gate)
Square is among
the most popular
and lively meeting
spots in Madrid.

özellikle görülmeye değerdir. İnşa edildiği tarihlerde postane

Jacques Marquet. In the 19th century, a clock tower was added

binası olarak kullanılan bu yapıya 19. yüzyıl ortalarında bir

to this building, which was used as a post office back when it

saat kulesi eklenmiş ve mekan bu haliyle yılbaşı kutlamala-

was built, and as such it became an essential spot for new year

rının vazgeçilmez noktalarından birine dönüşmüştür. Bina-

celebrations. The zero kilometer plaque in the north of the build-

nın kuzeyinde yer alan sıfır kilometre levhası ise İspanya’nın

ing points out to Spain’s symbolic center. Other striking details

sembolik merkez noktasını işaret etmektedir. Meydanın göze

of the square are the El Oso y El Madroño (The Bear and the

çarpan diğer ayrıntıları ise şehrin simgelerinden olan El Oso y

Strawberry Tree) Statue as well as the statue that depicts Carlos

El Madroño (Ayı ve Kocayemiş Ağacı) heykeli ile III. Carlos’un

III on horseback.

at sırtında betimlendiği heykeldir.

Madrid Kraliyet Sarayı, şehrin mutlaka görülmesi gereken bir

The Royal Palace of Madrid is another must-see historical build-

diğer tarihî yapısıdır. 18. yüzyılda Kral V. Felipe tarafından

ing in the city. Commissioned in the 18th century by the King

dönemin ünlü mimarlarına inşa ettirilen bina, 135 bin metre-

Felipe V to the famous architects of the period, the building rises

karelik bir alan üzerinde yükselir ve 3 bin 418 odaya sahiptir.

on an area of 135 thousand square meters and has 3 thousand

Bugün kraliyet ailesi tarafından sadece devlet törenleri için

418 rooms. Used by the royal family solely for state ceremonies

kullanılan saray, zengin iç dekorasyonu ve sanat eserleriyle

today, the palace hosts many visitors with its opulent interior

çok sayıda ziyaretçi ağırlar. Şehrin en çarpıcı yapılarından

decoration and artworks. The well-kept gardens that surround

olan sarayı çevreleyen bakımlı bahçeler de büyük ilgi görür.

the palace, one of the most striking structures in the city, also
receive great attention.
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Madrid, dünya mutfağından lezzetleri, ışıltılı gece hayatı ve
sayısız alışveriş mekanıyla turistlerin ilgisini çekmektedir.
Madrid attracts tourists with delicacies from the world cuisine,
its vivid nightlife and countless shopping opportunities.
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Madrid, ev sahipliği yaptığı çok sayıda müze ve galeriyle bir

Madrid is like a capital of culture and arts with the many muse-

kültür-sanat başkenti görünümündedir. Söz konusu mekanlar

ums and galleries it is home to. Among the said spots, the Prado

arasında zengin kraliyet koleksiyonu ile Prado Müzesi, değerli

Museum with its rich royal collection, the Reina Sofia Museum

tablo koleksiyonuyla Reina Sofia Müzesi, özel bir koleksiyon-

with its valuable painting collection, the Thyssen-Bornemisza

dan oluşan sanat eserleriyle Thyssen-Bornemisza Müzesi,

Museum with its artworks composed of a special collection,

Deniz Müzesi ve Ulusal Arkeoloji Müzesi özellikle görülmesi

Naval Museum and the National Archaeology Museum are must-

gereken kültür-sanat merkezlerindendir.

see centers of culture and arts.

Madrid aynı zamanda dünya mutfağından lezzetleri, ışıltılı

Madrid also attracts tourists with delicacies from the world cui-

gece hayatı ve sayısız alışveriş mekanıyla turistlerin ilgisini

sine, its vivid nightlife and countless shopping opportunities. One

çeker. Bu eşsiz kentin güzellikleri saymakla bitmez, en iyisi

just cannot speak enough of the wonders of the unique capital, it

Madrid’i kendi gözlerinizle görmeniz, ama unutmayın, şeh-

is best if you see Madrid for yourself but do keep in mind that the

rin tadına varmak için en uygun vakitler havanın ılık olduğu

best time to enjoy the city is the period encompassing the months

nisan-mayıs ile eylül-ekim aylarını kapsayan dönemdir.

of April-May and September-October when the weather is warm.
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Teknoloji yaşamda
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Turizmde dijital çağ
Tourism’s digital era
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Şu an her şeyi bir kenara bırakıp Everest Dağı’nın zirvesine

How about dropping everything right now to climb the sum-

çıkmaya ne dersiniz? Khumbu Buz Çağlayanı’ndan geçerek

mit of the Everest? To experience the thrill of passing through

bir gecelik kamp mekanınız olacak baş döndürücü Lhotse

the Khumbu Icefall to climb Lhotse Face, where you will camp

Face’e tırmanmanın, Hillary Step’e varıp oradan da nihayet

for the night, reaching Hillary Step and then finally the top of

Everest’in zirvesine ulaşmanın heyecanını yaşamak için bu

the Everest, all you have to do is say “Yes”. With the Everest VR

soruya “evet” demeniz yeterli. Sanal gerçeklik teknolojisi kul-

mobile application, which uses the virtual reality technology,

lanan Everest VR mobil uygulamasıyla nefes kesen bu yolcu-

you can take this breathtaking journey whenever you want.

luğa istediğiniz zaman çıkabilirsiniz. Ya da başka yolculukla-

Or any other journey... You can, for instance, tour London with

ra... Örneğin, Londra’da Shakespeare eşliğinde bir şehir turu

Shakespeare by your side, or during your trip to Berlin have a

gerçekleştirebilir ya da Berlin geziniz sırasında şehrin duvarla

virtual policeman tell you about the times when the wall divid-

ikiye bölündüğü zamanları bir sanal polisten dinleyebilirsiniz.

ed the city in half. Moreover, with the Virtual Romans Leicester

Ayrıca Virtual Romans Leicester uygulaması ile 3. yüzyılda

application you can take a tour in a 3rd century Roman city,

bir Roma kentinde tur atabilir, Trans Sibirya Ekspresi Sa-

and with the Trans-Siberian Express Virtual Tour embark on a

nal Turu ile Moskova’da başlayıp Rusya’nın doğu sınırındaki

train journey starting in Moscow and ending in Vladivostok on

Vladivostok’ta biten bir tren yolculuğuna katılabilirsiniz.

the eastern Russian border.

Bilgi ve bilişim teknolojilerindeki son gelişmelerle birlikte bir

As the virtual discovery of both the history as well as geograph-

yandan uzak diyarların hem tarihinin hem coğrafi ve kültü-

ical and historical features of distant lands becomes possible

rel özelliklerinin sanal keşfi mümkün hale gelirken turizm

thanks to the latest developments in information and commu-

sektöründe sunulan hizmetler de hızla dijitalleşiyor. Bir seya-

nication technologies, services offered in the tourism sector are

hat için gerekli bütün organizasyon işlemlerinin yapılmasını

rapidly digitalizing. Online research and payment platforms

mümkün kılan çevrimiçi araştırma ve ödeme platformları;

that make it possible to complete all organizational processes

sanal teknoloji ile interaktif hale ge-

related to a trip; gamified city tours

tirilen oyunlaştırılmış şehir turları;

that are rendered interactive with

bavul, akıllı bileklik gibi nesnelere

virtual technology; real-time track-

entegre edilen RFID (radyo fre-

ing of objects with the RFID (radio

kansı ile tanımlama) teknolojisi ile

frequency identification) technology

nesnelerin gerçek zamanlı takibi;

integrated into objects such as suit-

akıllı otel odaları gibi uygulamalar,

cases and smart wristbands; and ap-

turizmin dijital çağına özgü çözüm-

plications such as smart hotel rooms

ler arasında öne çıkıyor.

come to the fore among the solutions
unique to tourism’s digital era.

Bilgi ve bilişim
teknolojilerindeki
son gelişmelerle
birlikte turizm
sektöründe sunulan
hizmetler hızla
dijitalleşmektedir.
Thanks to the latest
developments in
information and
communication
technologies, services
offered in the tourism
sector are rapidly
digitalizing.

Ödüllendirme ve rekabet gibi oyun

Applications that make use of gam-

dünyasına özgü unsurları değerlen-

ing elements such as rewards and

direrek kullanıcıları farklı hedef-

competition to steer users to vari-

lere yönelten ve şehir içinde ufak

ous goals and make them experi-

maceralar yaşamalarını sağlayan

ence small adventures in the city are

uygulamalar ise belki de turizm

perhaps one of the most interesting

sektörünün en ilginç yeniliklerin-

innovations in the tourism sector.

den. “Turizmde oyunlaştırma” ola-

Called “gamification in tourism” and

rak adlandırılan ve yapay zeka, ar-

developed with technologies such as

tırılmış gerçeklik gibi teknolojilerle

artificial intelligence and augmented

geliştirilen programlar belirli hedef

reality, these programs “reward” the

ve etkinliklerin gerçekleştirilmesi

user with points or ranks when they

karşılığında kullanıcıyı puan veya

complete certain goals or activities.

rütbe gibi ögelerle “ödüllendiriyor”.

As example of this is the badge sys-

Mağaza, restoran, kafe gibi mekan-

tem in the Foursquare application, in

lara giriş bildirimlerinin yapıldığı

which people announce their check-in

Foursquare uygulamasındaki rozet

in places such as shops, restaurants

sistemi buna örnek olarak gösteri-

and cafés. In this application, every

lebilir. Bu uygulamada yapılan her

new check-in means a new badge,

yeni bildirim yeni bir rozet, biriken

badges then return to you as rewards

rozetler de ödül ve rütbe olarak size

and ranks. In more adventurous
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Araştırmalar, turistlerin yüzde 74’ünün seyahat planlarını
yapmak için interneti tercih ettiğini göstermektedir.
The researches indicates that 74 percent of
tourists prefer the Internet for making their travel plans.

geri dönüyor. Daha maceralı oyunlaştırma uygulamalarında

gamification applications, on the other hand, you are presented

ise önünüze bazıları medeni cesaret gerektiren bir dizi hedef

with a set of goals that require some courage and you collect

konuyor ve o hedefleri gerçekleştirdikçe puan kazanıyorsunuz.

points as you complete those goals. For instance, you might

Mesela, oyun gereği şehrin en ünlü oteline gidip bir çalışanın

have to go to the most famous hotel in the city and take a pic-

işyeri kartının fotoğrafını çekmeniz, bir parkta kurbağa pozu

ture of an employee’s ID card, pose as a frog in a park, or go to

vermeniz, bir sanat galerisine girip oradaki biriyle bir eser

an art gallery and take a “selfie” with someone there in front of

önünde “selfie” çekmeniz gerekebilir. Bu tür programlarda en

an artwork. In such programs, you get the highest points from

yüksek puan, tanımadığınız biri ile gireceğiniz etkileşimlere

your interactions with strangers. These gamified applications,

veriliyor. Etkinlikleri belgeleyen fotoğraflar yüklendikçe puan

in which you collect points as you upload photographs docu-

elde edilmesini sağlayan bu oyunlaştırılmış uygulamalar, al-

menting the activities, offer alternative experiences of the city.

ternatif şehir deneyimleri vadediyor.
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Obviously all this became possible with the prevalence of the

Elbette bütün bunlar internet kullanımının yaygınlaşmasıyla

use of the Internet. A research conducted by the Google Travel

mümkün hale geldi. Turizm ve internet arasındaki yakın iliş-

platform, which focuses on the close relation between tourism

kiyi mercek altına alan Google Travel platformunun yürüttü-

and the Internet, indicates that 74 percent of tourists prefer the

ğü bir araştırma, turistlerin yüzde 74’ünün seyahat planlarını

Internet for making their travel plans, whereas data from the

yapmak için interneti tercih ettiğini, TripAdvisor sitesinin ve-

website TripAdvisor shows that 45 percent of users complete

rileri ise kullanıcıların yüzde 45’inin tüm seyahat işlemlerini

their travel procedures on their smart phones. This is in fact

akıllı telefonla gerçekleştirdiğini gösteriyor. Bu durum esasen

not surprising at all. Indeed, an entire trip from A to Z – from

şaşırtıcı değil. Ne de olsa ulaşım seçeneklerinden konakla-

the means of transportation to accommodation, from reser-

maya, rezervasyon işlemlerinden tatil süresince yapılabile-

vations to activities that can be done during the vacation –

cek etkinliklere, seyahatlerin A’dan Z’ye her aşaması internet

can be planned on the Internet. Moreover, many operations

üzerinden planlanabiliyor. Ayrıca, çevrimiçi dinamik hari-

such as finding directions with online dynamic maps, sharing

talar ile yön bulma, sosyal medya paylaşımları yapma, hava

posts on social media, and weather and traffic monitoring can

durumu ve trafik takibi gibi birçok işlem tek bir akıllı cihaz-

be done with a single smart device. What is more, thanks to the

la gerçekleştirilebiliyor. Dahası, internet sayesinde dünyanın

Internet it is now possible to access with a single click the most

neresi olursa olsun gidilecek yerlerle ilgili en taze bilgilere tek

recent information on your destination no matter where it is

bir tıkla ulaşmak mümkün. Nitekim, çağımızın seyahatname-

in the world. Indeed, travel blogs, which can be called the book

leri olarak nitelendirilebilecek gezi blogları birçok destinas-

of travels of our time, are filled with first-hand, up-to-date and

yon hakkında birinci elden, güncel ve güvenilir bilgilerle dolu.

reliable information on many destinations.

Turizm dünyasındaki bu hareketlilik şüphesiz sektör içi re-

This dynamism in the world of tourism certainly increases the

kabeti de artırıyor. İnternette müşteri yorumlarının hızlı bir

competition in the sector. When sites that run on sharing econ-

şekilde paylaşılması ile daha da şeffaf bir hal alan turizm hiz-

omy are added to the tourism services that have become even

metlerine paylaşım ekonomisi ile yürütülen siteler de eklenin-

more transparent as customer reviews are quickly shared on

ce turizmde dijital rekabetin boyutları netlik kazanıyor. Du-

the Internet, the extent of the digital competition in tourism be-

rum bu olunca, turizm acenteleri, otel sahipleri ya da ulaşım

comes more apparent. As such, tourism agencies, hotel owners

sektöründe çalışanlar müşterilerin çevrimiçi ayak izlerinden

or transportation sector professionals process the Big Data

devşirilen büyük veriyi işleyerek yeni ve daha etkin pazarla-

derived from customers’ online footprints and deploy more

ma taktikleri geliştiriyor. Nihayetinde, geleceğin potansiyel

efficient marketing tactics. Ultimately, the more the customers

müşterileri ne kadar çok kişiselleştirilmiş reklam, kampanya

of the future are fed personalized advertisements, campaigns

ve bildirimle beslenirse, o kadar fazla “hiç hesapta olmayan”

and notifications, the more likely they are to take “out of the

tatillere çıkabiliyor.

blue” vacations.

Sonuç olarak, turizmin dijital çağı seyahat deneyimini olduk-

To conclude, it seems that tourism’s digital era will dramati-

ça değiştirecek ve teknolojiyle arası iyi olan gezginlere daha

cally change the travelling experience and offer many more

nice güzel sürpriz sunacak gibi görünüyor.

nice surprises to tech-savy travellers.
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Değişen ve dönüşen PTT

Changing and transforming PTT

Değişen ve dönüşen PTT’de
para lojistik atılımları
Cash logistics leaps at the
changing and transforming PTT

Salih Ziya Aydınay
PTT Para Lojistik ve Özel Güvenlik Hizmetleri A.Ş.
Genel Müdürü
PTT Money Logistics and Private Security Services Corp.
Director General
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Literatürde ilk olarak 19. yüzyılın ortala-

First appearing in the literature in the mid-

rında karşımıza çıkan lojistik terimi, en

19th century, the term logistics can be simply

basit tanımıyla bir ürün ve/veya hizmetin

defined as transporting a product and/or

çıkış noktasından varış noktasına etkili,

service efficiently, productively and most

verimli ve en optimal şekilde ulaştırılma-

optimally from its point of origin to its point

sını ifade eder. Bu yönüyle kavram, söz

of arrival. In this sense, the concept also

konusu iki nokta arasındaki bütün süreç-

embodies the management of all processes

lerin yönetimini de içinde barındırır. Kay-

between the said two points. Originating in

nağını orduların ve askerî operasyonların

tactics and methods developed for the prop-

doğru idaresi için geliştirilen taktik ve

er command of armies and military opera-

yöntemlerde bulan lojistik, zamanla ha-

tions, logistics in time came to be a concept

yatın hemen her alanında karşılık bulan

that corresponds with almost every field of

bir kavram haline gelmiş, çeşitli sahalar-

life and points out the efficient management

da yürütülen farklı nitelikteki süreçlerin

of different processes in various spheres.

etkin yönetimini de ifade eder olmuştur.

Encompassing many processes from raw

Hammadde temininden üretime, satıştan

material supply to production, from sales

depolamaya, ulaşımdan iadeye birçok sü-

to warehousing, from transportation to re-

reci kapsayan lojistik, küreselleşmenin de

turns, logistics – also with the influence of

etkisiyle günümüzün en kritik iş sahala-

globalization – has become one of the most

rından biri haline gelmiştir.

critical business fields of our day.

Hammadde
temininden
üretime, satıştan
depolamaya,
ulaşımdan iadeye
birçok süreci
kapsayan lojistik,
günümüzün en kritik
iş sahalarından
biridir.
Encompassing many
processes from raw
material supply
to production,
from sales to
warehousing, from
transportation to
returns, logistics
is one of the most
critical business
fields of our day.

Lojistiğin alt uzmanlık alanlarından para, kıymetli maden,

A sub-expertise in logistics, money, precious metal, valuables

değerli eşya ve kıymetli evrak taşımacılığı ise özellikle gerekli

and valuable paper transportation offers significant advantag-

optimizasyon şartları oluşturularak operasyon maliyetlerinin

es in terms of lowering operation costs by meeting the necessary

düşürülmesi ve alınan tedbirlerle risklerin minimize edil-

optimization conditions and minimizing risks by taking precau-

mesi ile süreçlerin yüksek güvenlikli şekilde tamamlanması

tions as well as completing processes in a highly safe manner.

noktasında önemli avantajlar sağlamaktadır. Uluslararası li-

In money, precious metal and valuable paper transportation,

teratürde “cash-in-transit” (CIT) olarak bilinen para taşıma-

known as “cash-in-transit” (CIT) in the international literature,

cılığı faaliyetinde yüksek miktarda para, kıymetli maden ve

high amounts of money is securely transported between loca-

kıymetli evrak banka şubeleri, ATM’ler ve nakit merkezi ara-

tions such as bank branches, ATMs and cash centers. CIT firms,

sında güvenli şekilde taşınır. Ülkemizde özel güvenlik şirketi

which operate as private security companies in our country,

olarak faaliyet gösteren CIT firmaları, aynı zamanda ulusal ve

have the status of logistics companies also subject to national

uluslararası taşımacılık kurallarına tabi lojistik şirketleri sta-

and international transportation regulations. In addition to

tüsündedir. CIT firmaları taşımacılığın yanı sıra şubelerinde

transportation, CIT firms also carry out instrument processing

ve nakit merkezlerinde kıymet işleme ve saklama işlemleri de

and storage operations at their branches and cash centers.

yürütmektedir.

Having adopted an extensive service diversification strate-

Son dönemde geniş kapsamlı bir hizmet çeşitlendirmesi stra-

gy lately, the Post and Telegraph Organization Corporation

tejisi benimseyen Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi

(PTT Corp.) started to operate in many fields in this process,

(PTT A.Ş.), bu süreçte birçok farklı sahada faaliyet gösterme-

and expanded the scope of its products and services. The com-

ye başlamış, hizmet ve ürün yelpazesini genişletmiştir. Şirket,

pany conducts its money and precious metal transportation

para ve değerli maden lojistiği faaliyetlerini PTT Para Lojis-

activities under the brand of PTT Cash Logistics and Private

tik ve Özel Güvenlik Hizmetleri Anonim Şirketi (PTT PAL)

Security Services Corporation (PTT PAL). The foundations of

markasıyla sürdürmektedir. PTT PAL’ın temelleri, 2017 yılı-

PTT PAL were laid in November 2017 when PTT Corp. and the

nın Kasım ayında PTT A.Ş. ile Türkiye Cumhuriyet Merkez

Central Bank of the Republic of Turkey signed a protocol on the

Bankası arasında konsinye madeni para depolarının kurul-

establishment of consignee coin warehouses, and infrastruc-

masına ilişkin bir protokol imzalanmasıyla atılmış, aynı ta-

ture works quickly began during the same time. Having gained

rihte hızla altyapı çalışmalarına başlanmıştır. Nisan 2018’de

momentum in April 2018, the works came to fruition in June

ivme kazanan çalışmalar Haziran ayında meyvesini vermiş ve

when the PTT Cash Logistics and Private Security Services
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PTT Para Lojistik ve Özel Güvenlik Hizmetleri Anonim Şirketi

Corporation (PTT PAL) was officially established. Shortly later,

(PTT PAL) resmî olarak kurulmuştur. Hemen ardından, Merkez

the first coin consignee warehouse to be run in the name of the

Bankası adına işletilecek ilk madeni konsinye deposunun inşaatı

Central Bank started to be constructed in Macunköy, Ankara,

Ankara Macunköy’de başlamış, söz konusu çalışmalar Ağustos

and the said works were completed in August. During the pro-

ayında tamamlanmıştır. Bu süreçte madeni para işleme faali-

cess, an authentic software was developed by PTT PAL for coin

yeti için PTT PAL tarafından özgün bir yazılım hazırlanmış ve

processing activities, and heavy training activities were held.

yoğun eğitim programları yürütülmüştür. Çeşitli ATM ve şube

Works for the authentic software to be used for various ATM

hizmetleri için kullanılacak özgün yazılıma ilişkin çalışmalar ise

and office transactions are underway. Shortly after the estab-

sürmektedir. PTT PAL’ın kuruluşundan kısa süre sonra Ankara,

lishment of PTT PAL, cash center locations were determined for

İstanbul Avrupa ve Anadolu yakası, İzmit, Adana ve İzmir için

Ankara, İstanbul (European and Asian side), İzmit, Adana and

nakit merkezi lokasyonları belirlenmiş, projeler geliştirilmiştir.

İzmir, and projects were developed.

Sürdürülebilir büyüme için yerli ve
millî çözümler

Local and national solutions for sustainable
development

Şirket olarak sürdürülebilirlik konusuna büyük değer atfediyor,

As the Company, we attribute major importance to the subject

bu kavramın yalnızca kendi kurumumuz için değil, genel an-

of sustainability and act with the awareness that this concept

lamda Türkiye ekonomisinin istikrarlı büyümesi için de kritik

is critical for the steady growth of not just our institution but

önem taşıdığı bilinciyle hareket ediyoruz. Bu noktada, alınan

of the Turkish economy in the general sense. At this point, de-

hizmetlerde dışa bağımlılığın azaltılmasının yanı sıra yerli ve

creasing foreign dependency in the services we get as well as

millî çözümler geliştirilmesini stratejilerimizin merkezinde ko-

developing local and national solutions are at the heart of our

numlandırıyoruz. Nitekim PTT PAL’ın temel kuruluş amacı da

strategies. Indeed, PTT PAL’s main establishment goal is to en-

ülkemizde faaliyet gösteren bankalar ile zincir şubelere sahip

sure that banks operating in our country as well as corporate

kurumsal firmaların para taşıma, para işleme ve kasalama hiz-

firms that have chain branches receive their money transport,

metlerini yabancı sermayeli firmalardan değil, millî sermayeli

processing and storing services from not just foreign capital

PTT PAL olarak
sürdürülebilirlik
konusuna
büyük önem
veriyoruz.
As PTT PAL, we
attribute major
importance to
the subject of
sustainability.

bir firmadan almasını sağlamaktır.

firms, but also from a national capital

Ülkemizin fiziki parasının önemli bir

one. Established to offer a local and na-

kısmının yabancı menşeli firmalarca

tional alternative to the fact that an im-

tutulması, saklanması ve nakledilme-

portant part of our country’s physical

sine yerli ve millî bir alternatif geliştir-

money is held, stored and transported

mek üzere kurulan PTT PAL sayesinde

by foreign firms, PTT PAL aims to pres-

ülkemizde basılan paraların saklanma-

ent the money printed in our country to

sının ve halka arzının PTT A.Ş. aracı-

be stored and distributed through the

lığıyla gerçekleştirilmesi hedeflenmiş-

PTT Corp. Within the scope of these

tir. PTT A.Ş. ve Merkez Bankası’nın

operations, in which the PTT Corp.

stratejik ortaklar olarak konumlandığı

and the Central Bank are positioned as

bu operasyonlar kapsamında dünya

strategic partners, world-class servic-

standardında hizmetler sunulmakta,

es are offered, and it becomes possible

piyasa ihtiyaçlarının daha etkin şekil-

to meet market needs more efficiently.

de karşılanması mümkün olmaktadır.

One of the most important yields of the

Söz konusu ortaklığın en önemli getiri-

said partnership is the contribution to

lerinden biri de madeni paranın halka

be made to bringing down inflation

arzının daha yaygın hale gelmesinin

by making the public offering of coin

enflasyon oranlarını düşürmeye sağla-

more widespread. Within this frame-

yacağı katkıdır. PTT PAL bu bağlamda,

work, PTT PAL has undertaken the

Merkez Bankası’nın madeni para dağı-

responsibility of the entire process in

tımı gerçekleştirdiği 21 noktada sürecin

21 locations where the Central Bank

tamamının sorumluluğunu üstlenmiş,

distributes coins, and has actively be-

doğal müşteri konumundaki PTT şu-

gan its money distribution activities

beleri ve Pttmatik’lerde para dağıtım

at PTT offices and Pttmatiks – which

faaliyetlerine aktif olarak başlamıştır.

are its natural customers. Thanks to its

Çok yönlü çalışmalarıyla Şirketimiz

multifaceted operations, our Company

hem PTT iş ve işlemlerinin daha kolay

will both ensure that PTT works and

ve etkin tamamlanmasını sağlayacak

operations are completed quicker and

hem de Türkiye ekonomisine kayda de-

more efficiently, and also significantly

ğer katkı sunacaktır.

contribute to the Turkish economy.
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PTT PAL olarak operasyonlarımızı kısa süre içinde madeni

As PTT PAL, we foresee to expand our operations to include

paranın yanı sıra banknot, değerli kağıt ve değerli maden ta-

bill, precious paper and precious metal transportation, and

şımacılığını da kapsayacak şekilde genişletmeyi öngörüyor,

continue our infrastructure efforts to this end without los-

bu doğrultudaki altyapı çalışmalarımıza hız kesmeden devam

ing speed. Moreover, with the cash centers we will establish

ediyoruz. Ayrıca, 2019 yılı içinde Afyon, Antalya, Aydın, Balı-

in Afyon, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Çorlu,

kesir, Bursa, Çanakkale, Çorlu, Çorum, Denizli, Diyarbakır,

Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Eskişehir,

Edirne, Erzurum, Eskişehir, İskenderun, Isparta, Gaziantep,

İskenderun, Isparta, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kars,

Kahramanmaraş, Kars, Kastamonu, Kayseri, Konya, Malatya,

Kastamonu, Kayseri, Konya, Malatya, Mersin, Muğla, Ordu,

Mersin, Muğla, Ordu, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Trabzon, Uşak,

Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Trabzon, Uşak, Van and Zonguldak,

Van ve Zonguldak’ta kuracağımız nakit merkezlerimizle toplam

we are planning to offer services with a total of 40 branch-

40 şube ve yaklaşık 300 zırhlı araçla Türkiye’nin tamamında

es and around 300 armoured vehicles to PTT central offices,

PTT merkez ve işyerleri ile Pttmatik’lere hizmet vermeyi plan-

branches and Pttmatiks throughout Turkey within 2019. In-

lıyoruz. Diğer bankalar ve özel şirketlerin para lojistik operas-

cluding the money logistics operations of public banks and

yonlarını standart faaliyetlerimize dahil etmek de gelecek he-

private companies in our standard activities is yet another

deflerimiz arasında bulunuyor. Bu bağlamda, 2020 yılına kadar

future goal of ours. Within this context, we foresee to have in-

kamu bankaları, özel bankalar ve şirketleri müşterilerimiz ara-

cluded public banks, private banks and companies among our

sına katmış olmayı öngörüyoruz. Müşteri talepleri ve iş hacmi

customers by 2020. Increasing the number of our cash centers

yoğunluğu doğrultusunda nakit merkezi sayımızın artırılması

in line with customer demands and business volume occupies

da Şirketimizin stratejilerinde önemli bir yerde duruyor.

an important place among our Company’s strategies.

PTT PAL, Türkiye’nin fiziki parasının PTT A.Ş. eliyle kasalanması,
işlenmesi ve sevkinin gerçekleştirilmesi amacıyla kurulmuştur.
PTT PAL was established with the aim of vaulting, processing and transferring
Turkey’s physical money via the PTT Corp.

PTT PAL, kurumların elektronik güvenlik sistemlerinin proje-

By offering services of project development, installation and

lendirmesi, kurulum ve alarm izleme hizmetleri, ATM arıza yö-

alarm monitoring for companies’ electronic security systems,

netimi, ATM nakit yönetimi, gece kasası hizmetleri ve elemanlı

ATM malfunction management, ATM cash management, night

güvenlik hizmetleri verilmesiyle önümüzdeki dönemde faaliyet

depository and staffed security services, PTT PAL aims to fur-

alanını genişletmeyi ve bölgesel bir marka olmayı hedefliyor.

ther expand its activity sphere in the period to come and to be-

Türkiye’nin fiziki parasının Türkiye’nin 178 yıllık çınarı

come a regional brand.

PTT A.Ş. eliyle kasalanması, işlenmesi ve sevkinin gerçek-

Established with the aim of vaulting, processing and transfer-

leştirilmesi amacıyla kurulan PTT PAL, elbette benzersiz

ring Turkey’s physical money via Turkey’s 178-year-old rooted

avantajlara sahip. PTT’nin insanımız nezdindeki güvenirliği,

institution PTT Corp., PTT PAL certainly enjoys unique advan-

Şirketimizi rakiplerinden bir adım önde konumlandırıyor.

tages. The PTT’s reliability in the eyes of our citizens positions

Yaklaşık iki asırdır insanımıza en iyi hizmeti en uygun fiyatla

our Company ahead of its competitors. During this process, in

sunan, ülkemizde başka hiçbir banka şubesinin bulunmadığı

which we feel the power of the PTT Corp. – which has been of-

noktalara ulaşan PTT A.Ş.’nin gücünü yanımıza aldığımız bu

fering the best service to our people at the most affordable prices

süreçte yerli ve millî bir kuruluş olarak faaliyet göstermekten

since around two centuries, and reaches where no other bank

büyük memnuniyet duyuyor, çıtayı daha da yukarı taşıyarak

branch is present in our country – by our side, we are happy to

uluslararası alanda geliştireceğimiz projelerle ülkemiz eko-

serve as a local and national institution, and aim to increasingly

nomisine sunduğumuz katma değeri artırarak sürdürmeyi

continue providing added value to our country’s economy by set-

hedefliyoruz.

ting the bar even higher with international projects.
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İlginç bilgiler

Interesting facts

Hayvanlar âleminin en büyükleri
The biggest members of the animal kingdom
Özgür Toprak
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Yuvamız dünya, her ne kadar akla hayale sığmayan evrenin en-

Even though Earth, our home, is no bigger than a grain of

gin genişliğinde bir toz tanesi kadar bile yer kaplamıyorsa da

dust in the vastness of the universe, which is beyond imag-

içinde hayat bulan canlılar açısından oldukça büyük bir âlemdir.

ination, it is a quite big world in terms of the living beings

Bu âlem, içinde çok sayıda enteresan türü de barındırmaktadır.

inside it. This world also encompasses many interesting

Örneğin, ortalama bir insan boyuyla kıyaslandığında devasa

species. Living beings that are gigantic in size compared to

boyutlara sahip canlılar, yerküremizin nadide sakinlerindendir.

humans, for instance, are among the unique habitants of the

Biz de bu sayımızda hayvanlar âleminin görenleri hayrete düşü-

planet Earth. In this issue of ours, we looked into some of the

ren büyüklükteki üyelerinden bazılarını sizler için inceledik ve

members of the animal kingdom that surprise those who see

değerlendirdik. Keyifli okumalar dileriz.

them with their size. Enjoy reading.

Devekuşu
Ostrich

Kuşlar âleminin en büyük üyesi, Afrika kökenli

The biggest member of the bird family is

devekuşudur. Soyu tükenmemiş kuşlar arasın-

the ostrich, which is of African origin. The

da en büyük yumurtaya sahip devekuşlarının

ostrich, which has the biggest eggs among

vücut ağırlığı 145 kilograma kadar çıkabilmek-

living birds, can weigh up to 145 kilograms,

te, boyları ise 3 metreye yaklaşabilmektedir.

and can grow up to 3 meters tall. A bird

Uçamayan kuş türlerinden olan devekuşla-

that cannot fly, the ostrich – in contrast to

rı cüsselerinin ağırlığına tezat şekilde saatte

its heavy body – can run up to 70 kilome-

70 kilometreye varabilen hızla koşabilmekte-

ters per hour. In this sense, the ostrich is the

dir. Bu özelliğiyle devekuşları, kuşlar âleminin

fastest running member of the bird family.

en hızlı koşan üyesidir. Bu tür, tehlike anında

In cases of danger, this species either makes

ya hız avantajını kullanarak kaçar ya da topra-

use of its speed advantage and runs away

ğa uzanarak saklanır. Devekuşları öyle güçlü

or hides by lying on the soil. The ostrich has

bacaklara sahiptir ki savurdukları tekmeler-

such strong legs that it would be wise to

den kaçınmak akıllıca olacaktır. Kanat açıklığı

avoid their kicks. Young ostriches grow by

2 metreyi bulabilen bu kuşların yavruları her

about 25 centimeters per month, and when

ay yaklaşık 25 santimetre kadar büyümekte-

grown up their wingspan can reach up to

dir. Bir yaşını dolduran bir devekuşu yavrusu

2 meters. A one-year-old ostrich weighs

ortalama 45 kilogram ağırlığa sahiptir.

about 45 kilograms.
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Afrika savan fili
African savanna elephant
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En büyük ve en ağır kara hayvanı olma özel-

The biggest and heaviest land animal, the

liği taşıyan Afrika savan filleri sürüler halin-

African savanna elephant lives in flocks. From

de yaşamaktadır. Bu türün omuz hizasından

the shoulder down, this species can grow up to

uzunluğu 4 metreyi, ağırlığı ise 10 tonu bu-

4 meters tall, and can weigh around 10 tons.

labilmektedir. Bitki, çalı ve ağaç dallarıyla

Feeding on plants, bushes and branches, the

beslenen Afrika savan fili günde 200 litre su

African savanna elephant drinks 200 liters

tüketmektedir. Ağırlığından beklenmeyecek

of water per day. This animal, which is faster

bir hıza sahip bu hayvanlar saatte 4 kilometre

than its weight would make you think, walks

hızla yürümekte, koştuklarında bu hız saat-

with a speed of 4 kilometers per hour and can

te 40 kilometreye ulaşabilmektedir. Bu fille-

reach 40 kilometers per hour when running.

rin hortumları 3 metreyi aşkın bir uzunluğa,

Their trunks are longer than 3 meters and

40 binden fazla kas ve tendona sahiptir. Afrika

have over 40 thousand muscles and tendons.

savan filleri hortumlarıyla 180 kilograma ka-

The African savanna elephant can lift up to

dar ağırlıkları kaldırabilir. Dişi filler yavruları-

180 kilograms with its trunk. The female car-

nı 22 ay karınlarında taşımakta, yeni doğan bir

ries the baby for 22 months, and a newborn is

yavru ise ortalama 90 santimetre uzunluğa ve

around 90 centimeters tall and weighs about

100 kilogram ağırlığa sahip olmaktadır. Sahra

100 kilograms. The African savanna elephant,

Altı Afrika’da yaşayan Afrika savan fillerinin,

which lives in the Sub-Saharan Africa, has

her biri 10 santimetre genişliğinde ve 30 san-

4 molar teeth, each 10 centimeters wide and

timetre uzunluğunda 4 büyük azı dişi vardır.

30 centimeters long.

Mavi balina
Blue whale

Dünyadaki en büyük hayvan türü olduğu

Thought to be the biggest animal in the

düşünülen mavi balinanın uzunluğu 30 met-

world, the blue whale’s length can exceed

reyi geçebilmekte, ağırlığı ise 200 tonu bu-

30 meters, whereas its weight can reach

labilmektedir. Kriller gibi küçük canlılarla

200 tons. Feeding on small living beings

beslenen bu ilginç canlılar, günde ortalama

such as krills, these interesting species can

3 buçuk tonluk besin tüketebilmektedir.

eat up to an average of 3.5 tons per day.

Mavi balinaların çeşitli sebeplerle çıkardığı

The sounds blue whales make for various

sesler de ayrı bir rekor konusudur çünkü bu

reasons are yet another record since they

sesler yüzlerce kilometrelik mesafeyi dahi

can travel hundreds of kilometers. During

katedebilmektedir. Deniz canlılarının bu en

respiration, this biggest member of marine

büyük üyesi, soluk verme esnasında sırtın-

animals can spray water to up to 12 meters

da bulunan deliklerden 12 metre yüksekliğe

from the holes on its back. That even the dis-

kadar su püskürtebilmektedir. Mavi balina-

tance between the corners of its tail is around

ların kuyruk kenarlarının uçları arasındaki

7.5 meters gives clues about the size of this

mesafenin dahi 7,5 metre civarında olması

species. The blue whale, which has a lung

bu türün büyüklüğü hakkında fikir vermek-

capacity of around 5 thousand liters, has a

tedir. Akciğer kapasitesi ortalama 5 bin litre

heart that weighs approximately 180 kilo-

olan mavi balinaların kalpleri ise yaklaşık

grams.

180 kilogram ağırlığındadır.

59

Gergedan
Rhino

Kara hayvanları arasında filden sonra en bü-

The second biggest land animal following

yük ikinci tür olan gergedanların bacakları

the elephant, the rhino has short and thick

kısa ve kalındır. Bugün yaşayan beş türü Asya

legs. The rhino – the 5 species of which live

ve Afrika kıtalarında bulunan gergedanla-

in the Asian and African continents today

rın türüne bağlı olarak ağırlıkları 2 tonu

– can weigh over 2 tons according to type,

aşabilmekte, omuz yükseklikleri 2 metreye,

have a shoulder weigh of 2 meters and a

baş-beden uzunlukları ise 5 metreye yaklaşa-

head-body length of 5 meters. Quite big ani-

bilmektedir. Oldukça iri bir hayvan olan ger-

mals, rhinos are surprisingly agile and can

gedanlar şaşırtıcı bir şekilde çeviktir ve saatte

run with a speed of 45 kilometers per hour.

45 kilometre hızla koşabilir. Burunlarının

Contrary to popular belief, the horn on their

üzerinde yer alan boynuzları sanılanın aksine

nose is not composed of bone but keratin,

kemikten değil, lifsi protein içeren keratin-

which contains fibered protein. Because of

den oluşmaktadır. Bazı kültürlerde doğaüstü

their horns – believed to have supernatural

güçler taşıdığına veya şifa kaynağı olduğuna

powers or to be a source of healing in some

inanılan boynuzları nedeniyle gergedanlar

cultures – rhinos are targeted by hunters

avcıların hedefi haline gelmekte, aşırı avlan-

and are decreasing in number by the day

ma sebebiyle de sayıları günden güne azal-

due to overhunting.

maktadır.
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Röportaj
Interview

Kerem Eser:
Seyircinin zihnindeki gizemi
sürdürmek önemli
It is important to maintain the mystery
in the mind of the audience
Röportaj Interview: Zeynep Tuğrul
Fotoğraflar Photographs: Melis Seçkin

Türkiye’nin ünlü illüzyonist ve jonglörlerinden Kerem Eser,
çocuklar ve yetişkinlere yönelik gösterileriyle izleyicileri sihir ve neşe dolu bir
dünyaya davet ediyor. Eser, “Çocuklar Pette ile tanıştıklarında şaşkınlık ve
mutluluğu birlikte yaşıyor, bir masal dünyasına girdiklerini
düşünerek heyecanlanıyor” diyor.
Among Turkey’s famous illusionists and jugglers, Kerem Eser invites the audience to a
world of magic and joy with his shows for children and adults. Eser says,
“When children make acquaintance with Pette they experience astonishment and
happiness together, they get excited thinking they have entered a world of fairytales.”
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Meslek seçiminde sizi illüzyonistliğe yönelten

What were the reasons and feelings that steered you

sebepler, duygular nelerdi?

towards illusion when choosing your profession?

Origami gibi el becerisi isteyen işler küçük yaşlardan itibaren

Starting from a young age, I have always been interested in

hep ilgimi çekiyordu. Çeşitli malzemelerden bir şeyler üret-

things that require manual skill, origami for example. I loved

meyi çok seviyor, televizyondaki illüzyon programlarını ka-

creating things from various materials and did not miss the il-

çırmıyordum. Bir gün şaka malzemeleri satan bir dükkandan

lusion shows on the television. I can say that a small magic box I

aldığım küçük sihirli kutu hayatımın dönüm noktası oldu di-

bought from a store that sells fun stuff became the turning point

yebilirim. Bu alandaki yeni malzemeleri takip etmeye ve harç-

of my life. I started to keep track of the new materials in the field

lığımı küçük oyun setlerine harcamaya başladım. O günlerde

and spend my pocket money on small game sets. In those days, I

babamın bana yurt dışındaki iş gezisi sırasında aldığı birkaç ̧

found myself in the middle of the world of magic thanks to a cou-

sihirbazlık oyunuyla kendimi sihir dünyasının ortasında bul-

ple of magic games my father brought back from a business trip

dum. Konuyla ilgisi olan insanlarla tanıştım, yeni oyunlar öğ-

abroad. I met people who were interested in the field, learned

rendim. Önceleri aile arasında küçük gösteriler yaparken bir

new games. While I would first put on small shows for my fam-

baktım ki sahnelerdeydim ve artık ben de bir sihirbazdım.

ily, I then found myself on stage. I, too, was a magician now.

İnsanları şaşırtırken eğlendirmek, güldürmek ve düşündür-

I enjoyed entertaining people and making them laugh and think

mek hoşuma gidiyordu. Bir sihirbazın amacı hiçbir zaman in-

as I surprised them. A magician’s aim is never to fool people or

sanları kandırmak ya da “Bu işin sırrını kim bulabilecek baka-

to test them by saying “Let’s see who can find out the secret to

lım” diye imtihan etmek değildir. Ben gösterilerimin sonunda

this.” I am happy if I can put a smile on people’s faces at the end

seyircinin yüzünde bir gülümsemeye vesile olmuşsam mutlu

of my shows. Of course there is a secret to all of the games I put

olurum. Tabii ki sunduğum oyunların hepsinin bir sırrı var,

on, it’s just important to maintain the mystery in the mind of the

sadece seyircinin zihnindeki gizemi sürdürmek önemli. Bu

audience. In this sense, illusion is an art that requires patience

açıdan illüzyon sabır ve çok çalışma gerektiren bir sanat dalı.

and very hard work.
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İlginç ̧ sayılabilecek bu meslek tercihinize aileniz

What was your family’s reaction to your interesting

nasıl yaklaştı?

choice of profession?

Ailem önceleri derslerimi aksatacağımı düşünerek bu ilgi-

Thinking I could neglect my classes, my family would at first

min hobi seviyesinde kalması gerektiğini empoze etmekteydi.

impose the idea that I should maintain this interest as a hobby.

Ancak zamanla içimdeki hevesin kırılamayacağını gördüler,

However, in time they saw that my enthusiasm was not to be

kabullendiler. Bir süre sonra baktım ki onlar da bu işi sevmiş-

dampened; they accepted it. After a while I saw that they, too,

lerdi, hatta eve gelen misafirlere gösteri yapmamı istiyorlardı.

liked it; they even asked me to put on shows for our guests.

Performanslarınızı ve tecrübelerinizi hangi

On which platforms can your performances and

platformlarda sergiliyorsunuz?

experiences be found?

Yaklaşık yirmi yıldır çeşitli televizyon programlarında, özel

Since about twenty years, I have been putting on performanc-

şirket organizasyonlarında, Devlet Tiyatroları’nda ve Şehir

es of illusion and juggling as well as serving as consultant and

Tiyatroları’nda illüzyon ve jonglörlük alanında performans ser-

instructor on various television programs, in private corporate

giliyor, danışmanlık ve eğitmenlik yapıyorum. Türkiye’yi tem-

organizations, at State Theaters and City Theaters. I won the

sil ettiğim 2006 Balkan İllüzyon Festivali’nde “Komedi Sihir”

first place award in the “Comedy Magic” category at the 2006

dalında birincilik elde ettim. Özellikle 2007-2011 yılları ara-

Balkan Illusion Festival, in which I competed in the name of

sında TRT Çocuk ekranlarından izleyici ile buluşan “Paytak”

Turkey. I became famous especially with the character

karakteri ile tanındım. Ayrıca çeşitli sahne performansları ile

“Paytak”, which appeared on TRT Çocuk television between

çocukların dünyasına hitap ettiğim için mutluyum.

2007-2011. Moreover, I am happy to address the world of chil-

Hem çocuklar hem de yetişkinler için özel gösteriler düzenliyorsunuz. Gösterilerin içeriği ve izleyici

You put on special shows for both children and

tepkilerini nasıl kıyaslarsınız?

adults. How would you compare the content of the

Meslek hayatımda kamu kurumları ile çalışmak beni özellikle
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dren with various stage performances.

shows and audience reactions?

heyecanlandırmıştır. Bu sayede yurdun her bir yanına ulaşıp

Throughout my career, working with public institutions has al-

çok çeşitli insanlar tanıma fırsatı buldum. Mesleki gelişimim

ways excited me. By this means, I found the opportunity to reach

“Çocuklara gösteri
yapmadığım
zamanlarda onları
özlediğimi fark
ediyorum. Onların
içten kahkahaları,
bakışlarındaki şaşkın
ifadeleri ve soruları
beni çok mutlu ediyor.”
“I realize that I miss
children when I don’t
perform for them.
Their sincere laughter,
the surprised look on
their faces and their
questions make me
very happy.”

kapsamında, çocukların dünyasına

all four corners of the country and

dokunmayı, aileleri ve yaşadıkları

get to know various people. As part of

coğrafyanın yanı sıra kültürleri-

my professional development, I have

ni tanımayı önemsedim. Aldığım

attributed importance to touching

davranış ̧ bilimleri ve beden dili

children’s world, and getting to know

eğitimlerinin desteğiyle farklı yaş

their cultures in addition to their

grupları için farklı repertuvarlar

families and the geography in which

hazırlıyorum.

sergi-

they live. Feeding on the behavioral

lediğim gösterilerden de çok keyif

science and body language train-

alıyorum ama çocuklara gösteri

ings I received, I prepare different

yapmadığım zamanlarda onları özle-

repertoires for different age groups.

diğimi fark ediyorum. Onların içten

I do quite enjoy the performances

kahkahaları, bakışlarındaki şaşkın

I put on for adults but I realize that

ifadeleri ve soruları beni çok mutlu

I miss children when I don’t perform

ediyor. Yetişkinler bazen eğlenmek-

for them. Their sincere laughter, the

ten çok kendilerini bir sınavdaymış ̧

surprised look on their faces and

gibi görüp oyunların sırrını bulma-

their questions make me very hap-

ya çabalarken gösterinin keyfine ye-

py. Sometimes adults – instead of

terince varamıyorlar. Oysa çocuklar

having fun – think of themselves as

o muhteşem hayal dünyalarına beni

in an examination, try to sort out the

de katıp sahnede olan biteni büyük

secret of the game and cannot duly

bir keyifle izliyorlar.

enjoy the show. Children, on the oth-

Yetişkinlere

er hand, include me in their amazing
world of imagination and immensely
enjoy what happens on stage.
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Çocuklara sirk sanatlarını öğretmeye yönelik bir

We know that you have a project on teaching circus

projeniz olduğunu biliyoruz. İleride sirk sanatçısı

arts to children. Even if they don’t become circus

olmasalar da jonglörlük, tek tekerlekli bisiklete

artists in the future, what sort of contribution do

binmek gibi beceriler çocukların gelişimine ne gibi

skills such as juggling and riding a unicycle make to

katkılar sağlıyor?

children’s development?

Günümüzde insanlar mesleki uzmanlıkları dışında beceriler

In our day, people are aware of the positive impact of ac-

edinmenin kişisel gelişimleri üzerinde yarattığı olumlu etki-

quiring skills other than their professional expertise on their

nin bilincindeler. Biliyorsunuz ki insan beyninde iki lob bu-

personal development. As you know, the human brain has

lunmaktadır. Sol beyin lobu sağ tarafımızı, sağ beyin lobu ise

two lobes. The left brain lobe controls our right side, where-

sol tarafımızı yönetmektedir. Sirk sanatları her iki lobu aynı

as the right brain lobe our left side. With their characteristics

anda çalıştıran ve bütün beden koordinasyonunu sağlayan

of making both lobes work simultaneously and ensuring full

özellikleriyle insanların diğer alanlardaki becerilerini geliş-

body coordination, circus arts help people develop their skills

tirmeye yardımcı olmaktadır. Sirk sanatları, hızlı düşünme,

in different fields. While enhancing the skills of fast thinking,

imkan ve riskleri birlikte değerlendirip karar verme becerisi-

and evaluating possibilities and risks together to come to a

ni geliştirirken günümüz dünyasının çok yönlü sorunları kar-

decision, circus arts support the individual in the face of the

şısında bireye destek olmaktadır.

multifaceted matters of our day.

PTT’nin “Pette Yollarda” isimli sahne gösterisinde

You come together with children with the PTT’s stage

çocuklarla buluşuyorsunuz. Küçük izleyicilerden ne

performance called “Pette on the Road”. What sort of

tür tepkiler geliyor?

reactions do you get from the little audience?

Çocuklar Pette ile tanıştıklarında şaşkınlık ve mutluluğu

When children meet Pette, they experience astonishment and

birlikte yaşıyor, bir masal dünyasına girdiklerini düşünerek

happiness together, get excited thinking they have entered a

heyecanlanıyor. Aileler çocuklarını bir eğlence programına

world of tales. Although families think they have taken their

getirdiklerini düşünseler de çocuklar, gösterinin içinde farklı

children to an entertainment show, children grasp different el-

bilgilendirme unsurlarını yakalayıp yeni şeyler öğrenmekten

ements of information inside the show and make one feel that

mutlu olduklarını hissettiriyor. Bu da programın amacına

they are happy to learn new things, which shows us that the

ulaştığını gösteriyor bize.

show fulfills its goal.

“PTT, çağın yeniliklerini takip eden ve bunu vatandaşla paylaşan anlayışını
‘Pette Yollarda’ projesiyle bize göstermektedir.”
“The PTT shows its mentality, which keeps up with the innovations of the age and shares
them with citizens, to us with the ‘Pette on the Road’ project.”

PTT’nin çocuklara yönelik bir sosyal sorumluluk

How do you evaluate the fact that the PTT is running

projesi hayata geçirmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?

a social responsibility project for children?

Bir kamu kurumu olarak klasik hizmet yaklaşımını değiştiren

It is seen that the PTT, which has changed its conventional service

PTT’nin çok önemli bir projeye imza attığı görülüyor. Genel

approach as a public institution, is carrying out a very important

olarak hizmetlerin kalitesini geliştirmek ve yenilikleri yurdun

project. Whereas the overall goal is to enhance the quality of the

her köşesine ulaştırmak amaçlanırken Pette aracılığıyla da

services and take the innovations to all four corners of the coun-

çocukların heyecan ve merakının ailelere yansıması hedefle-

try, with Pette the aim is to project children’s excitement and cu-

niyor. Bu yönüyle aileyi bütün fertleriyle birlikte ele alan ta-

riosity onto the families. In this sense, I believe that promotional

nıtıcı ve bilgilendirici programların toplumu daha iyi hizmet

and informational programs that treat the family with all of its

talep eden bir yapıya ulaştıracağına inanıyorum.

members will take the society to a level where they require better

Yüz seksen yıla yaklaşan geçmişi ile Türkiye’nin en köklü ku-

services.

rumlarından olan PTT, çağın yeniliklerini takip eden ve bunu

One of the most rooted institutions of Turkey with its history of

vatandaşla paylaşan anlayışını “Pette Yollarda” projesiyle bize

almost one hundred and eighty years, the PTT shows its mental-

göstermektedir. Ben ve oyuncu arkadaşlarım, Ulaştırma ve

ity, which keeps up with the innovations of the age and shares

Altyapı Bakanlığı’nın ve PTT yetkililerinin halka sunduğu bu

them with citizens, to us with the “Pette on the Road” project. My

başarılı projede yer almaktan mutluluk duyuyoruz. Bu ara-

fellow actors and I are happy to be part of this successful pro-

da, performanslarımızın aksaksız yürütülmesi için gerekli

ject offered to the public by the officials of the Ministry of Trans-

motivasyonu sağlayan ve seyircilerin yoğun ilgisine maz-

port and Infrastructure, and the PTT. By the way, I would like to

har olmamızda önemli payı bulunan yönetmenimiz Hakan

thank our director Hakan Polacanlı, who provides the motivation

Polacanlı’ya teşekkürü borç ̧ bilirim.

necessary for us to smoothly put on our performances, and plays
a huge part in the great interest we receive from the audience.
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Mektup
Letter

Kardan adama mektup
Letter to the snowman
Haydar Ergülen

Sevgili kardeşim,

My dear brother,

Sana seslenişime bakarak “Hukukunuz nereden?” diye

If anyone should ask “Why the sincerity?” because of the way

sual edecek olan olursa, evvela “kardeşlikten”, sonra da

I address you, I shall say first “due to brotherhood” and then

“Eskişehir’den” derim. Zira sen benim çocukluk arkadaşım-

“due to Eskişehir” for you are my childhood friend. How should

sın. Nasıl desem, çocuk kışlarımı seninle yaşadım ve hiç üşü-

I put it – I experienced the winters of my childhood thanks to

medim! Kardeşlik sıcak tutar çünkü ve arkadaşlık üşütmez,

you and never felt cold at all! That’s because brotherhood keeps

insanın içini ısıtır.

you warm and you don’t feel cold thanks to friendship, it warms

Doğrusu yarım yüzyıldan fazladır seninle eskisi kadar sık
karşılaşamıyoruz. Tamam, ben de büyüdüm, senin boyunu

In fact, for over half a century we don’t see each other as much

da geçtim ama sen bizim buralara pek gelmez oldun. Şimdi

as we used to. Indeed, I did grow up and outgrew you but you

Eskişehir’de olmak vardı! Tabii bu cümlenin arkası kar gibi

don’t come here often anymore. If only I could be in Eskişehir

gelir ve şehri tutar. Şimdi çocuk olmak vardı, şimdi kardan

now! Of course what follows after this sentence falls down like

adamla konuşmak vardı!

snow and covers the entire city. If only I could be a child now, if

Bizim buralar dediğim Eskişehir değil artık, İstanbul.

only I could talk to the snowman now!

Eskişehir’de olduğunu duyuyorum, kış yolculuklarımda ba-

When I say “here” I don’t mean Eskişehir anymore but İstan-

zen görüyorum seni. Eski bir tanışı hatırlar gibi bakıyorsun

bul. I hear that you’re in Eskişehir, I sometimes see you on my

bana, belki de “Eskişehir’in eski çocuklarından biri ama adını

winter trips. You look at me as if recognizing an old acquaint-

çıkaramıyorum!” diye geçiriyorsun içinden.

ance, perhaps you think to yourself, “One of the old-timer kids of

Kardan adamı düşününce eski çocuk olmak güzel! Sen bizi

Eskişehir but I just cannot make out his name.”

inişte beklerdin, biz tahta kızakları alır bayıra çıkar, oradan

Being an old-timer kid is nice when thinking about the snow-

düşe kalka gelirdik yanına. Bazen de kar biz dersteyken yağ-

man! You would wait us at the descent, we would climb up the

mış olurdu, dayanamazdık onun tazeliğine, yeniliğine, nere-

slope with wooden sledges in hand, and stumble down next to

deyse göz değmemişliğine ve okul çantalarımıza bindiğimiz

you. Sometimes it would have snowed when we were in class;

gibi soluğu senin yanında alırdık yine.

we just couldn’t resist its freshness, newness, almost unseenness,

Bakkal, mandıra, Alay’ın Kahvesi, gazete büfesi, faytoncula-
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you up inside.

and we would ride our school bags to be by your side once again.

rın faytonları ve atlarıyla bahçeli büyük evlerde yaşadığı so-

The grocer, dairy store, Alay’s Coffee Shop, the newspaper stand,

kak, davul-zurnacıların oturduğu sokak, göçmen evleri, bü-

the street on which coachmen would live with their coaches and

yük çeşme, küçük park... Kurtuluş Mahallesi’nin meydanında

horses in big houses with gardens, the street on which the drum

bir de sen gelince sanki kış festivali kurulmuş olurdu. Ne şirin

and zurna players lived, houses of immigrants, the big foun-

komşumuzdun sen Fahriye Abla dercesine “Ne sıcak arkada-

tain, the small park... When you, too, would arrive in the square

şımızdın sen kardan adam!” demek geliyor içimden. Diyorum

of the Kurtuluş Neighborhood, it would almost be like a win-

da. Başta da dediğim gibi, kar bilmeyene soğuk gelir, oysa kar

ter festival. I feel like saying, “Such a warm friend of ours you

duygusu nasıl da eski şehirlere, eski mahallelere ve eski ço-

were, snowman!” as if saying, Such a cute neighbor of ours you

cuklara sıcaklık verir ki böyle bir sıcaklık görülmemiştir!

were, Sister Fahriye. And I do say it. Like I said at the beginning,

Eski kar sıcaktı. Yenilerde yağdığı da pek söylenemez. Yağsa
bile eskisine benzemiyor. Beyaz değil, saf değil, rüya değil,
masalı yok! Kar dediğin rüya gibi yağar, masal gibi dinlenir,

the snow feels cold to those who don’t know it but the feeling of
snow radiates such warmth to old cities, old neighborhoods and
old-timer kids that no such warmth has ever been seen!

uyku gibi iner! Sabri Esat Siyavuşgil’in -Villon’dan sanırım-

Old snow used to be warm. I can’t say it has been snowing a lot

şahane bir Türkçeyle çevirdiği Nerde bıldır yağan kar şimdi?

lately. Even if it does, it is not like the former one. It is not white,

dizesi gibi.

it is not pure, it is no dream, it has no story! Snow is supposed to

Bıldır, geçen yıl demek. Babaannem söylerdi geçen yıllarda.
Yıllar öyle bıldır oluyor işte babaanneler, dedeler, kardan
adamlar, Eskişehir’ler, çocukluk, kardeşler derken... “Sen gel-

fall down like a dream, be heard like a story, descend like sleep!
Like the verse Now, where is the snow that fell yesteryear? that
Sabri Esat Siyavuşgil translated from Villon, I guess.

mez oldun”a dönüşüyor her şey. Sonra “İşte gidiyorum çeşmi

Yesteryear means the year before. My grandmother would say

siyahım...”

it in the past years. That’s how years go by with grandmoth-

Hayvanlarla insanların, karla gönüllerin, ağaçlarla kalplerin,
sularla gözlerin yakın olduğu günler. Kardan adamların çocuklar gibi şen olduğu günler. Şimdi belki çok katlı yapıların

ers, grandfathers, snowmen, Eskişehir, childhood and siblings...
It all boils down to “You come no more”. And then “And now I
leave, my black-eyed one...”

arasında ufacık kar tanesi kadar kalmış çocuklarla minnacık

Days when animals and men, snow and hearts, trees and souls,

kardan adamların soğuk bir yalnızlık içinde birbirlerine ba-

water and eyes are close. Days when snowmen are as joyful as

karak ısındıkları değil, daha çok üşüdükleri günler.

children. Not when children shrunk into the size of a tiny snow-

Yarın Eskişehir’e gidiyorum, sevgili kardan kardeşim, belki sen
de gelirsin, sonra biz yine eski çocuk, eski kar, eski günler...

flake between multi-storey buildings and little snowmen warm
up by looking into each other, but days when they get even colder.
I am heading to Eskişehir tomorrow, my dear brother of snow,
perhaps you will come, too, and then once again we shall be that
old child, old snow, old days...
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Ufukta teknoloji

Technology on the horizon

Dijital ikiz
Digital twin
Zeynep Tuğrul
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Günümüzde ikiz bebek dünyaya getirme olasılığı en fazla yüz-

In our day, the possibility of giving birth to twins is around

de 3 civarında. Oysa nesneler söz konusu olduğunda oldukça

3 percent, tops. However, we are facing with a completely differ-

farklı bir tabloyla karşı karşıyayız. Birkaç yıl içinde milyarlar-

ent picture when it comes to objects. It is estimated that twins of

ca nesnenin dijital ikizinin yaratılacağı düşünülüyor. Bu tah-

billions of objects will be created in a couple of years. This predic-

min, geleceğin bilgi teknolojilerine ilişkin doğru öngörüleri

tion belongs to Gartner, one of the biggest market research insti-

nedeniyle iş dünyasının yakından takip ettiği, en büyük piyasa

tutions that is closely followed by the business world for its spot-

araştırma enstitülerinden Gartner’a ait.

on predictions about the information technologies of the future.

Dijital ikiz kavramını en basit şekliyle tanımlayacak olursak,

Put very simply, digital twin can be said to be the virtual model

fiziksel bir ürünün, sürecin ya da hizmetin bilgisayardaki sa-

of a physical product, process or service on a computer. A digi-

nal modeli olduğunu söyleyebiliriz. Dijital ikiz, mikroskobik

tal twin can be produced from just any business or technology

boyuttaki bir vidadan Neptün’de araştırma yapan uzay meki-

asset from a microscopic-size screw to a space shuttle conduct-

ğine, çalışma saatlerinin verim üzerindeki etkisinden henüz

ing research on Neptune, from the impact of working hours on

hayata geçirilmemiş alternatif teknolojilere kadar iş hayatı

productivity to alternative technologies that are yet to be im-

ve teknolojiye dair herhangi bir ögeden üretilebilir. Yeter ki

plemented. All it takes is for these three factors highlighted by

“dijital ikiz” kavramının fikir babası Dr. Michael Grieves’in

Dr. Michael Grieves, the mastermind behind “the digital twin”

vurguladığı şu üç etmen bulunsun: Gerçek mecrada fiziksel

concept, to be present: Physical products in real space, virtual

ürünler, sanal mecrada sanal ürünler, gerçek ve sanal ürünleri

products in virtual space, the connections of data and informa-

birbirine bağlayan veri ve bilgi bağlantıları.

tion that tie the virtual and real products together.

En basit ifadeyle dijital ikiz kavramı, fiziksel bir ürünün, sürecin ya da hizmetin
bilgisayardaki sanal modelini işaret etmektedir.
Put very simply, the concept digital twin refers to the virtual model of a physical product,
process or service on a computer.

Uzay araştırmalarındaki sorunlara
çözüm aranırken…

As space research problems were trying to be
solved…

NASA, uzay araştırmaları sırasında sıklıkla karşı karşıya kaldı-

As part of the problems frequently encountered in space re-

ğı problemler kapsamında, “Fiziksel olarak yakın olmadığımız

search, NASA was making use of pairing technology to come

sistemleri nasıl yönetecek, çalıştıracak ya da tamir edeceğiz?”

up with an answer to the question of “How to manage, run

sorusuna çözüm üretebilmek adına eşleştirme teknolojisinden

or fix systems that aren’t within physical proximity?” First

yararlanmaktaydı. 2000’li yılların başında Dr. Grieves tarafın-

conceptualized by Dr. Grieves in the early 2000s, the digital

dan ilk kez kavramsallaştırılan dijital ikiz teknolojisi, gerçek

twin technology made it possible to transfer data from sensors

dünyadaki nesnelerin üzerine yerleştirilecek sensörlerden ge-

placed on the objects in the real world to the twin in the digital

len verilerin eşleştirme teknolojisi yöntemiyle dijital ortamda

medium via pairing technology, and thus to determine the pol-

yaratılacak ikizlerine aktarılabilmesini, bu sayede izlenecek

icies to be adopted in accordance with the data in the virtual

politikaların da sanal dünyadaki verilere göre kararlaştırıla-

world. Thus, the digital twin technology has become a go-to

bilmesini mümkün kıldı. Böylece dijital ikiz teknolojisi bugün

for NASA today.

NASA’nın sıklıkla başvurduğu teknolojilerden birine dönüştü.

İş hayatının yeni olmazsa olmazı

A new business essential
The digital twin technology started to be used as an efficient

Dijital ikiz teknolojisi, Nesnelerin İnterneti (Internet of

method thanks to the developments in the field of the Internet

Things-IoT) alanındaki gelişmeler sayesinde etkin bir yön-

of Things (IoT) and has become an essential project to be im-

tem olarak kullanılmaya başladı ve günümüzde birçok fabri-

plemented for many factories, labs and engineering compa-

ka, laboratuvar ve mühendislik firması için özellikle fayda/

nies today, especially in terms of cost/benefit. Indeed, about
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maliyet açısından hayata geçirilmesi elzem bir projeye dö-

digital twin, which is featured on Gartner’s 2017 and 2018

nüştü. Nitekim Gartner’ın 2017 ve 2018 yılları için hazırladığı

“10 Strategic Technology Trend” list, Senior Vice President of

“10 Stratejik Teknoloji Trendi” listesinde yer alan dijital ikiz

IoT at SAP, one of the leading smart technology companies

için dünyanın önde gelen akıllı teknoloji firmalarından SAP’ın

of the world, Thomas Kaiser says, “Digital twins are becom-

Nesnelerin İnterneti Departmanı Başkan Yardımcısı Thomas

ing a business imperative, covering the entire lifecycle of an

Kaiser, “Dijital ikizler, bir unsur veya sürecin tüm yaşam dön-

asset or process and forming the foundation for connected

güsünü kapsaması ve birbiriyle bağlantılı ürün ve hizmetler

products and services. Companies that fail to respond will

için bir temel teşkil etmesi bakımından iş hayatının olmazsa

be left behind.”

olmazı haline geliyor. Bu ihtiyaca yanıt veremeyen şirketler, iş
hayatında geride kalacak” diyor.

Endüstride zaman yolculuğu yapılabilecek
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It will be possible to travel in time in industry
Well, just what is it that will make the digital twin essential
for the future? First of all – to put it in a science-fictional

Peki, nedir dijital ikizi geleceğin vazgeçilmezi kılacak olan?

way – thanks to the digital twin technology it will become

Öncelikle, bilimkurgusal bir ifadeyle dijital ikiz teknolojisi sa-

possible to virtually travel in time in industry, and to come

yesinde endüstride adeta zaman yolculuğu yapılabilecek, gele-

up with solutions of the future today. For instance, by up-

cekte karşılaşılması muhtemel problemlere bugünden çözüm

loading daily, monthly and yearly variables such as usage

üretebilmek mümkün olacak. Örneğin, dijital ikize kullanım

frequency and environmental data to the digital twin, it will

sıklığı, çevresel veriler gibi günlük, aylık ve yıllık bazda de-

be possible to foresee when and how the machine in the real

ğişkenler girilerek, gerçek dünyadaki makinenin ne zaman,

world will fail. This way, the necessary intervention can

nasıl arızalanabileceği öngörülebilecek. Böylelikle gerekli mü-

be made even before the failure begins. Moreover, perhaps

dahaleler daha arıza başlamadan yapılabilecek. Hatta belki

it will be possible to realize new opportunities during the

de dijital ikiz üzerindeki çalışmalarda yeni fırsatların farkına

studies on the digital twin, and to build the future starting

varılabilecek, gelecek bugünden inşa edilebilecek. Sorunların

from today. Technologies that were developed to solve prob-

çözümü için geliştirilen ve henüz hayata geçirilmemiş yeni

lems and have not been implemented yet will be tested on the

teknolojiler ilk kez sanal ortamda uygulanabilecek.

virtual medium for the very first time.

Dijital ikiz teknolojisi, gelecekte karşılaşılması muhtemel problemlere bugünden
çözüm üretmeyi vadetmektedir.
Thanks to the digital twin technology it will become possible to come up
with solutions of the future today.

Deneme-yanılma yöntemi tarihe mi karışıyor?

Is trial-and-error becoming a thing of the past?

Dijital ikizin sağlayacağı bir diğer fayda ise deneme-yanılma

Another benefit of the digital twin is its potential to put an

yöntemine son verme potansiyeli. Tüm alternatif imalat ve çö-

end to the trial-and-error method. Since it will be possible

züm politikaları dijital ikiz üzerinde denenebileceği için işe

to test all alternative production and solution policies on the

yaramayacak fikirler daha sanal dünyadayken elenerek, en iyi

digital twin, useless ideas will be crossed out while still in the

çözümler hayata geçirilebilecek. Geleceğe yönelik ürün, süreç

virtual world, and the best of solutions will be implement-

ya da hizmet tasarımlarında fayda-zarar değerlendirmeleri

ed. Benefit-cost evaluations for future product, process or

masa üzerinde tartışılarak değil, dijital ikizin mümkün kıla-

service designs will be made not on paper but through the

cağı somut analizler üzerinden yürütülebilecek. Ayrıca, diji-

tangible analyses the digital twin will enable. Moreover, it

tal ikiz teknolojisi sayesinde sadece birkaç matematiksel veri

goes without saying that thanks to the digital twin technol-

girilerek yapılan deneylerin, gerçek hayatta yapılan testlerin

ogy, experiments that only require some mathematical data

yüksek maliyetini ortadan kaldıracağını söylemeye gerek

will eliminate the high cost of real-life tests.

bile yok.

Kısacası, şu anda sadece NASA ve çok az sayıdaki şirket tara-

Long story short, it is likely that the digital twin – used solely

fından spesifik sorunlara çözüm geliştirmek için kullanılan

by NASA and few other companies to come up with solutions

dijital ikizi, gelecekte gerçek dünyadaki kardeşinin “dominant

to specific problems right now – will in the future appear be-

ikizi” haline dönüşecek, inovasyon ve performansı da yönlen-

fore us as the “dominant twin” of its real-life sibling, and a tough

direbilen güçlü bir yönetici olarak görmek mümkün.

executive that can also steer innovation and performance.
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Akşemseddin’in
Fatih Sultan Mehmed’e mektubu

Akşemseddin’s
letter to Mehmed the Conqueror

Bu hadise ki gemi ehlinden oldu, kalplere hayli üzüntü ve hoş-

This incident took place due to the competent ships, brought

nutsuzluk getirdi, bir fırsat görünürdü, o da elden kaçtı. Biri,

plenty of sorrow and discontent to hearts; there was an oppor-

gayret-i dine ve biri de sizin kararınızın yanlış olduğuna hük-

tunity in sight, and now it has been missed. One indicates the

meder. Ve biri de bu ki benim gibi zayıf bir kulun dua ve müj-

efforts for religion, and the other that you have misjudged. And

delerinin muteber olmaması ve dahi bunun gibi özür çoktur.

one that the prayers and good tidings of a weak subject such as

Ancak şimdi rahatlık ve gevşeklik içine düşmeyiniz. Mevcut
durumu iyice tetkik edip bu zarar ve başarısızlık kimden dola-

myself have not been valid. There are many other excuses such
as these ones.

yı oldu, onu bulup makamından almak veyahut şiddetle ta’zir

However, now, do not succumb to ease and convenience. The

etmek gibi uygun biçimde cezalandırmak gerekir. Eğer ki olan

present situation must be duly analyzed, the cause of the dam-

bitene sebep olanlara ceza verilmezse yarın bir gün kaleye

age and failure determined and removed from office or prop-

hücum edilmesi gerektiğinde gevşeklik ederler. Bunların pek

erly punished for instance through stern warning. If those who

azı Allah için canını ve başını feda

have caused the incident are not punished, they shall act in slack

eder, ganimeti gördüklerin-

when the time comes to attack the castle. Very few of

de ise canlarını dünya için

them would give up their lives and heads for Allah,

ateşe atarlar.

and when they would see spoils, they would throw
themselves to the fire for the sake of the world.
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Şimdi sizden istirham edilen ve umulan odur ki ciddiyetle ve

Now, what is requested and hoped from you is that you will

gayretle çalışasınız. Ve böyle işleri de merhameti ve hoşgörüsü

work in seriousness and endeavor. And that you will order

az olan kimselere buyurasınız. Allahuteala

such works to those lacking in mercy and

şöyle buyuruyor: “Ey Peygamber, kafir-

tolerance. Thus declares the Mighty Allah:

lerle ve münafıklarla savaş, karşılarında

“O Prophet, fight the infidel and the hypo-

çetin ol. Onların yeri cehennemdir. O,

crite, be tough against them. They belong

ne kötü bir dönüş yeridir.” Şimdi “Önden

in hell. What a miserable place of return

gitmeyenlerin batını Müslüman değildir.

that is.” Now the mark has appeared to

Münafık hükmündedir ve kafirlerle ce-

say, “The core of those who do not lead is

hennem azabında beraber olacaklardır”

not Muslim. They are judged hypocrites

demek işareti düştü.

and shall join the infidel in perdition.”

Neticede [size] azimle çalışmak gerektir,

Ultimately what is needed [of you] is to

himmet edesiniz ki akıbet utanç ve inki-

work with determination; strive so that

sar olmasın, belki Allahuteala’nın izniy-

the ending is not shame and resentment,

le ferahlık ve zafere kavuşuruz. Amin.

perhaps, should the Mighty Allah will it,

Hüküm Allah’tandır ancak kul, mümkün

we will attain relief and victory. Amen.

olduğu kadar gayret ve çalışmada kusur

The judgment belongs to Allah but the sub-

etmesin. Peygamberimizin ve ashabının

ject should not err in working and striv-

sünneti budur. Allahuteala’ya şükür ki onca

ing. Such is the sunnah of our Prophet and his

lütuflar edip müjdeli haberler oldu ki çok zamandır bunun

companions. Praise be to Allah that He has granted many good

benzeri görülmedi.

tidings but no equivalent was seen for a very long time.

Bu sözlerimi sakın boş söz olarak görmeyesiniz, zira sizi

Don’t you view these words of mine as blabberings, for they

sevdiğimiz için söylenmiştir.

were uttered because we love you.

Hem tıp alanında ilim sahibi hem de Hacı Bayram-ı Veli’nin

Akşemseddin, who was both knowledgeable about the field of

makamını devralan bir âlim olan Akşemseddin, İstanbul’un

medicine and a scholar that took over the seat of Hacı Bayram-ı

fethiyle Fatih unvanını alan Sultan II. Mehmed’in hocasıy-

Veli, was the mentor of Sultan Mehmed II, who earned the title

dı. İstanbul kuşatması sırasında buğday yüklü bir Bizans

of Conqueror with the conquest of İstanbul. That a wheat-load-

gemisiyle üç Ceneviz gemisinin Haliç’e girmeyi başarması,

ed Byzantine ship and three Genoese ships managed to cross

Osmanlı yönetimi ve askerî erkanı arasında hâlihazırda

the Golden Horn during the siege of İstanbul had increased the

mevcut olan gerginliği artırmış, fethe dair ümitsizlik işaret-

already present tension between the Ottoman administration

leri oluşturmaya başlamıştı. Akşemseddin’in tam da bu sıra-

and military brass, and signs of hopelessness about the conquest

da yazdığı mektup, sultana güç vermiş ve fethe giden yolda

started to appear. The letter Akşemseddin wrote just at this time

manevi bir dönemeç olmuştur.

gave the sultan strength and served as a spiritual turning point
on the road to the conquest.
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Portreler
Portraits

Güldürü sanatının üstadı
Kemal Sunal
Master of the art of comedy
Kemal Sunal
Özgür Toprak

Güldürü filmlerinin vazgeçilmez oyuncusu Kemal Sunal,
sergilediği usta performans ve canlandırdığı saf ve iyi yürekli karakterlerin
yanı sıra sıcak ve içten gülüşü ile seyircinin kalbini kazanmış,
Türk sinema tarihine adını yazdırmıştır.
The irreplaceable actor of comedy films, Kemal Sunal won the heart of the
audience with his warm and sincere smile alongside the master performance he
displayed and the naïve and kindhearted characters he portrayed, and put his
stamp on the history of Turkish cinema.
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Tiyatrocu, komedyen ve sinema sanatçısı Kemal Sunal 11 Ka-

Actor, comedian and cinema artist Kemal Sunal was born on

sım 1944 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelir. Üç kardeşin

11 November 1944 in İstanbul. He is the oldest of three siblings.

en büyüğüdür. Öğrenim hayatı Mimar Sinan İlkokulu’nda

He started his education at the Mimar Sinan Primary School.

başlar. Vefa Lisesi’ndeki öğrencilik yılları, meşhur “Haba-

His years as student at the Vefa High School were full of stories

bam Sınıfı” filmini anımsatacak hikayelerle geçer ve tam

that would remind of the famous film “Hababam Sınıfı” and

11 sene sürer. Tiyatroya duyduğu sevgi, okul müsamerelerin-

lasted exactly for 11 years. His love for theater enables him to

de roller almasını, hatta liseler arası tiyatro yarışmasında

take part in school plays and even to win the “Best Character

“En İyi Karakter Oyuncusu” ödülü kazanmasını sağlar. Yine

Actor” award in the high school theater competition. Again

lise yıllarında felsefe öğretmeni Belkıs Balkır onu Müşfik

during his high school years, his philosophy teacher Belkıs

Kenter’le tanıştırır. Bu vesileyle Kenter Tiyatrosu’nda çalış-

Balkır introduced him to Müşfik Kenter. This gave Kemal

maya başlayan Kemal Sunal’ın profesyonel oyunculuk kari-

Sunal the opportunity to work at the Kenter Theater and thus

yerinin de startı verilir.

his acting career began.

Devekuşu Kabare’de “Dün Bugün” adlı oyunda sergiledi-

He caught the eye of director Ertem Eğilmez – the owner of

ği performansı ile Arzu Film’in sahibi yönetmen Ertem

Arzu Film – with his performance in the play called “Dün

Eğilmez’in dikkatini çeker. Bu vesileyle Eğilmez’in yönettiği

Bugün” at the Devekuşu Cabaret Theater. Following this, he

1972 yapımı “Tatlı Dillim” filminde rol alan Sunal’ın canlan-

performed in the 1972 film “Tatlı Dillim” directed by Eğilmez,

dırdığı basketbolcu karakteri ekranda sadece sekiz kez gö-

in which the basketballer character he played appeared on the

rünür. Usta sanatçı, bu rolde hiçbir repliği bulunmamasına

screen only eight times. The master artist managed to make

rağmen seyirciyi kahkahalarla güldürmeyi başarır ve böylece

the audience laugh even though he didn’t have any lines in this

sinema dünyasına adım atmış olur.

role, and thus he stepped into the world of cinema.
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Kemal Sunal 1974 senesinde müstak-

Kemal Sunal met his future wife Gül

bel eşi Gül Hanım ile tanışır. Mutlu

in 1974. Putting their signatures under

bir evliliğe imza atan çiftin Ali ve Ezo

a happy marriage, the couple had one

isimlerini verdiği bir erkek bir de kız

son they named Ali and one daughter

çocuğu dünyaya gelir. Sanatçı, 12 Eylül

they named Ezo. In 1995, he complet-

döneminde yarım bıraktığı üniversite

ed his university education – which he

öğrenimini 1995 yılında tamamlayarak

dropped out of during the 12 September

Marmara Üniversitesi İletişim Fakül-

period – and graduated Marmara

tesi Radyo, Televizyon Bölümü’nden

University Faculty of Communication

mezun

ise

Department of Radio and Television.

“Televizyon ve Sinemada Kemal Sunal

Then he acquired his master’s degree

Güldürüsü” başlıklı teziyle tamamlar.

with his thesis titled “Kemal Sunal Com-

Toplamda 82 filmde pek çok karaktere

edy in Television and Cinema”. Giv-

hayat veren usta oyuncu, aynı zamanda

ing life to many characters in a total of

çeşitli tiyatro oyunlarında ve televizyon

82 films, the master actor also appeared

dizilerinde de rol almıştır.

in various plays and TV series.

Türkiye’de komedi denince akla gelen

One of the first figures that spring to

ilk isimlerden Kemal Sunal, güldü-

mind in Turkey when it comes to come-

rü filmlerinin vazgeçilmez oyuncusu

dy, Kemal Sunal was the irreplaceable

olmuş, günün toplumsal gerçekleri-

actor of comedy films, won the heart of

ni yansıtan ve sosyal mesajlar içeren

the audience with the performance he

projelerde sergilediği performans ve

displayed in projects reflecting the social

canlandırdığı saf, iyi yürekli karak-

realities of the day and containing social

terlerle izleyicilerin kalbinde taht kur-

messages, and with the naïve and kind-

muştur. Rıfat Ilgaz’ın aynı adlı roma-

hearted characters he portrayed. The

nından uyarlanan ve yönetmenliğini

character “Şaban” he played in the film

Ertem Eğilmez’in üstlendiği “Hababam

“Hababam Sınıfı” – adopted from Rıfat

Sınıfı” filminde canlandırdığı “Şaban”

Ilgaz’s novel with the same name and

olur.

Yüksek

lisansını

“Hababam
Sınıfı” filminde
canlandırdığı
“Şaban” karakteri
o kadar sevilir ki
usta sanatçı
çoğumuzun
zihninde bu rolle
yer eder.
The character
“Şaban” he
played in the
film “Hababam
Sınıfı” was loved
so much that the
master artist has
been engraved on
the minds of most
of us with this role.

karakteri o kadar sevilir ki usta sanatçı çoğumuzun zihnin-

directed by Ertem Eğilmez – was loved so much that the master

de bu rolle yer edinmiştir. Sunal, “Hababam Sınıfı”, “Tosun

artist has been engraved on the minds of most of us with this

Paşa”, “Kapıcılar Kralı”, “Çöpçüler Kralı”, “Kibar Feyzo”,

role. Sunal put his stamp on the history of Turkish cinema as

“Zübük” ve daha nice filmde hayat verdiği unutulmaz karak-

well with unforgettable characters he gave life to in “Hababam

terlerle Türk sinema tarihine de adını yazdırmıştır.

Sınıfı”, “Tosun Paşa”, “Kapıcılar Kralı”, “Çöpçüler Kralı”, “Kibar

Kemal Sunal, “Kapıcılar Kralı” filmindeki performansıyla 1977

Feyzo”, “Zübük” and many other films.

yılında Antalya Film Festivali, 1978’de ise Sinema Yazarları

Kemal Sunal was granted the “Best Actor” awards in 1977 at

Derneği tarafından “En İyi Erkek Oyuncu” ödülüne layık gö-

the Antalya Film Festival with his performance in the movie

rülür. 1989 senesinde bu kez Ankara Film Festivali’nde, çoğu

“Kapıcılar Kralı” and in 1978 by the Cinema Writers Associa-

filminin aksine dram niteliği taşıyan “Düttürü Dünya”daki

tion. In 1989, he won the “Best Actor” award, this time at the

performansıyla “En İyi Erkek Oyuncu” ödülünün sahibi olur.

Ankara Film Festival with his performance in the film “Düttürü

1998’deki Antalya Film Festivali’nde Sunal’a “Yaşam Boyu

Dünya” – which is, contrary to most of his films, was a dra-

Onur Ödülü” takdim edilir.

ma. In the 1998 Antalya Film Festival, Sunal was presented the

Sanatçının yer aldığı son yapım 1999 tarihli “Propaganda”

“Lifetime Honor Award”.

filmidir. Ertesi sene 3 Temmuz günü “Balalayka” filminin çe-

The last production the artist took part in is the 1999 film

kimleri için Trabzon’a gitmek üzere bindiği uçakta kalp krizi

“Propaganda”. The following year on 3 July, he passed away due

geçirerek hayata veda eder. Bıkmadan usanmadan onlarca

heart attack aboard the plane he’d got on to fly to Trabzon for the

kez izlenen filmleriyle seyircisini her seferinde güldürmeyi

shootings of the film “Balalayka”. Always managing to make his

başarabilmiş usta oyuncu Kemal Sunal, Türk sinema tarihi-

audience laugh with his films watched over and over again with-

nin en büyük kazanımlarından biridir.

out ever getting bored or tired, Kemal Sunal is one of the biggest
gains in the history of Turkish cinema.
79

Sağlık
Health

Biyolojik saat ve vücut sağlığı
Biological clock and bodily health
Eda Eraslan
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Dünyanın güneş etrafındaki hareketini temel alarak oluştur-

We spend our time inside the morning-night, day, month and

duğumuz gündüz-gece, gün, ay, yıl döngüsünde geçiyor zama-

year cycle that we have formed based on the Earth’s movement

nımız. Uykumuz, çalışmamız, yeme-içme, eğlenme-dinlenme

around the Sun. Our sleeping, working, eating and drinking,

saatlerimiz hep bu döngü etrafında kurulu. Öte yandan vücu-

and fun and leisure times are all formed around this cycle. Our

dumuzun da kendince takip ettiği bir çalışma-dinlenme prog-

body, on the other hand, has its own working-resting program

ramı var. Yirmi dört saatlik zaman diliminde vücudumuzda

that it operates. The entirety of the activities conducted in our

yürütülen faaliyetler bütününe “sirkadiyen ritim” veya “biyo-

body throughout a timeframe of twenty-four hours is called the

lojik saat” diyoruz. Biyolojik saatimiz işleyişine güneşin doğu-

“circadian rhythm” or “biological clock”. Our biological clock

şu ile birlikte uyanarak başlıyor. Biz o anda hâlâ uykuda olsak

starts to tick by waking up with sunrise. Even if we are still

bile bedenimiz güneşin etrafı aydınlatmasıyla ilk sinyalleri

asleep then, our body picks up the first signals when the Sun

alıp epifiz bezine iletiyor ve gerekli hormonları salgılayarak

makes it bright outside, transmits them to the pineal gland and

günlük döngümüzü başlatıyor.

initiates our daily cycle by secreting the necessary hormones.

Bedenimiz gün boyunca belli hormonlar salgılayarak vücu-

Releasing certain hormones throughout the day, our body pre-

dumuzu uyanmaya, aktif çalışmaya, beslenmeye ve dinlen-

pares itself for waking up, actively work, eating and resting.

meye hazırlar. Peki, biyolojik saatimiz nasıl işler? Her sabah

Well, how does our biological clock work? Between 6-7 am

6-7 saatleri arasında kortizon salgılanması artar ve vücudu-

every morning, the level of cortisone secreted increases and the

muz için gerekli enerji ve proteinler üretilir. Saat 9’u gösterdi-

energy and proteins necessary for our body is produced. When

ğinde bedenimiz enerjisini toplamış ve tamamen uyanmıştır.

the clock hits 9 am, our body is full of energy and complete-

Öğle yemeği ihtiyacı doğana kadar devam edecek olan dikkatin

ly awake. This timeframe, which continues until the need for

açık ve enerjinin yüksek olduğu bu zaman dilimi, günlük işleri

lunch is felt and in which attention is rapt and energy high, is

tamamlamak ve yoğun bir tempoda çalışmak için uygundur.

suitable for completing daily tasks and working in fast tempo.

Gün ortasında, yani saat 12 civarında mide asidi salgılanmaya

In the middle of the day, that is to say around 12, the stomach

ve acıkma belirtileri görülmeye başlar. Günün bu saatinde do-

acid starts to be secreted and signs of hunger are observed. At

laşım sistemimizdeki kanın çoğu sindirim sistemi çevresinde

this time of the day, most of the blood in our circulatory system

toplanır, vücut aktivitesi düşer ve bünyemiz sindirim faaliye-

starts to collect around the digestive system, bodily activity de-

tine odaklanır. Saat 15’ten itibaren ikinci aktif dönem başlar.

creases and our body focuses on digestion activity. At 3 pm the

Akşamüstü 17 civarında kalp ve kas gücünde artış olur, hareket

second active period starts. An increase in heart and muscle

ve koordinasyon yeteneği en üst düzeye çıkar. Bu saatler, gü-

power is observed around 5 in the afternoon, movement and

nün spor yapmak için en uygun zamanıdır. 18 civarında pank-

coordination ability reaches its zenith. These hours are the most

reasımız aktifleşir ve vücudumuzu akşam öğününe hazırlar.

suitable time of the day for working out. Our pancreas becomes

Güneşin batışıyla vücudumuz melatonin salgılamaya başlar,

active around 6 pm and prepares our body for dinner. Once

artık uyku vakti gelmektedir. Saat 23’ten sonra tansiyonumuz

the Sun goes down, our body starts releasing melatonin, sleep

ve vücut ısımız düşer, dikkatimiz azalır. Bu saatlerde vücudu-

time is now approaching. After 11 pm, our blood pressure and

muz çalışmaya ya da üretmeye değil, dinlenmeye odaklanır.

body temperature start going down, and our attention wanders. During these hours, our body focuses not on working our
producing, but resting.

Güneşin döngüsü ve vücudumuzun ihtiyaçları etrafında şekil-

Shaped around the cycle of the Sun and the needs of our body,

lenen biyolojik ritmimiz aslında bedenimizi en verimli şekil-

our biological rhythm is in fact the key to using our body in the

de kullanmanın da anahtarıdır. Biyolojik saatimizin kurdu-

most efficient way. Leading a life that could harm the system

ğu sisteme zarar verecek biçimde yaşamak, örneğin gece geç

devised by our biological clock – for instance staying up late

saatlere kadar uyanık kalıp gün içinde uzun süre uyumak ya

and sleeping for a long time during the day, or having long in-

da beslenme saatleri arasında fazla boşluk bırakmak uyku ve

tervals in between meals – can cause many problems such as

yeme bozuklukları, sindirim faaliyeti sıkıntıları ve depresyon

sleeping and eating disorders, digestion issues, and depression.

gibi pek çok soruna sebep olabilir. Biyolojik saatle uyumlu

A daily routine that is not in synch with the biological clock is

olmayan günlük rutin, çağımızın hastalıkları stres ve kronik

also one of the basic reasons for stress and chronic fatigue, the

yorgunluğun da temel sebepleri arasında yer alır.

maladies of our age.
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Gün içinde verimliliğimizi artırmak ve vücut direncimizi yükseltmek için biyolojik
saatimize uygun yaşam pratikleri benimsememiz oldukça önemlidir.
To enhance our productivity during the day and increase our body resistance, it is quite
important to adopt life practices that are harmonious with our biological clock.
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Gün içinde verimliliğimizi artırmak, vücut direncimizi yük-

To enhance our productivity during the day, increase our

seltmek ve sürekli yorgun hissetme halinden kurtulmak için

body resistance, and stop feeling tired all the time, it is quite

biyolojik saatimize uygun yaşam pratikleri benimsememiz

important to adopt life practices that are harmonious with our

oldukça önemlidir. Hemen hemen aynı saatlerde uyuyup

biological clock. Going to sleep and waking up in around the

uyanmak, gün içerisinde uzun süreler aç kalmamaya özen

same time, not depriving ourselves of food for too long during

göstermek, vücudumuzun sindirim faaliyetiyle meşgul oldu-

the day, refraining from engaging in physical activity-requir-

ğu vakitlerde spor ya da temizlik gibi fiziksel aktivite isteyen

ing tasks such as working out or cleaning when our body is

işlerden uzak durmak ve bedenimizin dinlenmeye ihtiyaç

busy with digestion, and resting with intervals as required by

duyduğu aralıklarda dinlenmek biyolojik saatimize göre ya-

our body are the first steps to be taken to live in line with our

şamaya başlamak için atılacak ilk adımlardır. Yeterince gü-

biological clock. Getting enough sunlight and fresh air, drink-

neş ışığı ve temiz hava almak, hormonal sistemimizin düzgün

ing plenty of water so that our hormonal system works prop-

çalışabilmesi için bol su tüketmek ve vücudumuzun genel

erly, and staying away from stress factors that could have a

işleyişini olumsuz etkileyecek stres faktörlerinden uzak dur-

negative effect on the overall functioning of our body are also

mak da biyolojik saatimizi korumak için yapabileceklerimiz

included among the things we can do to protect our biological

arasındadır.

clock.

Bedenimizin sesine kulak vererek, onunla birlikte ve onun

Listening to what our body says and living with it by taking its

ihtiyaçlarını gözeterek yaşamak hem potansiyelimizi artıra-

needs into consideration will both enhance our potential and

cak hem de sağlıklı bir hayat sürmemizi kolaylaştıracaktır.

make it easier for us to lead a healthy life.

Spor

Sports

Karanlıkta bekleyen sırlar
Mağaracılık
Secrets in the dark
Caving
Oğuzhan Yılmaz

Mağaracılık, birçok farklı disiplinin bir

Caving is among the nature sports in

arada uygulandığı doğa sporlarından-

which many different disciplines are

dır. Bir mağaranın derinliklerine doğru

applied together. When you set off for

yola çıktığınızda bazen yüzlerce metre-

the depths of a cave, you sometimes

lik boşlukları ip teknikleri kullanarak

have to descend hundreds of meters of

inebilmeniz, bazen de önünüze çıkan

empty space using rope techniques and

engeli aşabilmek için kaya yarıklarına ya

sometimes climb rock slits or cave walls

da mağara duvarlarına tırmanabilmeniz

to overcome an obstacle on your way. If

gerekir. Yolun sonu bir akarsuyla ya da

the road leads to a stream or river, you

gölle bittiğinde mağaranın devamının

have to carry diving gear with you and

olup olmadığını öğrenebilmek için yanı-

dive when necessary to learn if the cave

nızda dalış malzemelerinizi taşımalı ve

goes on. Moreover, during weeks-long

gerektiğinde suya dalabilmelisiniz. Aynı

expeditions, you have to possess camp-

zamanda haftalarca süren keşif gezile-

ing knowledge, which includes many

rinde karanlıkta bir yaşam kurabilmek

technical details, so as to lead a life in

için birçok teknik detay içeren kampçılık

the dark.

bilgisine sahip olmalısınız.
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Su altı dünyasındaki rengarenk balık ve mercanların ya da yüksek zirvelerdeki
büyüleyici manzaraların aksine mağaracılıkta ilk olarak karanlıkla karşılaşılır.
Contrary to colorful fish and corals in the underwater world or the bedazzling scenery on
high summits, the very first thing to encounter in caving is darkness.

Mağaracılar mağaraların haritasını çıkarmak, burada eğer varsa

Cavers enter caves to map caves, discover any existing spe-

yaşam süren türleri keşfetmek, dolayısıyla ortama hâkim olan

cies and thus, acquire considerable knowledge on the prevail-

ekosisteme dair kayda değer bilgi sahibi olmak için mağaralara

ing ecosystem. Whereas the sport of caving is concerned with

girerler. Mağaracılık sporu bu gibi unsurlarla ilgilenirken, ma-

such matters, speleology – the scientific study of caves – fo-

ğaraları inceleyen bilim dalı speleoloji ise bu doğa şekillerinin

cuses on issues such as the reason of formation of these land-

oluşma sebeplerinin, ayrıca içeriğindeki maddelerin tespiti gibi

forms as well as the determination of the substances inside.

konulara odaklanır.

Contrary to colorful fish and corals that greet you in the un-

Su altı dünyasında karşınıza çıkan rengarenk balık ve mercan-

derwater world or the bedazzling scenery on high summits,

ların ya da yüksek zirvelerdeki büyüleyici manzaraların aksine

in caving the very first thing to encounter is darkness. In this

mağaracılıkta ilk tanıştığınız şey karanlıktır. Bu açıdan mağara-

sense, caving can appear quite scary to those who have a

cılık, karanlık ve kapalı yer korkusu olanlar için oldukça korku-

fear of darkness or closed spaces. This sport, however, has

tucu görünebilir. Fakat bu spor aynı zamanda eğitici, hatta tedavi

educating, even healing power. In caving, your body, which
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edici güce de sahiptir. Mağaracılık spo-

is struggling to adapt to challeng-

runda, zorlu koşullara uyum sağlamaya

ing conditions, grows stronger and

çabalayan bedeniniz giderek daha güçlü

stronger. You require a focused mind

hale gelir. Her an değişebilen koşullarla

and strong will to quickly take and

baş edebilmek için dikkatli bir zihne ve

implement decisions to cope with the

hızlı karar verip uygulayabilecek güçlü

ever-changing conditions. Thanks to

bir iradeye ihtiyaç duyarsınız. Zamanla

these abilities you will develop over

geliştireceğiniz bu özelliklerle risk yö-

time, you fortify your risk manage-

netimi kabiliyetinizi kuvvetlendirir ve

ment skills, and start to observe pos-

hayatınızın her alanında olumlu etkiler

itive effects on all parts of your life.

gözlemlemeye başlarsınız.
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Türkiye, mağaralar konusunda olduk-

Turkey possesses a significant amount

ça önemli bir zenginliğe sahiptir. Her

of wealth when it comes to caves. Al-

ne kadar 1980’li yılların ortalarına

though country-wide caving activities

kadar ülke çapında mağaracılık ça-

were conducted by only three institu-

lışmaları yalnızca üç kurum (Mağara

tions (Association for Cave Research,

Araştırma Derneği, Boğaziçi Üniversi-

Boğaziçi University Cave Research

tesi Mağara Araştırma Kulübü, Maden

Club, and the Directorate General

Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü) ta-

of Mineral Research and Explora-

rafından yürütülmüş olsa da, 1990’la-

tion) until the mid-1980s, the interest

rın başından itibaren mağaracılık spo-

in caving increased from the early

runa ilgi artmış ve çok sayıda dernek

1990s on, and many associations or

ya da üniversite kulübü kurulmuştur.

university clubs were established.

Bugün farklı ekipler arasında iletişimi

Today, the Caving Federation, which

sağlayan Mağaracılık Federasyonu,

ensures

7 dernek ve 9 üniversite kulübünü

different teams, comprises 7 associ-

kapsamaktadır. Bu kulüp ve dernek-

ations and 9 university clubs. These

ler bu spora başlamak isteyen kişilere

clubs and associations offer trainings

communication

between

Mağaracılık
sporunda zorlu
koşullara uyum
sağlamaya
çabalamak bedeni
giderek daha güçlü
hale getirir.
In caving,
struggling to adapt
to challenging
conditions makes the
body grow stronger
and stronger.

Diğer doğa sporlarına kıyasla biraz daha zahmetli bir uğraş olan
mağaracılık, tam olarak bir takım çalışması gerektirir.
A litle more arduous occupation compared to other nature sports, caving
requires complete teamwork.

eğitimler verir. Nitekim mağaracılık kesinlikle bireysel bir

to those who want to do this sport. Indeed, caving is in no

spor değil, tam bir takım çalışmasıdır. Hatta bazen büyük bir

way an individual sport, but a complete teamwork. At times,

mağaranın keşfi, birden fazla ekibin koordineli çalışması sa-

a big cave, for instance, can only be discovered through the

yesinde yapılabilmektedir. Aynı zamanda bu gruplar, yaşana-

coordinated efforts of more than one team. These groups

bilecek kazalara karşı kurtarma ekipleri oluşturmakta ve bu

also form rescue teams against any accidents and keep them

ekipleri yardım için sürekli hazır tutmaktadır.

ready for help at all times.

Mağaracılığa adım atmaya karar verdiğinizde öncelikle sabır-

If you decide to step into caving, you must first be patient and

lı ve kararlı olmalısınız. Yerin yüzlerce metre altında bazen

decisive. You might sometimes have to crawl to pass through

daracık bir geçitten geçebilmek için sürünmeniz, suyun için-

a narrow passage hundreds of meters under the earth, walk

de yürümeniz ya da çamurun içinde el yordamıyla yolunuzu

inside the water or feel your way out inside the mud. You

bulmanız gerekebilir. Bazen de keşfinizi tamamlayabilmek

might sometimes have to stay underground for weeks with-

için haftalarca güneş görmeden yer altında kalabilirsiniz. Bu

out seeing a ray of light so as to complete your discovery. In

anlamda, mağaracılığın diğer doğa sporlarına kıyasla biraz

this sense, we can say that caving requires a little more effort

daha zahmetli bir uğraş olduğunu söyleyebiliriz. Öte yandan

compared to other nature sports. The sense of triumph you

haftalarca süren bir keşif gezisini tamamlayıp mağaranın ağ-

will feel when you step into the sunlight from the mouth of the

zından tekrar gün ışığına çıktığınız anda hissedeceğiniz zafer

cave after completing a weeks-long expedition, on the other

duygusu tarifsizdir.

hand, is indescribable.
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Sanatçılar ve eserleri:
Pablo Picasso
Artists and works

Pablo Picasso
Itır Şensoy
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25 Ekim 1881 tarihinde İspanya’nın Málaga şehrinde dünyaya

Born in Málaga, Spain on 25 October 1881, Pablo Picasso is

gelen Pablo Picasso, 20. yüzyılın en tanınmış ressamlarındandır.

one of the most renowned painters of the 20th century. The

Bir sanat öğretmeni olan babası tarafından resme yeteneği çok

works produced by artist – whose talent was discovered

erken yaşlarında keşfedilen sanatçının hayatı boyunca meydana

very early on by his father, an art teacher – throughout his

getirdiği eserler üslup tarzlarına bağlı olarak farklı kategorilerde

life were named in different categories depending on style.

isimlendirilmiştir. Çalışmalarında ağırlıklı olarak mavi tonları-

The years 1901-1904, in which he mostly used shades of blue

nı kullandığı ve hüzün temasını işlediği 1901-1904 yılları Mavi

and treated the theme of gloom in his works, is called the

Dönem, pembe ve turuncu gibi daha açık ve canlı renkleri tercih

Blue Period, whereas the 1905-1906 timeframe, when he opt-

ettiği ve sirk çalışanlarının sahne arkası yaşamlarını resmettiği

ed for more bright and vivid colors and painted the behind-

1905-1906 arası süreç ise Pembe Dönem olarak nitelendirilmekte-

the-scenes lives of circus staff, is called the Pink Period. A

dir. Sanatta kübizmin öncülerinden olan ressam, bu akım dahilin-

pioneer of cubism in art, the painter mostly produced works

de şekillendirdiği eserlerini çoğunlukla 1907-1914 yılları arasında

within this movement between 1907-1914. Also treating

meydana getirmiştir. 1920’lerden itibaren klasisizm ve gerçeküstü

forms of classicism and surrealistic forms from 1920 on, the

formlarını da işleyen sanatçı 8 Nisan 1973 tarihinde vefat etmiştir.

artist passed away on 8 April 1973.

Akdeniz Peyzajı

Mediterranean Landscape
Pablo Picasso’nun 1952 yılında tamamladığı yağlı boya tab-

Completed by Pablo Picasso in 1952, the oil painting “Mediter-

losu “Akdeniz Peyzajı”, sanatçının en meşhur reprodüksiyon

ranean Landscape” is among the artist’s most famous repro-

eserlerindendir. Katolik doktrinin insan ve doğa tasvirlerine

duction works. Covered very rarely in the Spanish painting his-

karşıt duruşu sebebiyle İspanya resim tarihinde oldukça na-

tory due to its contrariness to the human and nature depictions

dir işlenen peyzaj, Picasso’nun kübizm formlarında ustalık

of the Catholic doctrine, landscape is the foundational theme of

aşamasına geldiği bir dönemde oluşturduğu bu çalışmasının

this work by Picasso, which he produced at a time when he mas-

temel temasıdır. Ressam, tuvalin iki boyutlu doğasına meydan

tered forms of cubism. Almost challenging the two-dimensional

okurcasına eserine sadece perspektif eklememiş, manzaranın

nature of the canvas, the painter not only included perspective

her cepheden açısını yapboz parçaları misali betimleyerek üç

in his work but also depicted the angles of the landscape from

boyutlu bir derinlik kazandırmıştır. Peyzaj üzerine çok fazla

all sides and gave it a three-dimensional depth. Picasso, who

çalışması bulunmayan Picasso, diyagonal çizgilerle resmine

did not paint a lot of landscapes, almost introduced a wavy

sanki dalgalı bir akış getirmiş, tercih ettiği çarpıcı renkler

flow to his painting with diagonal lines, and could convey the

sayesinde ise manzaranın canlılığını eserine taşıyabilmiştir.

vividness of the landscape to his work thanks to the striking
colors he chose.
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Yaşlı Gitarist

The Old Guitarist
Picasso’nun 1903 yılında tamamladığı bu yağlı boya çalışma-

This oil painting, which Picasso completed in 1903, is includ-

sı, sanatçının Mavi Dönem olarak nitelendirilen ilk dönem

ed among the artist’s early works from the Blue Period. It is

eserlerindendir. Yakın arkadaşı Carlos Casagemas’ın 1901 yı-

speculated that Picasso was deeply shaken by his close friend

lında intihar ederek ölmesinin Picasso’yu derinden sarstığı

Carlos Casagemas’ suicide in 1901. Created by the artist in a

söylenmektedir. Sanatçının böylesi bir ruh halinde meydana

mental state like this, the Blue Period works have the domi-

getirdiği Mavi Dönem eserlerinde hâkim renk mavi, temel

nant color of blue and the main theme of gloom. The paint-

tema ise hüzündür. Bağdaş kurmuş bir halde yerde oturan

ing, in which a cross-legged old man on the floor is depict-

yaşlı bir adamın gitar çalarken resmedildiği çalışma, bu dö-

ed playing the guitar, is one of the striking examples of the

nem eserlerinin en çarpıcı örneklerindendir. Yaşlı adam figü-

works of this period. Details such as the right-inclining head,

rünün yana doğru eğilen başı, kör olduğunu düşündüren ka-

closed eyes suggesting blindness and tears on the pants and

palı gözleri, pantolonunda ve sol omzundaki kumaş yırtıkları

left shoulder of the old man display a quite sad picture, and

gibi detaylar ortaya oldukça hüzünlü bir görüntü çıkarmakta,

the heavy shades of blue add to this image.

baskın mavi tonları ise bu görüntüyü pekiştirmektedir.

90

Ağlayan Kadın

The Weeping Woman
Picasso, yağlı boya çalışması olan bu eserini 1937 yılında,

Picasso produced this oil painting in 1937, right after a major

yaşanan büyük bir kitlesel acının akabinde meydana getir-

mass pain was suffered. During this time when the Spanish

miştir. İspanya İç Savaşı’nın devam ettiği bu tarihte General

Civil War was going on, Nazi Germany had bombarded ci-

Franco’nun desteğiyle Nazi Almanya’sı İspanya’nın Guernica

vilians in Guernica, Spain, with the help of General Franco.

kentinde sivil halkı bombardımana tutmuştu. Bu korkunç olay

Upon this devastating event, Picasso depicted the suffering

üzerine Picasso çok sayıdaki çalışmasında savaşın sebep oldu-

caused by war in many of his works and showcased his an-

ğu ıstırabı betimlemiş ve savaş karşıtı duruşunu sergilemişti.

ti-war stance. One of the said works, “The Weeping Woman”

Bu eserlerden birini oluşturan “Ağlayan Kadın” tablosunda

has a focal female figure who is both crying and biting on

odağı oluşturan kadın figürü bir yandan ağlamakta, bir yan-

the handkerchief she is holding to wipe away her tears. In

dan da akan gözyaşlarını silmek için tuttuğu mendili ısırmak-

this painting, in which the dominant feeling is misery, the

tadır. Istırap hissinin hâkim olduğu eserinde sanatçı, ancak

artist carried details, which could only be seen by looking

farklı perspektiflerden bakarak görülebilecek detayları aynı

from different perspectives, onto the same plane but did not

düzleme taşımış fakat resmine herhangi bir derinlik katma

put an effort into adding any depth to his painting.

çabasına girişmemiştir.
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Üç Müzisyen
Three Musicians

92

Picasso, 1921 yılında tamamladığı bu yağlı boya tablosunda

In this oil painting he completed in 1921, Picasso used synthet-

bireşimci (sentetik) kübizm formlarını kullanmıştır. Kar-

ical cubism forms. The work, which expresses a complex and

maşık, yapboz benzeri bir kompozisyonu ifade eden ve kesip

puzzle-like composition and has the dominant collage style

yapıştırılmış kağıt parçalarını anımsatan kolaj stilinin hâ-

that reminds of cut and paste pieces of paper, is one of the two

kim olduğu eser, aynı adı taşıyan benzer temalı iki tablodan

similar themed paintings of the same name. The Pierrot figure

biridir. Resmin sol kısmında yer alan Pierrot figürü klarnet,

on the left side of the painting plays the clarinet, whereas the

ortadaki Harlequin figürü ise gitar çalmaktadır. Sağ taraf-

Harlequin figure in the center the guitar. The monk depicted

ta resmedilen keşiş karakteri ise şarkı söylemekte ve nota-

on the right side, on the other hand, is singing and holding the

ları tutmaktadır. Bu üç ana figürün dışında, kompozisyonu

notes. Other than these three main figures, the paws and tails

ortalayan masanın altından bir köpeğin ayakları ve kuyru-

of a dog under a table in the center of the composition are seen.

ğu görünmektedir. Pierrot ve Harlequin eski İtalyan tiyatro

Pierrot and Harlequin are two prominent characters of the old

geleneğinde öne çıkan iki karakterdir ve Picasso’nun birçok

Italian theater tradition and were treated in many of Picasso’s

eserinde işlenmiştir.

works.

PTT SIGORTA ILE GELECEĞINIZI
BUGÜNDEN GÜVENCE ALTINA ALIN,
YARINLARA KEYIFLE BAKIN.

KONUT/EŞYA
TRAFIK
KASKO
DASK
FERDI KAZA
TAMAMLAYICI SAĞLIK
AMELIYAT SIGORTASI
› BES ÖN BAŞVURU İŞLEMI
›
›
›
›
›
›

Hobi

Hobby

Düzenli evler, dingin zihinler
Sepet yapımı
Tidy houses, calm minds
Basket weaving
Eda Eraslan
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Ufak tefek eşyalarınızı bir arada tutup masanızı dü-

If you are mad about chic and useful baskets that will

zenleyecek; mutfakta meyveleri, banyoda havluları,

organize your desk by keeping your small stuff to-

vestiyer yanında atkıları, gardırop içinde çorapları

gether; tidy up fruit in the kitchen, towels in the bath-

derleyip toplayacak şık ve kullanışlı sepetlerin tutku-

room, scarves near the cloakroom, and socks inside

nuysanız sepet sevginizi bir hobiye dönüştürmenin

the drawer, it is the perfect time to turn your love into

tam zamanı! İstediğiniz boy ve genişlikte sepetler

a hobby! By weaving baskets of your desired size and

örerek hem kadim bir uğraş olan örgünün zihninizi

width, you can both ensure that weaving, an ancient

rahatlatmasını sağlayabilir hem de el işinizi evinizin

occupation, can relax your mind, and use your hand-

dört bir yanına düzen getirmek için kullanabilirsiniz.

craft to bring order to any spot in your home.

Farklı örgü teknikleri ve değişik süslemeleriyle sepetler,
evlerin binlerce yıllık dekorasyon ögesidir.
With their different weaving techniques and various ornamentations, baskets have been a
decorative element of houses for thousands of years.

Sepet örmek insanoğlunun yerleşik yaşama geçmeden çok

Basket weaving is a technique humankind invented and mas-

önce icat edip ustalaştığı bir teknik. Farklı bitki köklerinden

tered long before it transitioned to settled life. Woven by using

hafif ve esnek ağaç dallarına, saz ve bambudan geniş ve sağ-

various materials from different plant roots to light and flexible

lam yapraklara çeşitli materyallerden faydalanılarak örülen

branches, from straw and bamboo to wide and durable leaves,

sepetler, kadim zamanlardan beri insanların en çok kullandı-

baskets are been included among the items humankind uses the

ğı eşyalar arasında bulunuyor. Farklı örgü teknikleri ve deği-

most since ancient times. A decorative element for houses with

şik süslemeleriyle evlerin binlerce yıllık dekorasyon ögesi olan

different weaving techniques and various ornamentations for

sepetler, günümüzde sadece kullanışlı oldukları için değil, bir

thousands of years, baskets are popular in our day not only be-

işle meşgul olan ellerin zihni dinlendirmeye yardımcı olması,

cause they are useful but also because busy hands help to calm

dolayısıyla sepet örmenin insanı günlük hayatın stresinden

minds, and as such basket weaving relieves one from the stress

uzaklaştıran etkisi sebebiyle de revaçtadır.

of daily life.

Peki, nereden başlamalı? Daha önce hiç sepet örmediyseniz

Well, then, where to begin? If you haven’t woven baskets before,

işe internetten kolayca ulaşabileceğiniz birkaç video izleyerek

the right thing to do is start out by watching a few videos that

başlamak ve ne tür bir materyal kullanmak istediğinize karar

can easily be found on the Internet, and to decide on the kind of

vermek en doğrusu. Klasik sepet örme malzemeleri olan saz

material you want to use. In addition to straw or bamboo strips
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ya da bambudan üretilmiş şeritlerin

– classical basket weaving materials

yanı sıra kalın hasır ipler veya halat-

– thick straw strings or ropes, news-

lar, gazete kağıtları, kalın kumaş par-

print papers, thick fabric and even

çaları, hatta elinizin altında bulunan

shopping bags at hand are included

market poşetleri sepet örmek için

among the materials that can be used

kullanılabilecek malzemeler arasın-

to weave baskets. What you have to

da yer alıyor. Hangi malzemeyle çalı-

consider when choosing the materi-

şacağınıza karar verirken göz önüne

al you will work with is where and

almanız gereken unsur ise sepetinizi

for which purpose you will use your

nerede ve ne amaçla kullanacağınız-

basket. Thin and flexible materials

dır. İnce ve esnek malzemeler küçük

are more suitable for small baskets,

sepetler için, kalın ve dayanıklı mal-

whereas thick and durable materials

zemeler daha büyük sepetler için uy-

for bigger ones.

gun olacaktır.
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Once you have selected your materi-

Malzemenizi seçtikten sonra sıra örgü

al, it is now time to find the weaving

tekniğini bulmaya geliyor. Dışarıdan

method. Although they may seem to

bakıldığında pek çok karmaşık mo-

include many complicated motifs at

tifi içeriyormuş gibi görünse de tüm

first, in fact all basket weaves basi-

sepet örgüleri temelde tekrarlı, ikili

cally include simple steps comprising

ya da dörtlü atmalardan oluşan basit

repetitive picks or picks of two or four.

adımlar içerir. Örgü malzemesinin

Basic basket weaving, which is based

Tüm sepet
örgüleri temelde
tekrarlı, ikili ya da
dörtlü atmalardan
oluşan basit
adımlar içerir.
All basket weaves
basically include simple
steps comprising
repetitive picks or picks
of two or four.

Sepet örmek elleri meşgul ederken
zihni rahatlatmak için birebirdir.
Basket weaving is perfect for relaxing the mind
while keeping the hands busy.

dikey çubuklarla oluşturulmuş halka, oval ya da beşgen bir

on the principle of moving and whirling the weaving material

iskeletin içinden ve dışından geçirilerek dolanması prensibi-

from inside and outside a round, oval or pentagonal frame com-

ne dayalı temel sepet örgüsü, başlangıç seviyesinde yüzlerce

posed of vertical sticks, will in the beginner’s level enable you to

farklı boy ve şekilde sepet örebilmenizi sağlayacaktır. Üstelik

weave hundreds of baskets of various size and shape. Moreo-

sepetinizi çiçeklerle, boncuklarla ya da boyayarak süslemek,

ver, it is possible to decorate your basket with flowers, beads or

dilediğiniz gibi bir renk ya da doku oluşturmak mümkün.

paint, and to come up with your color or texture of choice.

Temel adımlarda ustalaştıktan sonra işin inceliklerine merak

There are many alternatives now for those who develop an in-

salanlar için de artık pek çok alternatif mevcut. Belediyelerin

terest in the intricacies of the occupation once they have mas-

açtığı ücretsiz kurslar ya da özel sanat evleri veya atölyelerde

tered the basics. Free courses given by municipalities or short

düzenlenen birkaç günlük eğitim programları zihnini değil

training programs organized in private art houses or ateliers

ellerini meşgul etmek isteyenler için birebir. Kısacası sepetler

are perfect for those who want to keep their hands busy instead

bir yandan hayatınızı kolaylaştırırken bir yandan da zihninizi

of their minds. In short, baskets facilitate your life on one hand

dinlendiriyor.

and rest your mind on the other.
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Gastronomi
Gastronomy

Kestaneli tarifler
Recipes with chestnuts
Mine Durur

Kış mevsiminin belki de en güzel ta-

Perhaps one of the best things about the

raflarından biri sokakları ya da ev-

winter season is the wonderful chest-

lerin içini dolduran mis gibi kestane

nut smell that fills the streets or homes.

kokusudur. Bu sayımızda hem lezzet-

In this issue, we bring chestnut – both

li hem de vitamin deposu kestaneyi

delicious and full of vitamins – to your

sofralarınıza taşıyoruz. Afiyet olsun.

tables. Enjoy.

Fırında kestane kebap
Baked chestnut kebab

Evinizin mis gibi kestane kokusuyla

If you want your home to be filled

dolmasını istiyorsanız pratik fırın-

with the fragrant smell of chestnut,

da kestane tarifimizi denemenizi

we suggest you try our baked chest-

öneririz.

nut kebab recipe.

Yapılışı:
Güzelce yıkanıp temizlenen kestanelerin bombeli kısmı bıçakla enine doğru ya
da çarpı işareti şeklinde çizilir. Çizilen kestaneler 1 tatlı kaşığı tuz ilave edilen
içme suyunda yaklaşık 45 dakika kadar bekletilir. Suyu süzülen kestaneler fırın
tepsisine yerleştirilen yağlı kağıdın üzerine dizilir ve önceden 200 derece ısıtılmış fırına verilir. Kestaneler, 25-30 dakika içinde kabukları açılıp rengi koyulaştığında fırından alınır ve soğumaya bırakılır.

Preparation:
Horizontally cut or cross-cut the curved part of the chestnuts, which have been nicely washed and cleaned. Keep the cut chestnuts inside the drinking water in which
1 dessert spoon of salt has been added for around 45 minutes. Drain the chestnuts,
place them on the baking tray over which you have put baking paper, and put them
in the oven preheated at 200 degrees. Once the chestnuts open up and turn dark in
25-30 minutes, remove them from the oven and leave to cool.
98

Malzemeler
Ingredients
- 500 gram kestane
- 1 litre içme suyu
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 500 grams of chestnuts
- 1 liter of drinking water
- 1 dessertspoon of salt

Malzemeler
Ingredients

Kestaneli pilav
Rice with chestnuts

Alışık olduğunuz lezzetlere yeni bir

If you want to add new flavor to the

tat katmak ya da yemeğe davetli mi-

delicacies you are familiar with or

safirlerinizi şaşırtmak isterseniz si-

surprise your guests you have invited

zin için hazırladığımız kestaneli pilav

over for dinner, we suggest you go for

tarifimizi denemenizi öneririz.

this rice with chestnut recipe.

Yapılışı:
Kestaneler 20-25 dakika haşlandıktan sonra kabukları soyulup dörder parçaya
ayrılır. Yemeklik doğranan soğan, tereyağı ve zeytinyağında rengi dönene dek
kavrulur. İnce dilimlenmiş mantarlar soğana eklenir ve suyunu çekene kadar sotelenir. Ardından sırasıyla pirinç, kuş üzümü, ince doğranmış kuru kayısı ve kestaneler de tencereye alınıp 2-3 dakika kavrulduktan sonra malzemelerin üstünü
bir parmak örtecek miktarda sıcak su ilave edilir. Pilav suyunu çekince malzeme-

- 2 su bardağı pirinç
- 200 gram kestane
- 7-8 adet istiridye mantarı
- 1 orta boy soğan
- Yarım demet dereotu
- Yarım su bardağı kuş üzümü
- 5-6 adet kuru kayısı
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- Yarım çay bardağı zeytinyağı
- Tuz, karabiber
- 2 glasses of rice
- 200 grams of chestnuts
- 7-8 oyster mushrooms
- 1 medium-sized onion
- Half a bundle of dill
- Half a glass of currant
- 5-6 dried apricots
- 2 tablespoons of butter
- Half a tea glass of olive oil
- Salt, pepper

lerin üzerine ince kıyılmış dereotu serpilir. Pilavınız 10-15 dakika dinlendirildikten sonra servise hazırdır.

Preparation:
Boil the chestnuts for 20-25 minutes, peel them and cut them into four pieces. Fry
the chopped onion in the butter and olive oil until it changes color. Add the thinly
chopped mushrooms to the onion and sauté until they come to a simmer. Add the
rice, currant, chopped dried apricots and chestnuts respectively inside the pot, fry
for 2-3 minutes and add enough water to cover it. Once the rice comes to a simmer,
add finely chopped dill over the ingredients. Your rice will be ready to serve after
10-15 minutes.
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Malzemeler

Kestaneli Brüksel lahanası
Brussels sprouts with chestnuts
Kilo kontrolüne yardımcı bir ana

This delicious salad, which you can

öğün ya da sofralarınıza renk katacak

eat as a weight-controlling main dish

bir garnitür olarak tüketebileceğiniz

or a side meal to add color to your ta-

bu enfes salata, Brüksel lahanasını

bles, is likely to make just anyone like

herkese sevdirmeye aday.

Brussels sprouts.

Yapılışı:
Fırında pişirilen kestaneler önce soyulur sonra soğumaya bırakılır. Kuru domatesler 15 dakika kadar ılık suda bekletilerek yumuşatılır. Brüksel lahanaları
yıkandıktan sonra 10-15 dakika kadar sıcak suda haşlanır. Suyu süzülen domatesler 2 parçaya ayrılacak şekilde dilimlenir. Kestaneler tercihe göre bütün ya da
ikişer parça halinde hazırlanır. İstenen büyüklükte doğranan soğan, domates ve
kestaneler, Brüksel lahanalarıyla birlikte salata kasesine alınarak güzelce karıştırılır. 1 limonun suyu, aynı miktarda zeytinyağı, küçük parçalara ayrılmış sarımsak ve baharatlar ayrı bir kapta karıştırılarak salataya ilave edilir. Salatanız
servise hazırdır.

Preparation:
First peel the chestnuts baked in the oven and then leave them to dry. Keep the
dried tomatoes in lukewarm water for 15 minutes to soften them. Wash the Brussels
sprouts and boil them for 10-15 minutes. Cut the drained tomatoes into two. Prepare the chestnuts whole or in 2 pieces according to taste. Chop the onion, tomatoes
and chestnuts as you like, add them inside a salad bowl together with the Brussels
sprouts and nicely mix them. Mix the juice of a lemon, equal amount of olive oil,
chopped garlic and spices in a separate bowl and add to the salad. Your salad is
ready to serve.
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Ingredients
- 250 gram Brüksel lahanası
- 250 gram kestane
- 10-15 adet kuru domates
(tercihe göre taze çeri domates
de kullanılabilir)
- 1 küçük boy mor soğan
Sos için
- Zeytinyağı, limon, tuz, karabiber
- 2 diş sarımsak
- 250 grams of Brussels sprouts
- 250 grams of chestnuts
- 10-15 dried tomatoes
(fresh cherry tomatoes to taste)
- 1 small purple onion
For the sauce
- Olive oil, lemon, salt, pepper
- 2 cloves of garlic

Malzemeler
Ingredients
- 1 kilo kestane
- 2 yemek kaşığı pekmez
- 3 bardak su
- 2 yemek kaşığı un
- 1 yemek kaşığı nişasta
- 1 bardak süt
- Yarım bardak toz şeker
- 1-2 karanfil kurusu (ezilmiş)

Kesnaş tatlısı
Kesnaş dessert

Kastamonu yöresine ait çok sevilen

A quite popular dessert in Kastamonu,

bir tatlı olan kesnaş, çocuklarınıza

kesnaş is a quite healthy delicacy you

gönül rahatlığıyla yedirebileceğiniz

can feed your children with your mind

son derece sağlıklı bir lezzettir.

at ease.

- 1 kilogram of chestnuts
- 2 table spoons of molasses
- 3 glasses of water
- 2 table spoons of flour
- 1 table spoon of starch
- 1 glass of milk
- Half a glass of granulated sugar
- 1-2 dried cloves (crushed)

Yapılışı:
Sıcak suda bekletilen kestanelerin kabukları soyulur ve yumuşayıncaya kadar
haşlanır. Diğer malzemeler ayrı bir kapta birleştirilip homojen bir kıvam alıncaya
dek çırpılır ve haşlanmakta olan kestaneye ilave edilir. Bir çırpıcı yardımıyla ezilen kestanelerle harmanlanan bu karışım, muhallebi kıvamı alana değin karıştırıldıktan sonra kaselere alınır ve soğumaya bırakılır. Tatlınız servise hazırdır.

Preparation:
Peel the chestnuts you have kept inside hot water and boil them until they soften.
Combine the other ingredients inside a bowl, whisk until they have a homogenous
consistency and add to the boiling chestnuts. Whisk this mixture, which you combine with the chestnuts you have crushed with the help of a mixer, until it has a
pudding-like texture and leave it to cool. Your dessert is ready to serve.
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Pratik bilgiler
Good to know

da zemine dökülmesidir. Çiğ yumurtanın
akışkan kıvamı ve jelimsi yapısı onu temizlemeyi zorlaştırır hatta temizlik esnasında yüzeye daha da yayılmasına sebep
olur. Neyse ki yumurtayı daha geniş bir
alana bulaştırmadan kolayca temizlemenin yöntemi son derece pratik. Yumurtanın üzerine yüzeyini kaplayacak miktarda tuz döküp yaklaşık 10 dakika bekleyin.
Tuz tanecikleri sıvıyı emip hapsettiğinde
kağıt havlu ya da spatula yardımıyla yumurtayı temizleyin.
Diyaframın ani kasılmaları sonucu oluşan

One of the problems encountered in the

hıçkırık bir türlü geçmek bilmediğinde ki-

kitchen is when raw eggs break and spread

şiyi bir hayli rahatsız eder. Ancak yapılan

on the counter or the floor. The liquid con-

çalışmalar uzun süren hıçkırık nöbetle-

sistency and the gel-like structure of raw

rinden kurtulmanın etkili bir yolu oldu-

eggs make it difficult to clean them and

ğunu gösteriyor. 1 tatlı kaşığı toz şekeri

even cause them to spread even more dur-

dilinizin arkasında bekleterek yediğinizde

ing cleaning. Luckily, the method of easily

şekerin granüllü yapısı yemek borusunda

cleaning the egg without spreading it to

(özofagus) kısa süreliğine tahriş etkisi ya-

a wider area is quite practical. Pour salt

ratıyor ve diyaframa bağlı sinirleri meşgul

over the egg enough to cover it completely

ederek beynin hıçkırığı unutmasına sebep

and wait for around 10 minutes. When the

oluyor. Bu yöntemi yoğun şeker tüketimi-

grains of salt absorb the liquid and lock it

nin zararlı etkileri olacağını unutmadan

in, clean with paper towels or with the help

uygulamanızı tavsiye ediyoruz.

of a spatula.

When hiccups, which result from the sudden convulsion of the diaphragm, just will
not stop, they can be quite disturbing. How-

No more hiccups

Hıçkırığa son

ever, studies show that there is an efficient
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way of getting rid of long hiccup fits. When
you eat one tablespoon of granulated sugar
by keeping it in the back of your tongue, the
granulated texture of the sugar causes a
short-term irritation in the esophagus and
by occupying the nerves connected to the
diaphragm makes the brain forget the hiccups. We recommend you use this method
by keeping in mind that heavy sugar consumption can have negative effects.

Kırılan yumurtadan korkmayın

pişmemiş yumurtanın kırılıp tezgah ya

Don’t be afraid of broken eggs

Mutfakta karşılaşılan sorunlardan biri de

onları geri dönüştürerek temizlik amacıyla kullanmak mümkün. Çay poşetlerini
kurumaya bırakın ve sonrasında içindeki
yaprakları çıkarın. Bir avuç dolusu karbonat ve iki çay poşetinden çıkardığınız
yaprakları halılarınızın üstüne serpiştirin. 20 dakika bekledikten sonra süpürge
yardımıyla karışımı temizleyin. Karbonat
ve çay karışımı kötü koku ve kirleri hap-

Ağız yaralarına birebir

Just the thing for wounds inside the mouth

sederek halılarınızın çok daha temiz kokÇeşitli sebeplerle yanak içi, dil ve diş et-

masını ve parlak görünmesini sağlayacak.

lerinde oluşan yaralar bir hayli rahatsız

Think again before you throw away your

edici olabiliyor. Özellikle bir şeyler yer-

used teabags because it is possible to re-

ken dili ya da yanak içini ısırmak deyim

cycle and use them for cleaning purpos-

yerindeyse “ağzınızın tadını kaçırıyor”.

es. Leave the teabags to dry and then re-

Neyse ki bu yaraların sebep olduğu acıyla

move the leaves inside. Pour a handful of

başa çıkmak için hemen her evde bulunan

carbonate and leaves from two teabags

iki malzeme yardımcı olabiliyor. 5-6 adet

over your carpet. Wait for 20 minutes and

ezilmiş kuru karanfili yarım çay bardağı

then clean away the mixture with the help

zeytinyağına atıp bir süre bekletin ve bir

of a vacuum cleaner. The carbonate and

pamuk yardımıyla yaralı kısma uygu-

tea mixture will lock the bad smells and

layın. Zeytinyağı hassaslaşmış bölgeyi

dirt inside, and leave your carpets smelling

yumuşatırken karanfilin etken maddesi

much cleaner and looking much brighter.

Halılarınız güzel koksun

dan önce bir kez daha düşünün çünkü

For nice-smelling carpets

Kullanılmış poşet çaylarınızı çöpe atma-

öjenol hem yarayı sterilize edecek hem de
ağrıyı hafifletecektir.
Wounds that form inside the cheek, on the
tongue and gums for some reason can be
quite disturbing. In particular, biting the
tongue or the inside of the cheek can, in
the real sense of the word, “leave a bitter
taste in the mouth”. Luckily, two ingredients that are found in almost every house
can help cope with the pain these wounds
cause. Add 5-6 crushed dried cloves into
half a tea glass of olive oil, keep them there
for a while and then apply over the wound
with the help of a piece of cotton. While the
olive oil softens the gentle area, eugenol –
the active substance in the clove – will both
sterilize the wound and relieve the pain.
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oldukça kötü kokular oluşabiliyor. Neyse
ki bu durumu tersine çevirip arabanızın
güzel kokmasını sağlayacak doğal bir
önerimiz var: Tarçın. 4-5 tarçın çubuğunu ayna süsü olacak şekilde birleştirerek
veya toz tarçını bir baharatlığa ya da kapağı delikli bir kaba koyarak aracınıza
yerleştirin. Tarçın kötü kokuların hapsedilmesini sağlarken güzel kokusuyla

Don’t throw away lemon peels

Limon kabuklarını atmayın

yoğun trafikte dahi stresinizi azaltıp sizi
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Kullandığınız limonların kabukları tah-

zinde tutacaktır.

min edemeyeceğiniz kadar çok işleve

Since cars do not get enough air inside

sahip. Sıktığınız limonlardan arta kalan

during the months of winter, they can end

kabukları güzelce yıkayıp sarı kısımları

up smelling quite bad. Luckily we have a

rendeleyin. Rendelediğiniz kabukları bir

natural suggestion that will turn things

havlu üzerinde kuruttuktan sonra buzdo-

around and make your car smell nice:

labında ya da derin dondurucuda muha-

Cinnamon. Combine 4-5 cinnamon sticks

faza edin. Limon kabuğu rendenizi ister

to form a rearview mirror decoration, or

yemeklerinizde ister bulaşıklarınızdan

put ground cinnamon inside a container

çıkmak bilmeyen inatçı lekelerin temiz-

or a jar with holes and place it inside your

liğinde kullanabilirsiniz. Rendeleme iş-

car. Cinnamon, while locking the bad

lemi uygulamadığınız limon kabuklarını

odors inside, will relieve your stress and

ise bulaşık makinenizin üst bölmesine

keep you fresh even in busy traffic thanks

koyun. Bu sayede bulaşık makinenizde-

to its nice smell.

ki kötü koku gidecek ve tabaklarınız çok
daha parlak görünecektir.
The peels of the lemons you use are so
much more functional than you can imagine. Nicely wash the peels from the lemons you have squeezed and grate the yellow parts. After drying the grated lemon
on a towel, preserve them inside the fridge
or the refrigerator. You can use your lemon peels in your dishes or for cleaning
stubborn stains that just won’t come off
of your dishes. Place the ungrated lemons
on the upper section of your dishwasher.
This will eliminate the bad smell inside
your dishwasher and make your plates
look much brighter.

Arabanız için doğal parfüm

landırılamaması sebebiyle araç içlerinde

Natural freshener for your car

Kış aylarında arabaların yeterince hava-

ELEKTRONİK
POSTALARINIZA
KİMSE MÜDAHALE
EDEMESİN
›KRIPTOLAMA
›ZAMAN DAMGASI
›IÇERIK SORGULAMA
›DIJITAL TANIMLAMA

www.pttkep.gov.tr
Kayıtlı E-Posta sistemi ile elektronik yazışmalarınız kriptolama ve dijital tanımlama özelliği kazanır.
Zaman damgası sayesinde yazışmanın tarihi hukuken saptanır. Ayrıca sağlanan güvenlik hizmetiyle
e-postalarınız hiçbir şekilde modifiye edilemez ve orijinalliğini korur.

Haberler
News

1

Tebligat ve apostil işlemlerinde elektronik dönem
Electronic era in notification and apostille procedures
Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT A.Ş.), bürokra-

The Post and Telegraph Organization Corporation (PTT Corp.)

siyi azaltırken verimlilik ve hızı artıran elektronik hizmetle-

continues to add to its electronic services that decrease bureau-

rine her geçen gün yenilerini ekliyor. 15 Mart 2018 tarihinde

cracy and increase speed. The National Electronic Notification

Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7101 sayılı

System (UETS) and the e-Apostille system established by the

İcra ve İflâs Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması

PTT Corp. in pursuant to Law No. 7101 on the Amendments in

Hakkında Kanun uyarınca PTT A.Ş. tarafından oluşturulan

Enforcement and Bankruptcy Law and Certain Laws, which

Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) ile e-Apostil siste-

was carried into effect on 15 March 2018 when published in the

mi yeni yılla birlikte uygulamaya konuldu.

Official Gazette, were put into service in the new year.

PTT, sistemin hem kurucusu hem işleticisi

PTT: Both establisher and operator

7101 sayılı Kanun’la PTT A.Ş.’ye Ulusal Elektronik Tebligat

With the Law No. 7101, the PTT Corp. was tasked with estab-

Sistemi’ni kurma, işletme ve güvenliğini sağlama görevi ve-

lishing, running and ensuring the security of the National

rildi. Ayrıca, 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 7/a maddesinde

Electronic Notification System. Moreover, an amendment was

değişikliğe gidildi. Böylece, daha önce sadece anonim, limi-

made to the article 7/a of the Law No. 7201 on Notification.

ted ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere elekt-

Thus, whereas it was previously mandatory to electronically

ronik yolla tebligat yapılması zorunluluğu bulunurken, söz

notify corporations, limited liability corporations and limited

konusu değişiklikle kapsam genişletildi. Tebligat çıkarmaya

partnerships with shared capital, the scope was expanded with

yetkili mercilerin, kamu kurum ve kuruluşları ile özel şirket-

the said amendment. Authorities licensed to issue notifications

ler, avukatlar, noterler, arabulucular ve bilirkişiler gibi kanun

were stipulated to electronically notify all real and legal per-

kapsamında yer alan tüm gerçek ve tüzel kişilere de tebligat-

sons included within the scope of the law such as public insti-

ları elektronik yolla yapması şartı getirildi.

tutions and establishments and private companies as well as
attorneys, notaries, intermediates and legal experts.
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PTT A.Ş. tarafından oluşturulan Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS)
ile e-Apostil sistemi yeni yılla birlikte uygulamaya konuldu.
Established by the PTT Corp., The National Electronic Notification System (UETS)
and the e-Apostille system were put into service with the beginning of the new year.

Elektronik tebligat adresi nasıl alınıyor?

How to get an electronic notification address?

Yeni uygulamaya göre 1 Ocak 2019 tarihi itibarıyla elekt-

The new practice foresees sending electronic notifications via

ronik tebligat gönderimi UETS ile yapılacak. Tebligat gön-

the UETS as of 1 January 2019. Notification sender and recip-

derici ve alıcı adresleri de bu sistem üzerinden verilecek.

ient addresses will be given on this system. The PTT Corp. will

PTT A.Ş., gerçek kişiler için kimlik bilgileri, tüzel kişiler için-

establish single and unique electronic notification addresses for

se tabi oldukları sistem bilgileri esas alınmak suretiyle tek

real persons based on their identity information and for legal

ve benzersiz şekilde elektronik tebligat adresi oluşturacak.

persons based on the information on the system they are subject

Tebligatın elektronik yolla yapılması zorunluluğu bulunma-

to. Real or legal persons, for whom there is no electronic notifica-

yan gerçek veya tüzel kişiler ise isteğe bağlı olarak elektro-

tion obligation, on the other hand, will get their optional electron-

nik tebligat adreslerini internet üzerinden başvuruyla ya da

ic notification addresses online on the Internet or by applying at

PTT merkezlerinden alabilecek. e-Devlet kullanıcısı olan ger-

PTT offices. Real persons who are e-Government users will also

çek kişiler, sağlanacak entegrasyon ile UETS hesaplarına da

be able to access their UETS accounts thanks to the integration.

giriş yapabilecek.

Electronic notification addresses will be given free of charge.

Elektronik tebligat adresleri ücretsiz oluşturulacak. Ancak

However, in line with the Electronic Notification Regulation,

PTT A.Ş., Elektronik Tebligat Yönetmeliği doğrultusunda

the PTT Corp. will be able to request fees for additional services

UETS üzerinden sunacağı ek arşiv alanı, SMS bildirimi gibi

such as additional archiving space on the UETS and SMS notifi-

ilave hizmetlerden ücret talep edebilecek. Sistemde tebligat

cation. Fees for sending notifications on the system will be paid

gönderim ücreti ise ilgili kurum ve kuruluşlara ait olacak.

by the related institutions and establishments.
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e-Tebligatta tek adres UETS

A single address for e-Notification: UETS

Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi’nin devreye alınmasıyla

As the National Electronic Notification System is put into ser-

birlikte mevcut Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresinden

vice, the existing Registered Electronic Mail (KEP) system will

e-Tebligat hizmeti verilmeyecek. Bu nedenle, UETS üzerin-

no longer offer e-Notification services. Thus, it will be necessary

den yeni bir elektronik tebligat adresi alınması gerekecek. Öte

to get a new electronic notification address on the UETS. On the

yandan, UETS ile sadece tebligat iletileri gönderileceğinden,

other hand, since only notifications will be sent on the UETS,

kamu kurum ve kuruluşlarının elektronik ortamda yapacak-

public institutions and establishments will resume their elec-

ları yazışmalar (e-Yazışma) KEP sistemi üzerinden gerçekleş-

tronic correspondences (e-Correspondence) via the KEP system.

tirilmeye devam edecek.

Sistemin faydaları nelerdir?
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What are the benefits of the system?
Thanks to the National Electronic Notification System, notifica-

Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi ile tebligat gönderileri

tions will be delivered to their recipients in a much quicker, safer

elektronik ortamda çok daha hızlı, güvenli ve etkin bir şekilde

and more efficient manner. Notifications will carry the guaran-

alıcısına ulaşacak. Tebligatlar teslim edilme ve okunma gü-

tee of being delivered and read. Even if the notification, which

vencesine kavuşacak. Sistemdeki adrese ulaştırılan tebligat,

has been delivered to the address on the system, is not opened,

alıcı tarafından açılmamış olsa dahi beşinci günün sonunda

will be considered notified at the end of the fifth day. Thanks

tebliğ edilmiş sayılacak. UETS sayesinde elektronik tebligat-

to the UETS, electronic notifications will serve as unalterable

lar değiştirilemez ve inkar edilemez yasal kanıt niteliği taşı-

and undeniable legal proof. Personal data will be protected and

yacak. Kişisel veriler korunacak ve bilgi güvenliği garanti altı-

information safety will be guaranteed. Moreover, as paper will

na alınacak. Ayrıca, kağıt kullanımının ortadan kalkmasıyla

not be used, the system will contribute to the protection of the

çevrenin korunmasına katkı sağlanacak.

environment.

e-Apostilde ilk aşama adli sicil kaydı ve
mahkeme kararları

First phase in e-Apostille: Criminal records and
court decisions

Apostil, bir devlet makamınca düzenlenmiş belgelerin ilave

Apostille stands for all of the processes related to the verifica-

herhangi bir tasdik işlemine tabi tutulmaksızın bir başka

tion of documents a state institution has issued by another state

devlet makamı tarafından geçerli kabul edilmesine yönelik

institution without any certification procedures. The authorized

işlemler bütününü ifade ediyor. Belgeyi düzenleyen devletin

body of state that has issued the document marks the related

yetkili makamı tarafından ilgili evraka “apostil” kaşesi ba-

document with an “apostille” seal or sticks and signs a tag. Thus,

sılıyor veya etiketi yapıştırılarak imzalanıyor. Böylece belge-

the authenticity of the document is certified and the document

nin gerçekliği tasdik edilerek başka bir ülkede yasal olarak

is ensured to be legally used in another country. Electronic

kullanılması sağlanıyor. Elektronik Apostil (e-Apostil) ise bir

Apostille (e-Apostille), on the other hand, indicates the com-

belgenin apostillenmesi işleminin elektronik ortamda güven-

pletion of the apostille process of a document on the electronic

li elektronik imza ve zaman damgası ile gerçekleştirilmesi

medium through safe electronic signature and time stamp.

anlamına geliyor.

In the first phase of the e-Apostille project, works were carried

e-Apostil projesinin ilk fazında PTT A.Ş. ile Adalet Bakanlığı

out between the PTT Corp. and the Ministry of Justice. As a re-

arasında çalışmalar yürütüldü. Bu çalışmalar neticesinde

sult of the said works, documents pertaining to criminal records

öncelikle adli sicil kaydı ve mahkeme kararına yönelik bel-

and court decisions will be first approved for e-Apostille by the

gelerin Adalet Bakanlığı’nca e-Apostil onayı verilmesinin

Ministry of Justice and then presented to the related persons un-

ardından PTT A.Ş. güvencesiyle ilgili kişilere sunulması sağ-

der the PTT Corp. guarantee. In the second phase of the project,

lanacak. Projenin ikinci fazında ise İçişleri Bakanlığı tarafın-

on the other hand, procedures related to documents approved

dan e-Apostil onayı verilen nüfus kayıt örneği, doğum kayıt

for e-Apostille by the Ministry of the Interior such as identity

örneği, evlenme kayıt örneği, isim denklik belgesi, diploma

register copy, birth certificate, marriage certificate, certificate

gibi belgelerin işlemleri de sisteme dahil olacak.

of name equivalence, and diploma will be included in the system.

e-Apostil sisteminin işleyişi sırasında vatandaşların başvu-

During the running of the e-Apostille system, citizens’ applica-

ruları eapostil.gov.tr sitesi üzerinden alınıp onay için ilgi-

tions will be received on eapostil.gov.tr and forwarded to the re-

li kuruma aktarılacak. Kurum tarafından elektronik imza

lated institution for approval. After e-Apostille is established by

doğrulaması esas alınarak e-Apostilin oluşturulmasının

the institution based on electronic signature verification, docu-

ardından işlemleri tamamlanan belgeler talep sahiplerine

ments, the procedures of which have been completed, will be sent

ulaştırılacak.

to demandants.
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PTT’den cazip kampanya:
Her 50 TL üstü alışverişe 5 TL
Advantageous campaign by the PTT:
5 liras for all purchases over 50 liras
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Toplumun çeşitli kesimlerine yönelik Pttkart projeleri geliş-

Conceiving Pttkart projects for all segments of the society, the

tiren Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT A.Ş.),

Post and Telegraph Organization Corporation (PTT Corp.)

büyük ilgi gören bu hizmetini güzel bir kampanyayla taçlan-

crowned its popular service with a nice campaign. Accord-

dırdı. Buna göre, “Motif Kart”, “Pttkart Esnaf” ve “Kampüs

ingly, holders of “Motif Kart”, “Pttkart Esnaf” and “Kampüs

Pttkart” sahipleri, yeni yılın ilk ayında yapacakları 50 TL üstü

Pttkart” will win a total of 15 liras – 5 liras for their 1st, 2nd and

1’inci, 2’nci ve 3’üncü alışverişte 5’er TL olmak üzere toplam

3rd purchase of over 50 liras – during the first month of the new

15 TL kazanacak. Bu uygulama sadece gıda ve giyim alışveriş-

year. The campaign will be valid for foodstuff and clothing

lerinde geçerli olacak. Kart kullanıcılarının kazandığı tutar,

purchases only. The amount collected by cardholders will be

kampanya bitiminden sonra PTT A.Ş. tarafından müşterilerin

transferred to customers’ PTTBank accounts by the PTT Corp.

PTTBank hesabına aktarılacak. Söz konusu kampanya inter-

at the end of the campaign. The campaign will also include

net üzerinden yapılacak alışverişleri de kapsayacak.

online purchases.

Kart kullanıcılarına sayısız avantajlar

Numerous advantages for cardholders

PTT A.Ş., yenilikçi ürün ve hizmetleriyle bankacılık sektö-

The PTT Corp. reinforces its position in the banking sector by

ründeki konumunu her geçen gün daha da güçlendiriyor. Va-

the day thanks to its innovative products and services. Aim-

tandaşların hayatını kolaylaştırmayı, aile bütçeleri ile ülke

ing to facilitate the lives of citizens and to contribute to family

ekonomisine katkıda bulunmayı amaçlayan Pttkart proje-

budgets as well as the country’s economy, Pttkart projects are

leri, Şirket’in bankacılık faaliyetlerinde önemli yer tutuyor.

an important part of the Company’s banking activities. One of

Söz konusu projelerden biri olan “Motif Kart”, PTT A.Ş. ile

the said projects, “Motif Kart” was implemented with the proto-

Mehmet Akif İnan Vakfı arasında imzalanan protokolle ha-

col signed between the PTT Corp. and Mehmet Akif İnan Foun-

yata geçirildi. Protokol, Memur-Sen üyeleri ve ailelerinin

dation. The protocol foresees members of Memur-Sen (Confed-

PTT A.Ş. hizmetlerinden indirimli faydalanmasını ve “Motif

eration of Public Servants Trade Unions) and their families to

Kart” sayesinde alışverişlerinde çeşitli avantajlardan yarar-

use PTT Corp. services at discounted prices and to benefit from

lanmasını öngörüyor.

various advantages in their purchases thanks to “Motif Kart”.

“Pttkart Esnaf” projesi, PTT A.Ş. ile Ticaret Bakanlığı Esnaf

The “Pttkart Esnaf” project was realized with the collabora-

ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü işbirliğiyle uygulamaya

tion between the PTT Corp. and Ministry of Trade Directorate

konuldu. Esnafın finansmana erişmesi noktasında yeni bir

General of Tradesmen and Craftsmen. Holders of “Pttkart

model sunan “Pttkart Esnaf”ı kullananlar, PTT A.Ş.’nin çe-

Esnaf”, which offers a new model in terms of tradesmen’s ac-

şitli hizmetlerinden indirimli şekilde faydalanabiliyor. Ay-

cess to financing, can benefit from various PTT Corp. services

rıca, kart sahipleri Türkiye’nin millî e-ticaret platformu

at discounted prices. Moreover, cardholders get the opportuni-

ePttAVM.com’da mağaza açma, burada ürünlerini kolaylıkla

ty to launch shops, market their products and export without

pazarlama, kargo ve gümrükleme masrafı olmaksızın ihracat

cargo and customs fees on ePttAVM.com, Turkey’s national

yapma fırsatı buluyor.

e-commerce platform.

Kimlik kartı özelliği taşıyor

Also functions as ID card

PTT A.Ş.’nin üniversite öğrencilerinin talep ve ihtiyaçlarını dik-

The “Kampüs Pttkart” project, conceived by the PTT Corp. by

kate alarak geliştirdiği “Kampüs Pttkart” projesi ise ilk olarak

taking university students’ demands and needs into consid-

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ile imzalanan protokolle hayata ge-

eration, was first launched with the protocol signed with Van

çirildi. Proje kapsamında diğer üniversitelerle işbirlikleri de çok

Yüzüncü Yıl University. Other collaborations will soon be ef-

yakında devreye alınacak. “Kampüs Pttkart”, üniversiteli genç-

fective as part of the project. “Kampüs Pttkart” functions as a

ler için bir hesap ve öğrenci kimlik kartı özelliği taşıyor. Ayrıca,

debit and ID card for university students. Moreover, it serves

akademik ve idari personel için bir kimlik kartı işlevi görüyor.

as an ID for academic and administrative personnel, as well.

“Kampüs Pttkart”, üniversite yerleşkesi giriş-çıkış kontrol nok-

“Kampüs Pttkart” can be used in agreed payment centers such

talarının yanı sıra anlaşmaya varılan yemekhane, kütüphane,

as dining halls, libraries and cafés in addition to campus en-

kafe gibi ödeme merkezlerinde kullanılabiliyor. Üniversiteliler

trance and exit points. University students can use this card for

bankacılık işlemlerinde bu karttan yararlanabiliyor. “Kampüs

their banking operations. “Kampüs Pttkart” holders also have

Pttkart”ı kullananlar PTT A.Ş.’nin ürün ve hizmetlerine daha

the opportunity to use PTT Corp. products and services at dis-

uygun fiyatlarla erişme imkanına da sahip oluyor.

counted prices.
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PTT ile HAVELSAN arasında
e-Dönüşüm işbirliği
E-Transformation collaboration between
PTT and HAVELSAN

Türkiye’nin iki güzide kurumu Posta ve Telgraf Teşkilatı

Two distinguished institutions of Turkey, the Post and Tele-

Anonim Şirketi (PTT A.Ş.) ile HAVELSAN, 26 Aralık 2018 ta-

graph Organization Corporation (PTT Corp.) and HAVEL-

rihinde e-Dönüşüm uygulamaları ile ilgili bir işbirliği protoko-

SAN, signed a collaboration protocol on e-Transformation

lünü hayata geçirdi. HAVELSAN’ın e-Fatura, e-Arşiv Fatura,

procedures on 26 December 2018. The protocol, which foresees

e-Defter gibi e-Dönüşüm uygulamalarının PTT A.Ş. tarafın-

e-Transformation procedures by HAVELSAN such as e-Invoice,

dan sağlanmasını öngören protokole, PTT A.Ş. Yönetim Kuru-

e-Archive Invoice and e-Register to be completed by the PTT

lu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik ile HAVELSAN

Corp., was signed by PTT Corp. Chairman of Board and Director

Genel Müdürü ve CEO’su Ahmet Hamdi Atalay imza attı.

General Kenan Bozgeyik and HAVELSAN Director General

Kenan Bozgeyik, protokol imza töreninde yaptığı konuşmada Türkiye’nin iki millî kuruluşu arasındaki işbirliğinden

In the speech he delivered at the protocol signature ceremony,

duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 178 yıllık köklü bir geç-

Kenan Bozgeyik expressed his contentment with the collabo-

mişi bulunan PTT A.Ş.’nin günümüzde geniş kapsamlı ürün

ration between two national institutions of Turkey. Indicating

ve hizmetler sunduğunu ifade eden Bozgeyik, bu çerçevede

that the PTT Corp., which has a rooted history of 178 years, of-

kurumlarla yaptıkları işbirliklerine büyük önem verdiklerini

fers extensive products and services today, Bozgeyik stated that

kaydetti. Elektronik hizmetler ve teknoloji başta olmak üzere

they attribute major importance to collaborations with institu-

HAVELSAN ile her türlü işbirliğine hazır olduklarını belirten

tions within this framework. Stating that they are ready for all

Kenan Bozgeyik, birlikte marka projeler geliştirilebileceğini

sorts of collaborations with HAVELSAN, mainly those related

söyledi.

to electronic services and technology, Kenan Bozgeyik said they

Ahmet Hamdi Atalay ise HAVELSAN’ın yazılım alanında
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and CEO Ahmet Hamdi Atalay.

could develop trademark projects together.

ulaştığı noktaya işaret etti. Teknolojiyi üretmenin yanı sıra

Ahmet Hamdi Atalay, for his part, pointed to the level

ihraç etmenin de büyük önem taşıdığını vurgulayan Atalay,

HAVELSAN has reached in terms of software. Underlining the

HAVELSAN’ın bu konuda da çalışmalar yürüttüğünü ifade

importance of exporting technology in addition to producing it,

etti. PTT A.Ş. ile yapacakları her türlü işbirliğinin kendile-

Atalay stated that HAVELSAN conducts works to this end. Ex-

ri açısından çok kıymetli olduğunu kaydeden Ahmet Hamdi

pressing that all sorts of collaborations with the PTT Corp. is

Atalay, e-Dönüşüm uygulamaları ile ilgili protokolden de bü-

quite valuable to them, Ahmet Hamdi Atalay said they are quite

yük memnuniyet duyduklarını söyledi.

pleased with the protocol on e-Transformation procedures.
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PTT’den müşterilerine yeni yıl hediyesi
PTT’s new year gift to its customers

Özel gün ve haftalarda çeşitli kampanyalar düzenleyerek müş-

Making customers happy by organizing various campaigns

terilerinin yüzünü güldüren Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim

on special days and weeks, the Post and Telegraph Organiza-

Şirketi (PTT A.Ş.), yeni yıl öncesinde sevdiklerine güzel bir

tion Corporation (PTT Corp.) did not neglect those who want

hediye veya tebrik kartı göndermek

to send their loved ones a nice gift

isteyenleri de unutmadı. Müşteri

or a postcard before the new year.

memnuniyetine büyük önem veren

Attributing great importance to

Şirket, 24-31 Aralık 2018 tarihle-

customer satisfaction, the Compa-

ri arasındaki 6 iş gününde bireysel

ny offered a 30 percent discount on

müşteriler tarafından postaya ve-

domestic EMS courier, post cargo

rilen yurt içi APS kurye, posta kar-

and cargo dispatches sent by indi-

gosu ve kargo gönderilerine yüzde

vidual customers on 6 business days

30 oranında indirim uyguladı.

between 24-31 December 2018.

PTT A.Ş., yeni yıla yönelik kampan-

As part of its new year campaign,

yası çerçevesinde rengarenk tebrik

the PTT Corp. also prepared color-

kartları da hazırladı. Ülkemizde

ful greeting cards. Designed with

tebrik kartı gönderme alışkanlığının yaygınlaşmasına ve

the aim of spreading the habit of sending postcards in our

2019 yılıyla ilgili birbirinden güzel dileklerin dört bir tara-

country and contributing to taking good wishes for 2019 to

fa ulaşmasına katkıda bulunma amacıyla tasarlanan tebrik

reach all four corners, the greeting cards were distributed free

kartları tüm PTT işyerlerinde ücretsiz dağıtıldı. Kış mevsimi-

of charge at PTT offices. The postal fee of the greeting cards,

ne yönelik ilgi çekici görsellerin yer aldığı tebrik kartlarının

which featured attractive winter visuals, was collected from

posta ücreti ise müşterilerden tahsil edildi.

customers.
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Üniversitelerle işbirlikleri devam ediyor
Collaborations with universities continued

114

Üniversitelerle işbirliği yaparak ürün ve hizmetlerinde hem

Providing ease and various advantages related to its products

öğrencilere hem de akademik ve idari personele çeşitli ko-

and services to both students as well as academic and admin-

laylık ve avantajlar sağlayan Posta ve Telgraf Teşkilatı Ano-

istrative personnel by collaborating with universities, the Post

nim Şirketi (PTT A.Ş.), bu çerçevede geçtiğimiz ay Marmara

and Telegraph Organization Corporation (PTT Corp.) signed

Üniversitesi ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ile

protocols with Marmara University and Ankara Hacı Bayram

protokoller imzaladı.

Veli University last month within this framework.

Marmara Üniversitesi ile Kampüs Pttkart hizmetlerine yö-

The protocol on Kampüs Pttkart services was signed by

nelik hayata geçirilen protokole PTT A.Ş. Yönetim Kuru-

PTT Corp. Chairman of Board and Director General Kenan

lu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik ile Marmara

Bozgeyik and Marmara University Rector Prof. Erol Özvar.

Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar imza attı. PTT A.Ş.

Between the PTT Corp. and Ankara Hacı Bayram Veli Univer-

ile Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi arasında ise kargo,

sity, on the other hand, a collaboration agreement was signed

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP), Kişisel Pul, Birleşik Posta,

regarding various fields such as cargo, Registered Electron-

e-Fatura, Ar-Ge faaliyetleri, Kampüs Pttkart gibi çeşitli

ic Mail (KEP), Personal Stamp, Hybrid Mail, e-Invoice, R&D

alanlarda işbirliği anlaşması yapıldı. Üniversite yerleşke-

activities and Kampüs Pttkart. The agreement, which also in-

sinde PTT işyeri ve Posta Kahvesi açılması ile Pttmatik ve

cludes launching PTT offices and Postal Café inside the cam-

Kargomat 7/24 kurulmasını da içeren anlaşma PTT A.Ş.

pus as well as the installation of Pttmatik and Kargomat 7/24,

Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik ile

was signed by PTT Corp. Chairman of Board and Director

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf

General Kenan Bozgeyik and Ankara Hacı Bayram Veli

Tekin tarafından imzalandı.

University Rector Prof. Yusuf Tekin.

6

Her bağış yeni bir hayattır!
Every donation is a new life!

Sosyal sorumluluk projelerine büyük önem atfeden Posta ve

Attributing major importance to social responsibility projects,

Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT A.Ş.), bu anlayış doğ-

the Post and Telegraph Organization Corporation (PTT Corp.)

rultusunda kan bağışı ve organ bağışı faaliyetlerine destek

organizes campaigns on various dates to support blood do-

vermek üzere çeşitli tarihlerde kampanyalar düzenliyor. Bu

nation and organ donation activities to this end. Within this

çerçevede, Şirket çalışanları, geçtiğimiz Kasım ayında Türk

framework, in November employees of the Company donat-

Kızılayı ekibinin PTT A.Ş. Genel Müdürlüğü’nde kurduğu kan

ed blood at the blood donation spot set up by the Turkish Red

bağışı istasyonunda kan verirken, Aralık ayında ise Sağlık

Crescent team at the PTT Corp. Directorate General and in

Bakanlığı ile imzalanan protokol kapsamında Genel Müdür-

December they participated in the organ donation campaign

lük’te gerçekleştirilen organ bağışı kampanyasına katıldı.

held at the Directorate General within the scope of the protocol

PTT A.Ş.’nin sosyal sorumluluk faaliyetlerinin önemli bir par-

signed with the Ministry of Health.

çasını teşkil eden kan bağışı ve organ bağışı kampanyaları

Blood donation and organ donation campaigns – an impor-

sayesinde hem bu konulardaki farkındalık artırıldı hem de

tant part of the PTT Corp.’s social responsibility activities

toplumsal birlik, beraberlik, yardımlaşma ve dayanışma duy-

– both increased awareness on the issue and contributed to

gularının pekişmesine katkı sağlandı.

reinforcing the feelings of social unity, togetherness, cooperation and solidarity.
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PTT A.Ş. Adana-Reşatbey Şubesi
PTT Corp. Adana-Reşatbey Office

PTT A.Ş. Kocaeli-Atalar Şubesi
PTT Corp. Kocaeli-Atalar Office

PTT A.Ş. Adana-Osmangazi Şubesi
PTT Corp. Adana-Osmangazi Office

PTT A.Ş. Çanakkale-Karşıyaka Şubesi
PTT Corp. Çanakkale-Karşıyaka Office

PTT hizmet ağını genişletmeye devam ediyor
PTT continues to expand its service network
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Türkiye’nin köklü kuruluşu Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim

Turkey’s rooted institution Post and Telegraph Organization

Şirketi (PTT A.Ş.), ülke genelindeki 5 bini aşkın işyerlerine ye-

Corporation (PTT Corp.) adds new ones to over 5 thousand

nilerini ekliyor, yaygın hizmet ağını daha da genişletiyor. Şir-

branches throughout the country, and expands its service net-

ket, başka hiçbir banka şubesinin bulunmadığı 1320 yerleşim

work even further. The Company provides banking service to

yerinde ve başka hiçbir banka ATM’sinin olmadığı 91 yerleşim

citizens in 1320 settlement areas where there is not any bank

yerinde vatandaşa bankacılık hizmeti sunuyor, hayatı kolay-

branch and 91 settlement areas where there is no other bank

laştırıyor.

ATM, and facilitates life.

15 Kasım-15 Aralık 2018 tarihleri arasında Türkiye genelin-

Many new PTT branches, agencies and Pttmatiks were

de pek çok yeni PTT işyeri, acentelik ve Pttmatik’in açılışı

launched throughout Turkey between 15 November-15 De-

gerçekleştirildi. Adana, Çanakkale, İstanbul, Kocaeli, Ordu

cember 2018. A total of 13 offices in 6 cities, namely Adana,

ve Şanlıurfa olmak üzere 6 ilde toplam 13 işyeri; Aydın,

Çanakkale, İstanbul, Kocaeli, Ordu and Şanlıurfa; and a total

Gümüşhane ve Tokat olmak üzere 3 ilde toplam 4 acente-

of 4 agencies in 3 cities, namely Aydın, Gümüşhane and Tokat

lik hizmete sunuldu. Ayrıca, Adana, Afyonkarahisar, Ağrı,

were offered to service. In addition, a total of 88 Pttmatiks were

Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Bingöl, Bursa, Çanakkale,

launched in 33 cities, namely Adana, Afyonkarahisar, Ağrı,

Diyarbakır, Düzce, Erzincan, Gaziantep, Iğdır, İstanbul,

Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Bingöl, Bursa, Çanakkale,

İzmir, Kahramanmaraş, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli,

Diyarbakır, Düzce, Erzincan, Gaziantep, Iğdır, İstanbul, İzmir,

Kilis, Kocaeli, Konya, Mardin, Mersin, Niğde, Ordu, Osmaniye,

Kahramanmaraş, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kilis, Kocae-

Şanlıurfa, Şırnak, Van ve Zonguldak olmak üzere 33 ilde top-

li, Konya, Mardin, Mersin, Niğde, Ordu, Osmaniye, Şanlıurfa,

lam 88 Pttmatik’in açılışı gerçekleştirildi.

Şırnak, Van and Zonguldak.

SİZ NE ZAMAN İSTERSENİZ
KARGOMAT 7/24 HIZMETINIZDE

HİÇBİR TESLİMATI KAÇIRMAYIN
Kargomat’a teslimat seçeneği ile kargonuzu evde beklemek zorunda değilsiniz.
Kargomat’a kargonuz bırakıldığında cep telefonunuza SMS ve/veya Kargomat uygulamanıza bildirim gelir.
Siz de dilediğiniz gün ve saatte, kolay ve hızlı bir şekilde kargonuzu alabilirsiniz.

KİTAP
BOOK

KARANLIK GÖL
THE DARK LAKE

SARAH BAILEY
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Küçük ve sakin bir kasabada yaşayan

Theater

tiyatro öğretmeni Rosalind Ryan, bir

who lives in a small and calm town, is

göl kenarında ölü bulunur. Olay yerine

found dead by the lake. When detective

gelen dedektif Gemma Woodstock, kur-

Gemma Woodstock appears at the crime

banın lise yıllarında birlikte okuduğu

scene and finds out the victim is her

güzeller güzeli arkadaşı olduğunu öğre-

beautiful high school friend, she starts

nince daha büyük bir merakla ipuçlarını

looking for clues with a greater curios-

aramaya başlar. Gizemli bulmaca çözül-

ity. As the mysterious puzzle is solved,

dükçe geçmişten gelen sırlar, dedektifin

secrets from the past will continue to

peşini bırakmayacaktır.

haunt the detective.

instructor

Rosalind

Ryan,

VAZGEÇEBILMEK
THE SECRET OF
LETTING GO

GUY FINLEY

Kişisel gelişim alanında önemli eserleri

Guy Finley, who has written important

bulunan Guy Finley, öfke, kin, nefret, suç-

self-help books, talks about the impor-

luluk gibi olumsuz duygulardan arınmak

tance of letting go to be freed of nega-

için vazgeçebilmenin önemini anlatıyor.

tive feelings such as anger, grudge, hate

Mutluluğun karşısına çıkan duvarları

and guilt. Stating that the key to bring

yıkmanın yolunun geride bırakabilme

down the walls on the way to happiness

gücüne bağlı olduğuna değinen Finley,

is the power of letting go, Finley guides

gerçek yaşam öyküleri ve zihin açan soru-

the reader with real life stories and

larla okuyucuya kılavuzluk ediyor.

mind-boggling questions.
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MÜZİK
MUSIC

ŞARKI GIBI
ŞARKILAR

NINO VARON
120

Türk pop müziğine yön veren çok sayıda

Veteran productor Nino Varon, who

çalışmada imzası bulunan usta prodük-

has his signature under many works

tör Nino Varon, 50 yıllık müzik kariyeri

that have steered the Turkish pop music,

boyunca katkıda bulunduğu parçalardan

brings together many artists in his compi-

oluşturduğu “Şarkı Gibi Şarkılar” isimli

lation album called “Şarkı Gibi Şarkılar”

derleme albümünde birçok sanatçıyı bir

composed of songs he has contributed

araya getiriyor. Nilüfer, Sezen Aksu, Nil

to throughout his musical career of 50

Karaibrahimgil, Candan Erçetin, Kaan

years. The album, in which figures such as

Tangöze gibi isimlerin buluştuğu albüm-

Nilüfer, Sezen Aksu, Nil Karaibrahimgil,

de 20 şarkı yer alıyor.

Candan Erçetin and Kaan Tangöze come
together, features 20 songs.

RÂZ

Farklı kültürlerin müziklerini harman-

Blending the music of different cultures,

ETHNIC BAND

layan Ethnic Band, enstrümantal parça-

Ethnic Band released their album “Râz”

lardan oluşan “Râz” albümünü dinleyici-

composed of instrumental pieces. Aim-

lerin beğenisine sundu. Nefesli çalgıların

ing to produce universal works with

yanı sıra kopuz, tambur, santur, gitar ve

numerous instruments such as qopuz,

kemençe gibi çok sayıda müzik aletiyle

tambour, santur, guitar and keman-

evrensel eserler ortaya koymayı amaçla-

cha in addition to wind instruments,

yan grup, sevenlerini içsel bir yolculuğa

the band offers to take its lovers on a

çıkarmayı vadediyor. Ağırlıklı olarak

spiritual journey. Consisting mostly of

grubun kendi bestelerinin yer aldığı

the band’s own compositions, the album

albümde 8 şarkı bulunuyor.

features 8 songs.
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FİLM
MOVIE

ŞİPŞAK AİLE

INSTANT FAMILY

Küçük bir kız çocuğu evlat edin-

Wanting to adopt a little girl, Pete

mek isteyen Pete ve Ellie’nin yolu

and Ellie’s paths cross with three

birbirinden tatlı üç kardeşle kesi-

sweet siblings. As the fifteen year

şir. On beş yaşındaki asi Lizy ile

old rebel Lizy and her younger

küçük kardeşleri Juan ve Lita yeni

siblings Juan and Lita try to get

evlerine alışmaya çalışırken, çocuk

used to their new home, the young

yetiştirme konusunda deneyimli

couple – inexperienced in raising

olmayan genç çift, bir an evvel ebe-

kids –soon have to learn how to

veyn olmayı öğrenmek zorundadır.

become parents.

YÖNETMEN DIRECTOR: SEAN ANDERS
OYUNCULAR STARS: MARK WAHLBERG, ROSE BYRNE,
OCTAVIA SPENCER, ISABELA MONER
YAPIM PRODUCTION: ABD USA
TÜR GENRE: DRAM-KOMEDİ DRAMA-COMEDY
122

DOGMAN
Çevresi tarafından oldukça sevi-

Quite liked by the people around

len ve iyi bir baba olmak için çaba

him and putting an effort into

sarf eden Marcello, köpek ba-

being a good father, Marcello

kıcılığı yaparak geçimini sağla-

makes his living through dog sit-

maktadır. Çocukluk arkadaşı ve

ting. When his childhood friend

eski boksör Simone’un hapisten

and ex-boxer Simone makes an

çıkıp gelmesiyle kendini bir anda

appearance from the jail, he sud-

suçun ortasında bulur. Marcello,

denly finds himself in the heart of

yapmak zorunda kaldığı seçim-

crime. Marcello sets forth to re-

lerle yitirdiği onurunu tekrar ka-

gain his pride, which he lost with

zanmak için yola koyulur.

the choices he had to make.

YÖNETMEN DIRECTOR: MATTEO GARRONE
OYUNCULAR STARS: MARCELLO FONTE, EDOARDO PESCE,
NUNZIA SCHIANO, ADAMO DIONISI
YAPIM PRODUCTION: İTALYA-FRANSA ITALY-FRANCE
TÜR GENRE: DRAM-POLİSİYE DRAMA-CRIME
123

Bilgi

Information
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Posta gönderileriniz imzanızı

Would you like your postal

taşısın ister misiniz?

dispatch to bear your signature?

PTT A.Ş.’nin Kişisel Pul Hizmeti’yle

With PTT Corp.’s Personal Stamp Ser-

gönderilerinizde iz bırakın, postaları-

vice, leave a mark on your dispatch and

nıza değer katın. PTT işyerlerinden Ki-

add value to your post. By obtaining the

şisel Başvuru Formu ve Sözleşmesi’ni

Personal Stamp Application Form and

temin ederek ilk adımı atabilir, seçti-

Agreement from PTT branches, you can

ğiniz bir görsel objeyi pul haline geti-

take the first step, and make a stamp out

rebilirsiniz. Üstelik bu pulu gönderile-

of a visual object of your choice. Moreo-

rinizde kullanabilir veya hatıra amaçlı

ver, you can use this stamp on your dis-

saklayabilirsiniz.

patches or keep it as souvenir.

Biz kitap dostuyuz

We are book-friendly

Kitapların eğitim ve kültüre katkısının

Aware of the contribution of books to

bilincinde olan PTT A.Ş., yürüttüğü

education and culture, the PTT Corp.,

kitap taşıma kampanyasıyla kitapları

with its book delivery campaign, brings

diğer gönderilere oranla daha uygun fi-

books to the recipient at even more af-

yatlara alıcıya iletiyor. Ticari olmamak

fordable prices compared to other types

kaydıyla içeriğinde kitap bulunan APS

of post. EMS posts that include books –

kurye gönderileri, eğer ağırlığı 1 kilog-

on the condition that they are not com-

ramı aşmıyorsa 3 TL ücretle alıcıya

mercial – are delivered for 3 TL if they

ulaştırılıyor. Ağırlığı 1 kilogramı aşan

are under 1 kilogram. For EMS courier

APS kurye veya kargo gönderilerine ise

or cargo exceeding 1 kilogram, on the

mevcut tarife üzerinden yüzde 50 indi-

other hand, a discount of 50 percent

rim uygulanıyor.

over the present tariff is applied.

Milyonlarca ürün

Millions of products on

ePttAVM.com’da

ePttAVM.com

PTT’nin e-ticaret sitesi ePttAVM.com,

PTT’s e-commerce website ePttAVM.

yaklaşık 9 milyon ürünü oldukça uy-

com offers around 9 million products at

gun fiyatlara sunuyor. Siteden gözünüz

quite affordable prices. Have no doubts

kapalı alışveriş yapabilirsiniz. Çünkü

whatsoever about shopping on the site,

ePttAVM.com’da güvenli ticaret siste-

for on ePttAVM.com, each and every

miyle alıcı ve satıcı arasındaki bütün

step between seller and buyer are con-

adımlar baştan sona kontrol ediliyor.

trolled through the secure e-commerce

Müşterinin kredi kartı bilgileri sistem-

system. Customers’ credit card infor-

de tutulmuyor ve üçüncü şahıslarla ke-

mation is not retained on the system

sinlikle paylaşılmıyor. Ödeme, güvenli

and is not shared with third parties

bir 3D secure sayfası üzerinden aracı-

whatsoever. Payment is made unmed-

sız olarak gerçekleştiriliyor.

iated on a 3D secure site.

Teknolojik mektubun adı

Technological letter: PTTKEP

PTTKEP

Registered Electronic Mail (Kayıtlı Elek-

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) PTT

tronik Posta-KEP) is delivered with safe-

aracılığıyla güvenli bir şekilde ileti-

ty through the PTT. The content of digital

liyor. PTTKEP’le gönderilen dijital

mail sent via PTTKEP is absolutely un-

postaların içeriği kesinlikle değişti-

alterable, and these posts can be used as

rilemiyor ve bu postalar gerektiğinde

legal evidence if required. Persons and

hukuki delil olarak kullanılabiliyor.

institutions that want to save on time,

Zamandan, kağıttan ve paradan tasar-

paper and money, complete their offi-

ruf etmek, resmî ve ticari işlemlerini

cial and commercial procedures rapid-

hızlı yapmak, ticari faaliyetlerini ve-

ly, carry out their commercial activities

rimli yürütmek, çevrenin korunması-

efficiently, and contribute to the protec-

na katkı sağlamak isteyen şahıslar ve

tion of the environment opt for PTTKEP

kurumlar elektronik yazışmaları için

in their electronic correspondence.

PTTKEP’i tercih ediyor.

Baskı ve gönderi maliyetinizi

Reduce your printing and

azaltın

dispatch costs

PTT A.Ş., Birleşik Posta hizmetiyle

PTT Corp. offers major comfort to its

müşterilerine büyük kolaylık sağlıyor.

customers with its Hybrid Mail service.

Kurum ve kuruluşların yanı sıra şahıs-

In this service, which can be used by es-

ların da faydalanabildiği bu hizmette

tablishments, institutions and persons

fatura, sigorta poliçesi, banka ekstresi,

alike, collective sendings such as bills,

tebrik, broşür, kutlama kartı gibi toplu

insurance policy, bank statements, con-

gönderiler PTT A.Ş. tarafından basılı-

gratulatory notes, brochures and cel-

yor ve ilgili kişilere iletiliyor. Dünyada

ebration notes are printed by the PTT

az sayıda posta şirketinde bulunan bu

Corp. and sent to the relevant persons.

hizmet Türkiye’de PTT A.Ş. kalitesi ve

Offered by only a few postal administra-

güveniyle sunuluyor.

tions in the world, this service is granted
in Turkey under the quality and safety of
the PTT Corp.

Western Union hizmeti

Western Union service

Uluslararası para transferinde dünya-

The world’s most reliable and fastest

nın en güvenilir ve en hızlı kuruluşu

institution when it comes to internation-

kabul edilen Western Union, Türkiye’de

al money transfer, Western Union adds

PTT aracılığıyla hızını katlıyor. PTT bir

to its speed in Turkey with the PTT. As a

Western Union temsilcisi olarak, ban-

Western Union representative, the PTT

ka hesabı gerektirmeden, dünyanın her

carries out money transfers anywhere

noktasına para transferi işlemlerinizi

in the world without the requirement of

gerçekleştiriyor. Western Union’la para

a bank account. To transfer money via

transferi yapabilmek için kimliğinizle

Western Union, all you have to do is go to

birlikte PTT’ye gitmeniz yeterli.

a PTT branch with your ID card.
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Bulmaca

Hazırlayan: Mustafa Başaran
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SUDOKU

Bulmaca
Çözümler

128

İMAR BARIŞI
TAHSİLATLARI

PTT’DE

İmar Barışı kapsamında tahsilat işlemlerinizi
PTT iş yerlerinden gerçekleştirebilirsiniz.

31 Aralık 2017 tarihinden önce inşa edilen iskansız yapılar için İmar Barışı kapsamında
Yapı Kayıt Belgesi aldıktan sonra elektrik, su, doğalgaz ve DASK gibi altyapı hizmetlerine
ait tahsilat işlemlerinizi PTT iş yerlerinden gerçekleştrebilirsiniz.

Dünyada 200’ün üzerinde
noktaya Turpex güvencesiyle

Hızlı teslimat, kolay takip

ZAMANINDA

