PTT HAYAT

AYLIK SÜRELİ YAYIN/VERNACULAR PUBLICATION

ŞUBAT/FEBRUARY 2019 // 01

Doğanın
Sanat Eseri
Çiçek

Edebiyatın
başkenti Londra

Bir Eminönü
portresi

Ekranların sevilen
yüzü Oylum Talu

Capital of Literature: London

A portrait of Eminönü

One of the most popular TV hosts

ŞUBAT FEBRUARY 2019 // Sayı Issue: 01
Yaygın süreli yayın Vernacular publication

Hezarfen Danışmanlık Ltd. Şti. adına
PTT Hayat Dergisi İmtiyaz Sahibi ve Yazıişleri Müdürü Owner and Editor-in-Chief
Hüseyin Avni Önder
Genel Yayın Yönetmeni Executive Coordinator
Reyyan Beyza Altan
beyza@hezarfendanismanlik.com

Editör Editor
Başak Duru
Yazı İşleri Writers
Hüseyin Karadeniz
Aslı Sabancıoğlu
Çevirmen Translator
Rıza Tuncay
Sanat Yönetimi Art Direction
Bolditalic İstanbul
Katkıda Bulunanlar Contributors
Volkan Yalçın, Berk Özler, Deniz Hüsrev, Sevil Ürel Özkan

Yapım Production

HEZARFEN DANIŞMANLIK LTD.ŞTİ
Küçük Ayasofya Mahallesi. Küçük Ayasofya Caddesi.Sanatçılar Çarşısı. No: 66 Kat:2 Fatih İstanbul

Baskı Print

Kutay Reklam İnternet ve Bilişim Hizmetleri Tic. San. Ltd. Şti.
Yukarı Dudullu Mahallesi. Koçak Sk. No: 20 Ümraniye İstanbul
Yayımlanan yazıların hukuki sorumluluğu yazarlarına aittir. Makul alıntılar dışında izinsiz iktibas yapılamaz.
The legal responsibility of the published articles rests on their writers. No unauthorized copying, excluding partial
quotations, may be made.

İçindekiler

Content

tt hayat

4

Şubat-February

Sunuş
Forward

06

Ajanda
Agenda

08

Dünya Bizim Evimiz
The World is Our Home
18
Edebiyatın başkenti Londra / Capital
of Literature: London
Yakın Plan
Close Up
Oylum Talu

28

A’dan Z’ye
A to Z
34
Doğanın sanat eseri / Artwork of
nature
Bizden Haberler
News From Us

42

Püf Noktası
Tips
Atölye
Workshop
Ali Osman Bal

52
54

Yenilik Tutkusu
Passion for Innovation
60
Dünyada ve Türkiye'de Yenilenebilir
Enerji / Renewable Energy in the
World and in Turkey
Seyyah
Voyager
Kayak zamanı / It’s ski time!

66

Şubat/February 2019

Gusto
Gusto
72
Bir kase daha? / Fancy one more
bowl?

Değişim
Change
104
Karşılıksız iyilik ve anlam / Doing a
favour and meaning

Filateli
Philately
Sevme sanatı / Art of Loving

Hayata Katkı
Contribution to Life
110
Sade hayat ve bilinçli tüketim ile sıfır
atık / Zero waste by living a simple
life and conscious consumption

78

Adım Adım
Step by Step
82
Bir Eminönü portresi / A Portrait of
Eminönü
Büyüteç
Magnifier
Hakan Gülten

90

Sağlık Olsun
Go Healthy
116
Bitkilerin gücü / Power Of Plants

5

Nostalji
Nostalgia
122
Theo’ya Mektuplar / Letters to Theo
Bilgi
Information

126

Bulmaca
Crossword

128

PTT HAYAT

AYLIK SÜRELİ YAYIN/VERNACULAR PUBLICATION

ŞUBAT/FEBRUARY 2019 // 01

Ekonomi Dünyası
World of Economy
98
Çin’den Türkiye’ye Yeni İpek Yolu /
New Silk Road from China to Turkey
Doğanın
Sanat Eseri
Çiçek

Edebiyatın
başkenti Londra

Bir Eminönü
portresi

Ekranların sevilen
yüzü Oylum Talu

Capital of Literature: London

A portrait of Eminönü

One of the most popular TV hosts

Kapak Cover: Çiçek Flower
Sayı Issue: 01 - Şubat February 2019

6

Sunuş
DÜNYADA HER ŞEY INSAN IÇINDIR. Hâl böyleyken,
insanların bir araya gelmesiyle teşekkül eden bütün
oluşumları da aynı ölçüyle değerlendirmek gerekir.
Dolayısıyla, kurumların kıymetleri de insanlara sundukları
hizmet ve sağladıkları fayda nispetindedir. Diğer bir deyişle,
insanların güvenini kazanmak başarının kıstasıdır.
PTT AŞ 179 yıllık tarihi boyunca “vatandaşın hayatını
kolaylaştırmak” ilkesiyle çalışarak topluma hizmet etmiş,
bu uzun zaman zarfında üstlendiği mesuliyet ve edindiği
tecrübeyle halkımızın güvenini kazanmış güzide bir
kurumumuzdur. Kurumun yenilikçi kimliği ve öncülük
misyonu, son yirmi yıldır bütün dünyayı dönüştüren dijital
devrim kaynaklı paradigma değişimi nedeniyle topyekûn
bir yenilenme gerektirmiş; Bakanlığımızın destekleriyle
başlatılan dijital dönüşüm sürecinde çağın gerekleri ve
imkânlarını yakından takip edilerek PTT AŞ eliyle halkımıza
sunulan hizmetler güncellenmiştir. Böylece birbiri ardına
yaptığımız atılımlarla faaliyet gösterdiği alanlarda bir
dünya markası olma hedefine doğru kararlıkla ilerleyen
PTT AŞ, bugün 2023 vizyonumuzla örtüşen bir stratejiyle
dönüşümüne devam etmekte ve ülkemizin ekonomisine
katkıda bulunmaktadır.
Şubat ayında Afyon’da düzenlenen Yönetim ve
Koordinasyon Toplantısı vesilesiyle ve ilgili arkadaşlarımız
aracılığıyla bu güzide şirketimizin 2018 yılı raporlarına
ve 2019 yılı hedeflerine ilişkin önemli bilgiler aldık.
Yöneticilerin ve çalışanların PTT AŞ’nin köklü tarihine
yakışır bir bilinç ve özveriyle yürüttükleri faaliyetleri
çeşitlendirdiğini ve hızlandırdığını öğrenmekten büyük
memnuniyet duyduk. Bakanlık olarak bizler de Şubat ayında,
PTT AŞ’nin güvenilirliğine, tecrübesine ve teknolojisine
istinaden, son dönemde yükselen sebze ve meyve fiyatları
dolayısıyla Hükümetimiz tarafından “Enflasyonla Topyekun
Mücadele” kapsamında vatandaşların tarım ürünlerine
daha uygun fiyata ulaşabilmesi için başlatılan tanzim
satışlarını Türkiye’nin Milli Pazaryeri Platformu epttAVM.

com’a taşıdık. Tarım ve Orman
Bakanlığımızın da desteğiyle yürütülen
bu projeyle halkımız tanzim yerlerinde
sıra beklemeden uygun fiyata tarım
ürünlerini satın alabilecek, tüm ürünler
PTT Kargo ve Lojistik güvencesiyle
vatandaşımıza ulaştırılacaktır.
Dünün tecrübesiyle günün teknolojisini
birleştiren, faaliyetlerini “hayatı
kolaylaştırmak” ilkesiyle sürdüren ve
hizmeti vatandaşın ayağına götürmeyi
üstlenen PTT AŞ, yalnızca köklü tarihi
ve marka değeriyle değil, yüklendiği
mesuliyetler ve yürüttüğü faaliyetlerle
de ülkemizin iftihar ettiği kurumların
başında gelmektedir. 2019 yılında da
PTT AŞ eliyle vatandaşın ayağına
hizmet götürmeye, insanımızın hayatını
kolaylaştırmaya devam edeceğiz.
Sevgilerimle,
MEHMET CAHIT TURHAN
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı
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Forward
EVERYTHING IN THE WORLD IS FOR HUMAN.
Nevertheless, all entities formed by gathering of people
should be evaluated with the same criterion. Consequently,
the values created by the institutions are based on the
benefits and services they provide for the people. In other
words, gaining people's trust is the criterion for success.
PTT AŞ is an outstanding institution that has been working
for the society with the principle of “making the life easier
for the citizen” throughout its 179 years of history and has
gained the confidence of our people with the responsibility
and experience it has undertaken extending over a long
period of time. The institution's innovative identity and
pioneering mission has necessitated a total renewal due
to a digital revolution-driven paradigm shift that has
transformed the whole world over the past two decades;
in the process of digital transformation initiated with the
support of our Ministry, the requirements and possibilities
of our era have been closely monitored and the services
offered to our people by PTT AŞ have been updated. Thus,
PTT AŞ, which has been marching towards the goal of
becoming a global brand in its areas of expertise, continues
its transformation with a strategy overlapping our vision of
2023 and contributes to the economy of our country.
On the occasion of the Management and Coordination
Meeting held in Afyon in February, we have received
important information regarding last year’s reports and
2019 targets of this outstanding company. We were very
pleased to learn that the executives and employees have
diversified and accelerated the activities carried out by PTT
AŞ. Based on the reliability, experience and technology of
PTT AŞ, our Ministry initiated online sale of agricultural
products at affordable prices to our citizens via Turkey’s
National Marketplace Platform epttAVM.com within
the scope of “Total Struggle Against Inflation” program
implemented against the substantial rise in vegetable
and fruit prices. Thanks to this project carried out with

the support of the Ministry
of Agriculture and Forestry,
our people will be able to buy
agricultural products at reasonable
prices without waiting in line,
all products will be delivered to
our citizens with PTT Cargo and
Logistics assurance.
PTT AŞ, which combines the
technology of today with the
experience of the past, carries out
its activities with the principle of
“making life easier” and brings its
services to the citizens, is one of
the institutions that our country
should be proud of thanks to its
deep-rooted history, brand value
and achievements. We will keep
on making the life easier for our
people by bringing the services of
PTT AŞ to our citizens.
Best regards,

MEHMET CAHIT TURHAN
Minister of Transportation and Infrastructure

Ajanda

Agenda
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Başak Duru
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THE MISER

CİMRİ

İstanbul’da yapılacaklar listesine Çevre
Tiyatrosu’nda Semaver Kumpanya’nın bir
oyununu izlemek eklenmeli ve buna “Cimri” ile
başlanmalı… Fransız komedya yazarı Moliere'in
ünlü eseri "Cimri”yi izlerken bir yandan bu pinti
adamın parayla olan ilişkisine kahkahalarla gülüp
diğer yandan da kendi hayatınıza dönüp, böyle
insanların olup olmadığını sorguluyorsunuz.
Bu yıl üçüncü sezonuyla sahnede olan oyunda,
Serkan Keskin ve Sezin Bozacı başta olmak üzere
tüm oyuncuların performanslarıyla harikalar
yaratıyor. Güncel oyun tarihleri için;
www.semaverkumpanya.com adresine göz
atabilirsiniz.
Yönetmen: Tansu Biçer
Oyuncular: Serkan Keskin, Rojhat Özsoy, Gözde
Şencan, Hakan Atalay, Onur Yalçınkaya, Sezin
Bozacı, Ezgi Ulusoy Tamer, Murat Kılıç, Ahmet
Kaynak, Selen Şenay, Uğur Senkeri, Saniye Samra.

“Seeing a play performed
by Semaver Kumpanya”
should be in your “to do
list” for Istanbul and “the
Miser” of Moilere, famous
French playwright, is a
good start. Once the actors
take the stage, you not only
keep on laughing out loud
at the liaison of this “penny
pincher” with money but
also keep thinking whether
you are surrounded by
such people in your life.
Enjoying their third season
in Çevre Theatre Hall,
the ensemble led by Mr.
Serkan Keskin and Ms.
Sezin Bozacı give brilliant
performances. Click www.
semaverkumpanya.com
for the dates of upcoming
performances.

Şubat/February 2019
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1- BİR DELİNİN HATIRA
DEFTERİ

Nerede? Tatbikat Sahnesi, Ankara
Ne zaman? 23-24-25 Şubat 2019, Saat:
20.30
Yazan: Nikolay Vasilyeviç Gogol
Uyarlayan ve Yöneten: Cem Emüler
Işık
Yönetmen Yardımcısı: Erdal
Beşikçioğlu
Oynayan: Erdal Beşikçioğlu

2- ALEVLİ GÜNLER

Nerede? Bostanlı Suat Taşer
Tiyatrosu, İzmir
Ne zaman? 20 Şubat 2019, Saat: 20:30
Yazan: Irmak Bahçeci
Yöneten: Yıldıray Şahinler
Oyuncular: Cem Davran, Erkan Can,
Yıldıray Şahinler, Bahtiyar Engin,
Selin Yeninci
Yönetmen Yardımcısı: Özge
Çatıkkaş, Tuğçe Kıltaç

3- 1984-BÜYÜK GÖZALTI

Nerede? Adana Büyükşehir Belediye
Tiyatrosu, Adana
Ne zaman? 24 Şubat 2019, Saat: 20.00
Yönetmen: Rutkay Aziz
Uyarlayanlar: Robert Owens, Wilton
E. Hall, William A.Miles
Oyuncular: Rutkay Aziz, Taner
Barlas, Ekin Aksu, Özcan Alpar,
Levend Yılmaz, Aytaç Öztuna,
Hüseyin Demir, Hüseyin Uçurtma

4- DALİ’NİN KADINLARI

Nerede? Şehit Kamil Belediyesi
Kültür ve Kongre Merkezi, Gaziantep
Ne zaman? 21 Şubat 2019, Saat: 20.00
Yazan: Erdi Işık
Yönetmen: Ali Düşenkalkar
Oyuncular: Hatice Aslan, Devrim
Nas, Hande Soral, Melda Narin Güler,
Gülin İyigün, Açelya Devrim Yılhan

BİR DELİNİN HATIRA
DEFTERİ

Where? Tatbikat Sahnesi, Ankara
When? 23-24-25 Şubat 2019, Saat:
20.30
Writer: Nikolay Vasilyeviç Gogol
Director: Cem Emüler Işık
Assistant Director: Erdal
Beşikçioğlu
Actor: Erdal Beşikçioğlu

ALEVLİ GÜNLER

Where? Bostanlı Suat Taşer
Tiyatrosu, İzmir
When? 20 Şubat 2019, Saat: 20:30
Writer: Irmak Bahçeci
Director: Yıldıray Şahinler
Casts: Cem Davran, Erkan Can,
Yıldıray Şahinler, Bahtiyar Engin,
Selin Yeninci
Assistant Director: Özge Çatıkkaş,
Tuğçe Kıltaç

1984-BÜYÜK GÖZALTI

Where?Adana Büyükşehir Belediye
Tiyatrosu, Adana
When? 24 Şubat 2019, Saat: 20.00
Director: Rutkay Aziz
Adapter: Robert Owens, Wilton E.
Hall, William A.Miles
Casts: Rutkay Aziz, Taner Barlas,
Ekin Aksu, Özcan Alpar, Levend
Yılmaz, Aytaç Öztuna, Hüseyin
Demir, Hüseyin Uçurtma

DALİ’NİN KADINLARI

Where? Şehit Kamil Belediyesi
Kültür ve Kongre Merkezi,
Gaziantep
When? 21 Şubat 2019, Saat: 20.00
Writer: Erdi Işık
Director: Ali Düşenkalkar
Casts: Hatice Aslan, Devrim Nas,
Hande Soral, Melda Narin Güler,
Gülin İyigün, Açelya Devrim Yılhan

Ajanda

Agenda
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Başak Duru
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GÖR BENİ-İKİ DEVRİN HİKAYESİ

MİSAFİR

GÖR BENİ-İKİ DEVRİN HİKAYESİ

MİSAFİR

Kurtuluş Savaşı’nın ardından yokluklar içinde inşa
edilen Cumhuriyet... Bambaşka uçların birbirini
çekmesiyle filizlenen aşklar... “Fi”, “Çi”, “Pi” ve
“Aeden”den sonra Azra Kohen bu kez “Gör Beni”
diyor ve bize farklı olmamıza rağmen bütünün
bir parçası olduğumuzu hatırlatıyor. Everest
Yayınları’ndan çıkan kitapla Kohen yine bambaşka
bir okuma deneyimi vaat ediyor.

1

2

The Republic of Turkey to be built from scratch
right after the War of Independence… Romantic
relationships sprout once opposites attract...Azra
Kohen, author of “Fi”, “Çi”, “Pi” and “Aeden”, says
“See Me” in her new book reminding us that we are
the interconnecting parts of the whole even though
we are so different from one another. Kohen, once
again, promises an unusual reading experience with
her new book published by Everest Yayınları.

Bir ev. Hemşireler abla, hastalar misafir,
başhekim baba bu evde. Burası katı kurallarla
yönetilen tuhaf ama bir yandan da çok tanıdık
bir akıl hastanesi. Nermin Yıldırım yeni romanı
“Misafir” ile kırılmış hayallerin, ertelenmiş
sevgilerin, hakkıyla yaşanamayan ömürleri
anlatıyor. Hep Kitap etiketiyle raflarda yerini
alan roman, size de tanıdık gelecek.

A house… where nurses are sisters, patients are
guests, doctor-in-chief is the father. This place
is a strange, but somehow familiar mental
institution managed by strict rules. In her new
novel “The Guest”, Nermin Yıldırım tells us the
stories of shattered dreams, unrequited love
and unfulfilled lives. The novel, published by
Hep Kitap, will feel familiar once you finish
reading.

12

GÜNLÜK RİTÜELLER

Hayran olduğumuz büyük fikir ve eserlerin yaratıcıları gündelik hayatlarında ne
yapıyorlardı? Mozart'tan Çaykovski'ye, Kant'tan Descartes'a, Kafka'dan Flannery O'Connor'a,
Einstein'dan Tesla'ya kısaca tarihin akışına yön veren pek çok insanın gündelik ritüellerinden
ilham almak istiyorsanız mutlaka bu kitaba göz atmalısınız.

3

GÜNLÜK RİTÜELLER

What were our favorite masterminds doing in their daily lives? If you want to be inspired by
the everyday rituals of well-known geniuses including Mozart, Tchaikovsky, Kant, Descartes,
Kafka, Flannery O’Connor, Einstein and Tesla, you should definitely have a look at this book.

4
HİSSİZ KUMPANYA

Bilimkurgu severlerin dikkatine… Volkan Yalçın ilk
romanı olan “Hissiz Kumpanya”da bilimkurgu ve
distopyanın kesiştiği, hem var olan hem de çok uzakmış
hissiyatı yaratan karanlık bir dünyanın kapılarını aralıyor.
İthaki Yayınları’ndan çıkan kitap, hayal gücünüzün
sınırlarını zorlayan iddialı öyküleriyle adı gibi hissiz bir
kumpanyaya davet ediyor.

HİSSİZ KUMPANYA

Attention sci-fi lovers! Volkan Yalçın’s first novel, Numb
Company, opens the doors of an existing but distant dark
world where science fiction and dystopia intercept. The
artsy stories in the book, published by İthaki Yayınları,
push the boundaries of your imagination and invite you
to a join a numb company, as its name implies.

Şubat/February 2019
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Başak Duru

ZİK
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AYHAN SİCİMOĞLU&LATIN ALL
STARS

Yaptığı gezi programlarıyla bizi farklı
coğrafyalara götüren Ayhan Sicimoğlu, Latin
All Stars orkestrasıyla sahnede! Hem bolero'lar,
salsa'lar, caca'larla keyifli bir akşam geçirmek
hem de sahne şovuyla eğlenmek için bu
etkinliği ajandanıza almayı unutmayın.
Nerede? Caddebostan Kültür Merkezi, İstanbul
Ne zaman? 20 Şubat 2019, 20:30

AYHAN
SİCİMOĞLU&LATIN
ALL STARS

Ayhan Sicimoğlu is on
stage with his Latin All
Stars orchestra! While
his TV show takes you to
distant and different parts
of the world, his funky
performance with Latin All
Stars brings you the joy of
bolero, salsa and cha-cha.
Don’t forget to save the date.

Şubat/February 2019

1

15

BÜLENT ORTAÇGİL

Bülent Ortaçgil, en sevilen
Ortaçgil şarkılarıyla Ankaralı
hayranlarıyla buluşuyor.
Nerede? 6:45 KK, Ankara
Ne zaman? 27 Şubat 2019, 22:00

TULUYHAN UĞURLU

2

Piyanist-besteci Tuluyhan
Uğurlu, müzik ve görüntülerle
kadının tarihsel gelişim ve
çeşitli kültürler içindeki
konumunu anlatacağı bir
konserle sahnede…
Nerede? Adana Büyükşehir
Belediye Tiyatrosu, Adana
Ne zaman? 21 Şubat 2019, 20:00

JEHAN BARBUR

Türkiye’nin en başarılı caz
vokallerinden Jehan Barbur,
huzur veren sesiyle Antalya’da
sahne alıyor.
Nerede? Holly Stone
Performance Hall, Antalya
Ne zaman? 28 Şubat 2019, 20:30

FAHİR ATAKOĞLU

3

Başarısını pek çok uluslararası
ödülle tescilleyen ünlü piyanist
ve besteci Fahir Atakoğlu, solo
piyano konseriyle Bursa’da…
Nerede? Nazım Hikmet Kültür
Evi, Bursa
Ne zaman? 28 Şubat 2019, 20:30

BÜLENT ORTAÇGİL

Bülent Ortaçgil, meets his
fans in Ankara to sing them
his most popular songs.
Where? 6:45 KK, Ankara
When? 27 February 2019,
22:00

TULUYHAN UĞURLU

Pianist-composer Tuluyhan
Uğurlu will be on stage with
a performance covering
the status of women from
a historical and cultural
perspective by using sounds
and images.
Where? Adana Metropolitan
Municipality Theater, Adana
When? 21 February 2019,
20:00

JEHAN BARBUR

Jehan Barbur is one of the
best jazz vocals in Turkey
and will be in Antalya to
mesmerize the audience with
her soothing voice.
Where? Holly Stone
Performance Hall, Antalya
When? 28 February 2019,
20:30

FAHİR ATAKOĞLU

Internationally acclaimed
and awarded pianist and
composer Fahir Atakoğlu will
perform solo with his piano
in Bursa.
Where? Nazım Hikmet
Culture House, Bursa
When? 28 February 2019,
20:30

4
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CEZERİ’NİN OLAĞANÜSTÜ
MAKİNELERİ

“Tarihine bak, geleceği yaz!” ilkesinden
hareketle hazırlanan sergi, Cezeri’nin
kendinden öncekilerden devraldığı ve
kendinden sonrakilere benzersiz bir katkıyla
devrettiği o muhteşem teknik ve bilimsel
mirası dönemin kültürel atmosferini de
yansıtacak şekilde ziyaretçilere ulaştırıyor.
Hem büyük mühendis Cezeri’nin
olağanüstü makineleri hem de bilim ve
teknoloji tarihinin kilometre taşları olarak
değerlendirilebilecek gelişmeler Uniq
Expo’da 31 Aralık 2019’a dek meraklısını
bekliyor.
www.cezerimuzesi.com
ZIYARET SAATLERI
Pazartesi:12.00-18.00
Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma: 10.00-18.00
Hafta Sonları: 10.00-19.00

EXTRAORDINARY
MACHINERY OF CEZERI

“Look at the history, write the
future!” is the motto of this
exceptional exhibition. It conveys
the magnificent technical and
scientific legacy of Cezeri, which
he took over from his predecessors
and transferred to his successors
with his unique contribution,
reflecting the cultural atmosphere
of the period. Both the milestones
of the history of science and
technology, and extraordinary
machinery of Cezeri, the
magnificent engineer are awaiting
science enthusiasts in Uniq Expo
until December 31, 2019.
VISITING HOURS
Monday:12.00-18.00
Tuesday, Wednesday, Thursday,
Friday: 10.00-18.00
Weekends: 10.00-19.00

Dünya Bizim Evimiz

18

The World is Our Home
Başak Duru

Edebiyatın başkenti
Capital of Literature

LONDRA
London

Şubat/February 2019

19

Bulutlar yere daha yakın burada. Bazen tüm gün bazen de kısa aralıklarla yağmur
yağıyor. Böyle zamanlarda rengarek şemsiyeler açılıyor, parklardaki kalabalık
dağılıyor, kapalı mekanlardaki insan popülasyonu artıyor. Yağmur en çok
Londra’ya yakışıyor, yalnızlık da...

Here, clouds seem to be closer to the ground. Sometimes it rains the whole day,
sometimes at short intervals. Umbrellas of all colours are opened at these times,
the crowd in parks is scattered, the number of people indoors rises. Rain suits
London, so does loneliness...
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Kendime sorduğum büyük soruların cevaplarını
birkaç kilometrelik yürüyüş sonrası bulduğum bir
kentteyim. William Shakespeare, Virginia Woolf,
Jane Austen, Aldous Huxley, George Orwell,
Jeanette Winterson ve elbette Lewis Carroll
yol arkadaşlarım… Kulaklığımdan The Beatles
melodileri yükselirken kraliçenin 5 çayına yetişme
hayalini bir kenara bırakıp, Londra sokaklarını
keşfediyorum. Ters akan trafiğine inat burada her
şey yolunda. İki katlı kırmızı otobüsleri, telefon
kulübeleri, metrosu, kitapçıları, kafeleri, müzeleri,
parkları, tiyatroları, meydanlarıyla beni çağırıyor
kent. Mr. And Mrs. Brown’ı gülümseyerek hatırlayıp,
bu çağrıya klasik bir şekilde karşılık veriyorum. O
halde merhaba Big Ben!

BIG BEN-LONDON EYE-THAMES NEHRİ
Big Ben’i ilk görüşünüz, eski bir dostunuzla yıllar
sonra karşılaşmanıza benzer bir etki yaratıyor;
en azından ben öyle hissettim. Kentin simgesi
sayılan Big Ben, aslında saat kulesindeki çanın
adı. 106 metre yüksekliğindeki, dünyanın en
büyük ikinci dört yüzlü saati olan Big Ben’in
resmi adı ise Elizabeth Kulesi. Big Ben’in hemen

I’m in the city where I find answers to the big
questions I ask myself after a few miles of walking.
William Shakespeare, Virginia Woolf, Jane Austen,
Aldous Huxley, George Orwell, Jeanette Winterson
and Lewis Carroll, of course, are my fellow
travellers. With the Beatles tunes coming from my
headphones, I wake up from my dream of catching
up on the Queen’s 5 o’clock tea and start exploring
the streets of London. Everything is fine over here
despite the reverse flow of traffic. The city is calling
out to me with its two-storey red buses, telephone
booths, the Tube, bookstores, cafes, museums, parks,
theaters, squares. I remember Mr and Mrs Brown
with a smile on my face, and I respond to this call in
the most cliche way. Well, hello Big Ben!
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Londra dünyanın
en çok turist çeken
şehirler listesinde
ilk sırada. Dört
mevsim ziyaret
edebilirsiniz.
London ranks
first on the list of
cities attracting
most tourists in
the world. You
can visit all four
seasons.

karşısında kartpostalları ve magnetleri süsleyen
bir diğer simge yapı var: London Eye. 135 metre
yükseklikteki bu dev dönme dolap, aynı zamanda
dünyanın en uzun gözetleme çarkı sayılıyor.
Nehrin görüntüsü ise pek iç açıcı değil. Daha
doğrusu nehir denildiğinde kendi coğrafyamızda
rastladığımız türde bir nehir beklediğimden
olsa gerek, çamurlu görüntü karşısında oldukça
şaşırıyorum.

DOĞAYA SIĞINMAK İÇİN

Bir sarayda yaşıyorsunuz ve bahçenize her gün
binlerce insan girip çıkıyor, çimlerinizde uzanıp
piknik yapıyor, güneşleniyor, şarkı söylüyor, bisiklete
biniyor, kitap okuyor… Hepsi sizin yaşadığınız yerin
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BIG BEN-LONDON EYE-THAMES RIVER

When you see Big Ben for the first time, it makes
you feel the same way as you run into an old friend
years later; at least this is how it made me feel. The
symbol of the city, Big Ben, is actually the name
of the bell in the clock tower. The official name
of this 106-meter-high tower is Elizabeth Tower
and Big Ben is the second-largest four-sided clock
in the world. Just across the Big Ben is another
iconic building that decorates postcards and
magnets: the London Eye. This giant ferris wheel
at a height of 135 meters is considered to be the
world’s tallest observation wheel. The view of the
river is not exactly very pleasant. More precisely,
as the view of the river is quite different from the
river image on my mind, I am amazed at how
muddy the water looks.

TAKE SHELTER IN NATURE

You live in a palace and every day, thousands
of people enter your garden, lay down on your
lawn having a picnic, have sunbath, sing songs,
ride their bicycles, read books... All of these are
happening behind the window of the place you
live in. It is easy to be taken aback by all these
and so easy to accept immediately. After strolling
through South Kensington all along, I am getting
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İlk yapacağınız şey tüm ulaşım seçeneklerinde
kullanabileceğiniz bir Oyster kart almak. Londra
çok geniş bir metro ağına sahip. Haritaları metro
istasyonlarından edinebilirsiniz. İki katlı otobüslerin
üst katından kenti izlemek ise ayrı bir keyif.
The first thing you should do in London is to get an
Oyster card that you can use in all transportation
options. London has a huge subway network. Maps can
be obtained from the subway stations. It is a pleasure to
watch the city from the top floor of two-storey buses.

penceresinin arkasında akıp gidiyor. Londra’da buna
şaşırmanız doğal ve akabinde hemen kabullenmeniz
de… South Kensington’ı boylu boyunca yürüdükten
sonra Kensington Gardens’a giriş yapıyorum.
Ardından Hyde Park’a geçiyorum. Her ne kadar
simge olarak kendine Big Ben’i seçmiş olsa da, o
andan itibaren Hyde Park benim için bu kentin
simgesi sayılıyor. Kraliyet ailesine bağlı sekiz parktan
biri olan ve iki buçuk kilometrekareye yayılan Hyde
Park, 16. yüzyılın başında av alanı olarak kullanılmak
üzere Kral 8. Henry tarafından satın alınmış. Parkın
halka açılması ise sadece bir yüzyıl sonra olmuş.
Parkı ikiye bölen ve kuğuların, ördeklerin salınarak
gezindiği gölün adı, Serpentine. Gölün güney
kısmında ise İngilizlerin ve aslında tüm ziyaretçilerin

into the Kensington Gardens. Then I made my
way to Hyde Park. Although the city has chosen
the Big Ben as its icon, from that moment on,
Hyde Park becomes the symbol of this city for
me. It is one of the eight parks owned by the royal
family and is located on a land of two and a half
square kilometers. Hyde Park was purchased by
Henry VIII of England to be used as a hunting
area at the beginning of 16th century. The
park was opened to public a century later only.
Serpentine is the name of the lake where swans
and ducks crawl and it divides the park into two.
In the southern part of the lake, there is a corner
that was opened to the memory of Lady Diana,
Princess of Wales, whom visitors still feel sad for.
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hala hüzünle andığı Galler Prensesi
Diana’nın anısına açılmış bir köşe
bulunuyor.

SANATA DOYMAK İÇİN

Londra’daki pek çok müzeyi
ücretsiz gezebiliyorsunuz.
National History Museum ile
Science Museum da bu müzeler
arasında. Dört bölüme ayrılan
National History Museum’da
dünyayı şekillendiren volkan ve
depremlerden deniz canlılarına,
ekosistemi oluşturan canlılardan
vahşi yaşama uzanan bir
perspektife sahip. Science
Museum ise bilimin tarihteki
gelişimine dair her ayrıntıyı
bünyesinde barındırıyor.
Modern sanata ilginiz varsa Tate
Modern en doğru adres. Müzeye
adım attığım anda kendimi
harikalar diyarında buluyorum.
Kübizm, fütürizm, sürrealizm
ve minimalizm akımlarına dair
pek çok eserin bulunduğu
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INDULGE YOURSELF
WITH ART

You can visit many museums in
London for free. The National
History Museum and the Science
Museum are among these.
The National History Museum
is composed of four different
sections. It has a perspective
that extends from volcanoes and
earthquakes that shape the world
to sea creatures, creatures that
form ecosystems and wildlife.
The Science Museum contains
every detail about the historical
development of science. If you
are interested in modern art,
Tate Modern is the place you
need to be in. The moment I step
into the museum, I find myself
in wonderland. The museum’s
collection, which includes many
works on cubism, futurism,
surrealism and minimalism, has a
content that will devote the whole
day of modern art lovers. Before I
ROYAL MAIL

Birleşik Krallık’ın en büyük posta servisi olan Royal Mail, 1516 yılında kraliyet
ailesinin sağladığı bütçeyle kurulan bir oluşum. Royal Mail, Birinci Dünya Savaşı’nda
milyonlarca mektubu siperlerdeki askerlere ulaştırdı. İkinci Dünya Savaşı’nda
ise 75 bin personel Postane Tüfekleri adıyla savaşa gönderildi. Postane Tüfekleri
aynı zamanda kraliyet posta binalarını korumak için de görevlendirilmişti. Savaş
gönüllülerinin bir kısmı hayatını kaybederken, bir kısmı yaralı olarak evlerine döndü
bir kısmı ise cesaret madalyası aldı. 2013 yılında kısmen halka arz edilen Royal Mail,
dünyanın en güneyindeki posta kutusuna sahip. Bu kutu, Lockroy Limanı, Antarktika
Yarımadası'nda konumlanıyor.

ROYAL MAIL

Royal Mail, the UK’s largest postal service, was established in 1516 with the budget
provided by the royal family. In WW1, Royal Mail delivered millions of letters to soldiers
in trenches. In WW2, 75,000 employees were sent off to military under the name “Post
Office Rifles”. The Post Office Rifles were also assigned with the duty to protect the
royal postal buildings. Some of the volunteers, who went to fight in the war, lost their
lives; some returned home and some got their medals of courage. The Royal Mail,
which underwent a partial public offering in 2013, has a mail box in the southernmost
part of the world. This box is located on the Lockroy Harbor of Antarctic Peninsula.

Dünya Bizim Evimiz

24

The World is Our Home
Başak Duru

Graffiti tutkunları
için bulunmaz
nimet sayılan
Shoreditch, günlerce
gezebileceğiniz bir
semt.

Sherlock Holmes hayranıysanız Baker Street’teki Sherlock Holmes
Müzesi’ne mutlaka uğrayın. Dönem kıyafetleriyle sizi rehberler
karşılıyor ve tur süresince sizi zamanda yolculuğa çıkarıyorlar.
If you are a fan of Sherlock Holmes, check out the Sherlock
Holmes Museum on Baker Street. The guides welcome you with
the outfit of that era and take you on a journey in time.

müzenin koleksiyonu, modern sanat tutkunlarının
tüm günlerini ayıracakları bir içeriğe sahip. Bir
diğer müzeye gitmeden önce Londra’nın en ünlü
meydanında alıyorum soluğu. Trafalgar Meydanı
adını, Amiral Horatio Nelson komutasındaki İngiliz
donanmasının Fransız ve İspanyol donanmalarını
yendiği Trafalgar Savaşı'ndan alıyor. National Art
Gallery'nin ana giriş kapısının baktığı bu meydan
yıl boyu düzenlenen açık hava etkinliklerine
sahne oluyor. Güneşli bir havaya denk gelirseniz
merdivenlere oturup meydanın ortasında yükselen
Nelson Sütunu çevresindeki hareketliliği izlemenizi
öneririm. 1824 yılında kurulan National Art Gallery
ise, 2300'den fazla parçanın olduğu bir koleksiyona
sahip.

FİLMİ HATIRLAMAK İÇİN

Julia Roberts ile Hugh Grant’ın başrollerini
paylaştığı “Notting Hill”i sevdiyseniz Notting
Hill, Londra’daki en sevdiğiniz yerlerden biri
oluyor. Buraya ulaşmak içinse Portobello Road’tan

proceed to the next museum, I take a short break
at London’s most famous square. Trafalgar Square
takes its name from the Battle of Trafalgar, where
the British navy under the command of Admiral
Horatio Nelson defeated the French and Spanish
navies. This square, where the main entrance of
the National Art Gallery overlooks, is the venue for
outdoor events held throughout the year. If it is a
sunny day, I will humbly recommend you to sit on
the stairs and do some people-watching around the
Nelson Column rising in the middle of the square.
Founded in 1824, the National Art Gallery has a
collection of more than 2,300 pieces.

REMEMBER THE FILM

If you liked the movie “Notting Hill” starring Julia
Roberts and Hugh Grant, Notting Hill becomes
one of your favorite places in London. In order to
reach the area, you need to pass through Portobello
Road. Beautiful houses lined up along the way
make you feel like you are in a fairy tale. When you
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geçiyorsunuz. Yol boyu sıralanan birbirinden
güzel evler, bir masalın içindeymişsiniz gibi
hissettiriyor. Pazar yerine vardığınızda sizi
ikinci el eşyacılar, kitapçılar, kafeler karşılıyor.
İngilizlerin meşhur beş çayına dair bir anıyı
evinize götürmek istiyorsanız bu bölgedeki
antikacılara uğrayabilirsiniz. Filmde Hugh
Grant’ın sahibi olduğu kitapçının adı Notting
Hill Bookshop olarak değiştirilmiş. Ve
meraklısına bir not: Hugh Grant da emekli
olmuş!
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arrive at the market place, you will be welcome
welcome by antique shops, bookstores and cafes.
If you are in the mood to buy a piece of the
famous five o'clock tea ritual as a souvenir, you
can visit the antique shops in this area. In the
film, the bookstore owned by Hugh Grant was
renamed Notting Hill Bookshop. And a note for
the enthusiast: Hugh Grant got retired!

EXPLORE THE SOUL OF THE CITY

Shoreditch, which is considered a blessing for
graffiti enthusiasts, is a neighborhood where
KENTİN RUHUNU KEŞFETMEK İÇİN
you can stroll for days. You can see a graffiti
Graffiti tutkunları için bulunmaz nimet sayılan
artist’s signature on almost every single piece
Shoreditch, günlerce gezebileceğiniz bir
of wall. As well as being a point of attraction
semt. Buradaki neredeyse her duvarda bir
for photographers, another feature of this area
graffiti sanatçısının imzasına rastlayabilirsiniz.
worth mentioning is the abundant number of
Fotoğraf meraklıları için de çok önemli bir
barber shops. You will surely be surprised to see
adres sayılan bu semtin bir diğer ilginç yanı
that every one of three shops in Shoreditch is a
da berberleri. Shoreditch’te üç dükkandan
barber shop. The district was known as a hub for
birinin berber olduğunu görünce siz de
nuns in the past and is also famous for its old
benim gibi şaşırabilirsiniz. Geçmişte rahibeler
churches. Camden Town; it’s the most exclusive
merkezi olarak anılan semt, aynı zamanda
area of London with its small shops, stalls, clubs
eski kiliseleriyle ünlü. Camden Town; küçük
and cafes. If you really need to hear a parable,
mağazaları, tezgahları, kulüpleri ve
you can think of Camden Town as the freakish
kafeleriyle Londra’nın en nevi
version of Istiklal Street in the recent
şansına münhasır yeri. İlle
past. Amy Winehouse, now deceased,
de bir benzetmeye gitmem
is one of the most famous names of
Shoreditch, which
gerekirse İstiklal Caddesi’nin
this region. Covent Garden looks
is considered a
eski halinin daha uçuk
like an enormous market place. This
blessing for graffiti
bir versiyonu olarak
place, which used to be a fruit and
enthusiasts, is a
düşünebilirsiniz. Geçtiğimiz
vegetable market in 1900s, is very
neighborhood where
yıllarda kaybettiğimiz Amy
you can stroll for
Winehouse, bu bölgenin en
ünlü isimlerinden biri… Covent
days.
Garden ise dev bir pazar yerini
andırıyor. 1900'lü yıllarda sebze
meyve hali formatındaki bölge,
mimarisine sadık kalınarak daha
bakımlı hale getirilmiş. Buranın
avantajı, üstünün kapalı olması.
Londra yağmuruna burada
tutulduysanız gezi için hala
şansınız var demektir. Sinema ve
tiyatro salonlarıyla ünlü Soho’da
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bir gösteriyi izlemek istiyorsanız ise
önceden bilet almanızı öneririm.

HOŞÇA KAL DEMEK İÇİN

10 günlük beraberliğimizde Londra
bana çok iyi davranıyor. Vedalaşmak
için Holland Park’ı seçiyorum. Özellikle
kendinizle baş başa kalmak istiyorsanız
mutlaka buraya uğramalısınız, çünkü
parkın diğerlerine nazaran dinlendirici
etkisini çok daha yoğun hissediyorsunuz.
Japon Bahçesi ise hayranlık uyandırıcı.
Banklardan birine oturup tavus kuşlarını,
güvercinleri ve sincapları izliyorum. Bugün
yağmur yok ama yine de hava kapalı. Bu
kasvetli havaya kısa sürede alıştım sanki.
Defterime bir şeyler yazmak üzereyken bir
ağacın arkasından Lewis Carroll’ın “Alice
in Wonderland” kitabındaki Beyaz Tavşan
fırlıyor. Üstünde yeleği, elinde köstekli
saati; yine bir yerlere yetişme telaşında…

well preserved thanks to renovations carried out in line with
its authentic architectural features. The striking feature
of this place is that its top is covered. If you need to take
a break from London’s persistent rain, this is the place to
visit. If you want to see a show in Soho, which is famous for
its cinemas and theater halls, I suggest you buy a ticket in
advance.

SAY GOODBYE TO IT ALL

London has been so kind to me during our 10 days together.
I choose Holland Park to say goodbye. You should visit this
park, especially if you need some sort of solitary, because
it has a relaxing atmosphere. The Japanese Garden is just
gorgeous. I sit on a bench and watch peacocks, pigeons
and squirrels. There is no rain today, but the sky is covered
with dense clouds. It feels like I am getting used to this
gloomy weather. Just as I was about to write something
in my notebook, White Rabbit in Lewis Carroll’s “Alice in
Wonderland” jumps forward from behind a tree. As usual,
it is in a hurry to catch up with something, wearing a
waistcoat and holding a pocket watch in his hand.
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OYLUM
TALU
ayatımda yazdığım ilk
mektup hâlâ duruyor..."

"I still keep
the first
letter I had
written in
my life..."

Ekranların sevilen yüzü Oylum Talu ile kariyerinden annelik
serüvenine uzanan bir röportaj gerçekleştirdik

We had an interview with Ms. Oylum Talu, one of the most popular TV hosts,
covering almost every topic from her career to her motherhood adventure
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Mesleki serüveniniz nasıl başladı ve gelişti?
Ailenizde ve çevrenizde sizin meslek seçiminize
etkide bulunan insanlar oldu mu?
Aslında hep hayalim arkeolog olmaktı. Üniversite
sınavında arkeoloji bölümünü de sinema-televizyon
bölümünü de kazandım. Ancak arkeoloji bölümünü
kazandığım üniversite Ankara’daydı. Ben de
İstanbul’da ailemle kalmayı tercih ettim. Böylece
4 senelik sinema-televizyon eğitimim basladı. İki
teyzemden biri arkeolog diğeri de gazeteci. İkisini
de çok seviyorum. Herhalde meslek seçimimde
onlara olan sevgim ve saygım rol oynadı...
Sunduğunuz bir çok programla televizyon
ekranlarının başarılı simalarından birisiniz.
Büyük bir enerji gerektiren bu işlerde başarılı
olabilmenizin arkasında ne yatıyor?
En önemlisi sebat etmek. İşini sevmek. Konfüçyüs
diyor ki "eğer sevdiğiniz bir mesleği yaparsanız
hayatta bir gün bile çalışmış sayılmazsınız". Ben de
mesleğimi seviyorum. Ve en iyi sekilde yapmaya
çalışıyorum.
Geriye dönüp baktığınızda ilk günden bugüne
mesleğinizin size neler kattığını söylersiniz?
Mesleğimin bana kattığı en güzel şey, bu meslek

"Hayatımda
yazdığım ilk
mektup, ilkokulda
İzmir’de yaşarken,
İstanbul’da yaşayan
anneannem ve
dedeme yazdığım
mektuptu. Hâlâ
duruyor o mektup."

How did you start your career and how did it
evolve? Can you mention any particular name(s)
from your kith and kin that influenced your
choice of career?
In fact, I always dreamed of being an archaeologist.
My university admission exam score was good
enough so that I can choose to attend either of
department of archeology and cinema & television
department. However, department of archeology
was in Ankara so I preferred to stay with my family
in Istanbul and started studying cinema-TV which
would last for 4 years. I have two aunts, one of them
is an archaeologist and the other one is a journalist.
I love them both. I think my love and respect for
them influenced my choice of career.
After hosting so many TV shows, you have
become one of the most successful faces on TV
screen. What is the secret of your success in such
a challenging environment?
The crucial thing is perseverance. And loving your
job. Confucius said, "Choose a job you love, and you
will never have to work a day in your life”. I love my
job. And I am trying to make the best of it.
What did your profession bring you from the day
you started up until the present day?
The best thing that my profession has brought me
is all the nice people I happened to know. Many
dignified people from different professions came to
my shows as my guests.
Is this your dream job? Have you ever thought of
doing something else?
I studied to be a film director in cinema-TV

"The first letter I had written in my
life was the one I had written to my
grandmother and grandfather who
lived in Istanbul while I was living in
İzmir then. I still have that letter."
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sayesinde tanıdığım güzel insanlar. Çok
farklı meslek gruplarından çok değerli
insanları konuk olarak ağırlıyorum.
Hayallerinizdeki meslek miydi spikerlik?
Başka bir iş yapmayı hiç düşündünüz mü?
Ben okuldan yönetmen olarak mezun
oldum. Aklımda hiç kamera önü isteği ya da
düşüncesi yoktu. Ancak Habertürk’te ilk işe
girdiğimde hemen beni program sunucusu
yaptılar. Farklı bir deneyim diye kabul ettim.
Ancak bugüne kadar hiç bir zaman sadece
ekran yüzü olarak kalmadım. Yaptığım
programların aynı zamanda yapımcısıyım.
Mesleğinizdeki başarılarınıza rağmen,
gelecekte gerçekleştirmek istediğiniz
bir hayaliniz var mı?
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Dünyayı gezmek istiyorum. Peru’ya,
Hindistan’a gitmek istiyorum.
Anne olduktan sonra iş hayatınızda bir
değişiklik oldu mu, yeni bir bakış açısı
gelişti mi?
Anne olduktan sonra çok daha duygusal bir
insan haline geldim. Asla çocuklara kötü
muamele olan herhangi bir olaya habere
tahammül edemiyorum.
Bir röportajda “derdim insanların kalbine
dokunmak” demiştiniz, konuklarınızı
seçerken ve programı gerçekleştirirken bu
bakış açınız ne kadar etkili oluyor? Konuk
seçimlerinizi neye göre yapıyorsunuz?
Türkiye’de zaten ünlü, popüler sayımız belli.
Onlarla röportaj yapmak çok keyifli olmakla

department. I had neither intention nor desire for on-camera
performance. However, as soon as I started working in
Habertürk, I was offered be a TV presenter. I accepted the offer
thinking it as an experience. However, I have never been just a
screen face. I am also the producer of my TV shows.
You have many achievements in your career. Do you still
have a dream that you want it to come true?
I would like to travel all around the world. I want to go to Peru
and to India.
Have you noticed any changes in your professional life after
having a baby? Have you developed a new perspective?
I have turned into a much more emotional person after
having my baby. I can not tolerate any incident or
news story that includes any sort of mistreatment to
children, anymore.
In an interview, you said “I would like to touch
people's hearts”. How does this point of view affect
your performance on your show and does it affect
your choice of guests? What are your criteria to
have someone as a guest?
Celebrities and popular figures in Turkey are wellknown to everyone. I love having interviews with them.
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birlikte ben aslında daha önce televizyona
hiç çıkmamış ancak inanılmaz öyküleri
olan insanlarla sohbet etmeyi seviyorum.
Türkiye’den veya dünyadan, tarihte
yaşamış veya bugün hayatta olan kimi
konuk etmeyi çok isterdiniz?
Çok zor bir soru. Liste çok uzun bende.
Habertürk ekranlarında sunduğunuz ve
izleyiciler tarafından oldukça başarılı
bulunan “Söz Sende” programını
meslek hayatınızda nasıl bir yerde
konumlandırırsınız?
Söz Sende hafta içi akşam haberleri
öncesinde yayınlanıyor. Yine güzel konu
başlıklarımızla konuklar ağırlıyoruz.
Ben televizyonda yaptığım her şeyi
bir deneyim olarak görüyorum. Söz
Sende de çok özel ve önemli bir
deneyim.
Bize hayatınızda yazdığınız ilk
mektuptan ve aldığınız ilk
mektuptan bahsedebilir misiniz?
Hayatımda yazdığım ilk mektup,
ilkokulda İzmir’de yaşarken,
İstanbul’da yaşayan anneannem
ve dedeme yazdığım mektuptu.
Hâlâ duruyor o mektup.
Sonra ortaokulda Japonya’da
bir mektup arkadaşım oldu.
Yuka'dan gelen mektuplar da hâlâ
duruyor...
Okurlarımıza bir kartpostal ile
seslenecek olsanız, ne yazardınız?
Bir kere muhakkak kış temalı bir
kartpostal seçerdim. Kar yağmış,
arkada bacası tüten küçük bir ev.
Evin önünde kardan adam yapmış
oynayan 2 çocuk, bir köpek . Anne
ve baba da camdan bakıyor... Kartta
da sadece "MUTLULUKLAR"
yazsın...

However, I prefer to chat with people who have never been
on TV but have amazing stories to tell.
Whom would you like most to have as your guest?
Assume you are free to choose anyone, dead or alive,
from Turkey or from any other place in the world.
Tough question. My wish list is too long.
Where does your current popular TV Show “Söz Sende”
on Haberturk stand in your career path?
This show is broadcast before the evening news on
weekdays. We are covering some nice topics with our
guests. I consider everything I do on TV as an experience.
“Söz Sende” is an exclusive and significant experience for
me, as well.
Can you tell us about the first letter in
your life? The first one you had written
and the first one you had received?
The first letter I had written in my
life was the one I had written to my
grandmother and grandfather who
lived in Istanbul while I was living
in İzmir then. I still have that letter.
During my years in secondary
school, I had a pen friend from
Japan. I still keep Yuka’s letters…
If you were supposed to send a
postcard to our readers, what
would you have written?
I would definitely choose a winterthemed postcard. Everywhere
would be covered with snow and
there would be a small house
at the background with smoke
coming out of its chimney. Two
children had built a snowman
in front of the house and they
would be playing with a dog.
Their mum and dad would be
looking through the window...
"HAPPINESS" would be what you
would see on the card...
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Doğanın sanat eseri
Art work of nature

ÇİÇEK
FLOWER

''Parmaklarınızı
oynatmadan çiçekler ile
tartışabilir, azarlayabilir,
dostluk, aşk, nezaket
mektupları ve hatta haber
bile gönderebilirsiniz.''
LADY MARY WORTLEY
MONTAGU
'…and you may quarrel,
reproach, or send letters of
passion, friendship, or civility,
or even of news, without ever
inking your fingers'
LADY MARY WORTLEY
MONTAGU

Hem duygu hem de düşüncelerimizi ifade eden
çiçekler, 1600’lü yıllardan beri bir iletişim sembolü.
17. yüzyılda İstanbul’da oluşmaya başlayan
çiçeklerin dili, bugün dünyada yaklaşık 800 çiçeğin
anlamı ve ifadesiyle evrenselleşmiş bir ifade biçimi
Flowers that are being used to express our feelings
and thoughts are symbols of communication since
1600s. The language of the flowers that began to
emerge in Istanbul in 17th century is a universal
form of expression today, with the meanings and
expressions attributed to approximately 800 flowers
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Ressamlara ilham kaynağı olan,
şairlerin mısralarını süsleyen
çiçekler, kimi zaman kutlamalarla
başarı ve sevinci temsil ederken
kimi zaman da acılara, hastalıklara
şifa dileği olarak iletilir.
Çiçeklerin insanlar üzerindeki
etkilerine yönelik yapılan
bir araştırmada, insan ruhu
üzerinde en hızlı ve olumlu etkiyi
çiçeklerin yarattığı fark edilmiştir.
Bugün baktığımızda duygu
ve düşüncelerin ifadesi kadar,
aşkın sembolü, dekorasyonların
vazgeçilmezi ve kozmetik
dünyasının başrol oyuncularından
biri olmuştur çiçekler.
1716 yılında eşiyle birlikte
İstanbul'da yaşayan İngiliz
Lady Mary Wortley Montagu
tarafından bir araya getirilen
çiçeklerin anlamları İngiltere'ye
götürülmüştür. Fransa'ya da
sıçrayan bu merak, 800 çiçeğin
anlamının belirlenmesine ve
tüm dünyada ortak bir çiçek dili
oluşmasına yol açmıştır.
Çiçek ifade ettiği anlamlarla,
duygu ve düşünceyi ileten en özel
yoldur. Aşkın, sevginin sembolü,
kimi zaman şifa dileği, güvenin,
sevincin hatırlatıcısı çiçekler
kibarlık ve zarafete dair en güzel
dildir.

Flowers that inspire painters or flowers that decorate verses of poets,
sometimes represent the success and joy of celebrations while they
are being sent from time to time as a wish for healing the wounds or
curing the diseases. In a study conducted on the effects of flowers
on humans, it was noticed that flowers have the most rapid and
most positive effect on the human spirit. Today; as well as being
the expression of emotions and thoughts, flowers are the symbols
of love and essential elements of decorations in addition to being
the leading actors in the world of cosmetics. The flowers’ meanings
brought together by Lady Mary Wortley Montagu, the British lady
who lived in Istanbul with her husband in 1716, were taken back to
England. This interest in meaning of flowers which was spread to
France led to the identification of the meaning of 800 flowers and
formation of a common flower language in the world. A flower is the
most exclusive way to communicate one’s emotions and thoughts
with the meanings enclosed within. It is the symbol of love and
compassion. Flowers might symbolize a wish for healing, trust or joy.
A flower is the most beautiful language to be used if you want to say
a few words about kindness and elegance.
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Klasik değil marjinal olsun diyenlerdenseniz,
“hayata bağlı olduğum kadar sana bağlıyım”
mesajıyla siyah gül, hem anlamı hem sıra
dışı havasıyla sizi ifade edecektir.
If you need to think
out of the box, a
black rose will
do for you with
its extraordinary
flavour and the
message it delivers:
“I am hooked on
you as much as I
am hooked on life”.

Gül/Rose

ÇİÇEKLERİN DİLİ

Gül
“Seni seviyorum”
Anlamı en çok bilinen çiçeklerden biri olan gül,
sevgi ve tutkunun ifadesidir. Kırmızı gül aşkı
simgelerken, beyaz gül masumiyet, sarı gül sıcak
sevgi, pembe gül ise “gönlüm sende” mesajı verir.
Klasik değil marjinal olsun diyenlerdenseniz, “hayata
bağlı olduğum kadar sana bağlıyım” mesajıyla siyah
gül, hem anlamı hem sıra dışı havasıyla sizi ifade
edecektir.
Lilyum
“Sana ve ilişkimize güveniyorum”
İlişki ve iletişimin olmazsa olmazı güveni temsil
eden lilyum, erkekler için de hoş bir alternatif
olabilir. İlişkinize duyduğunuz güveni, lilyum ile
buketinize yansıtabilirsiniz.

THE LANGUAGE OF FLOWERS

Rose
“I love you”
Rose, one of the well-known flowers, is the
expression of love and passion. Red rose
symbolizes love, white rose means innocence,
yellow rose is warm love, pink rose’s message is
“my heart belongs to you”. If you need to think
out of the box, a black rose will do for you with its
extraordinary flavour and the message it delivers:
“I am hooked on you as much as I am hooked on
life”.

Lilium
“I trust you and our relationship”
Lilium, which represents the trust that is essential
for a relationship and communication, could be
a nice alternative for men, as well. You can reflect
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Lale
“Her zaman çok zarifsin, seni seviyorum ”
Her rengi ile çok beğenilen ve anlamı oldukça
derin olan çiçeklerden biri olan lale, aşkı ifade eder.
Eğer gülü klasik bulanlardansanız; lale, aşkınızı
anlatmanın en zarif hali olabilir. Kırmızı lale “seni
seviyorum” mesajı verirken, beyaz lale saflık ve
temizliği, pembe lale ise anlayışı temsil eder.
Orkide
“Çok güzel ve özelsin”
Güzelliği ve ihtişamı ile “çok güzel ve özelsin”
mesajı veren orkide, sevgi ve zarafeti simgeleyen
çiçeklerden biri. Bakımı özen isteyen bir çiçek olan
orkidenin farklı renkleriyle sevginizi iletebilirsiniz.
Beyaz orkide masumiyet ve zarafeti temsil ederken,
fuşya orkide saflık ve sevimliliği ifade eder.
Beyaz ve fuşya orkideye göre daha dayanıklı ve
kalıcı bir yapıya sahip olan mor orkide ise asaleti
simgelerken, mavi orkide aşkların en büyüğünü
anlatır.
Papatya
“Sadeliğine hayranım”
Sadeliği ile papatya, masumiyet ve temiz kalbin
simgesidir. “İyi ki varsın” mesajı da taşıyan papatya,

your trust in your relationship by adding lilium
in your bouquet.
Tulip
“You are always so elegant, I love you”
Tulip, being a highly acclaimed flower with
a profound meaning, refers to love. If you are
looking for something other than a rose to
express your love, the tulip can be the most
elegant way to do it. While the red tulip delivers
the message “I love you”, white tulip represents
purity and chastity and pink tulip represents
understanding.
Orchid
“You are so beautiful and special”
With its beauty and splendor, the orchid is a
flower that symbolizes love and elegance. You
can show your love with different colors of the
orchid, a flower that needs special care. While
white orchids represent innocence and grace,
fuchsia orchids express purity and sweetness.
Purple orchid, which has a more durable and
permanent structure than white and fuchsia
orchids, symbolizes nobility; while blue orchids
tell the story of the greatest love of all.

Menekşe/Violet

Orkide/Orchid

Papatya/Daisy

Çan Çiçeği/Bluebell

Sardunya/Geranium

Şubat/February 2019

39

Lale/Tulip

A'dan Z'ye

A to Z

40

Aslı Sabancıoğlu

hayatında yeni bir başlangıç
yapanlar için sade ve şık bir
seçim olabilir.
Menekşe
“Alçakgönüllü olmana
hayranım”
İngiltere’den dünyaya
yayılan menekşe, saflığı ve
aşkı anlatan çiçeklerden
biridir. Mutlu bir beraberliğin
başlangıcı mesajını içeren
menekşe çiçeğinde,
mavi menekşe sadakati
simgelerken, mor menekşe
“aşkın yoğunluğuyla aklımdan
çıkmıyorsun” mesajı verir.
Çan Çiçeği
“Aşkımıza sadakatle
bağlıyım”
Buketinizde olabilecek
en güzel çiçeklerden biri
olan çan çiçeğinin mesajı;
“Aşkımıza sadakatle bağlıyım”
anlamına gelir.

Kaktüs/Cactus

Margit/Shasta Daisy

Sardunya
“İyi günde, kötü günde”
Bitmeyen aşkı temsil eden
sardunyalar, “iyi günde, kötü
günde her zaman yanında
olacağım” mesajı verir.
Özellikle kırmızı sardunyalar,
“seni her daim seviyorum”
mesajı içerirken, mor
sardunyalar ise daha çok
tutkulu ve romantik aşkları
simgeler.
Sardunyalar anlamının yanı
sıra yaydıkları hoş koku ile
ortamdaki insanların huzurlu
ve dinç hissetmelerini de
sağlar.

Daisy
“I admire your simplicity”
With its simplicity, daisy is the symbol of
innocence and pure heart. Daisy can be a
simple and elegant choice for those who
would like to start from scratch in their life.
Violet
“I admire your humility”
Violet, originally from UK, is one of the
flowers that describe purity and love. The
violet flower encloses the signal of the
beginning of a happy relationship. The
blue one symbolizes loyalty, while the
purple violet says “I cannot get you and
your intense loving out of my head”.
Bluebell
“I am faithfully bound by our love”
The message of one of the most beautiful
flowers in your bouquet is “I am faithfully
bound by our love”.
Geranium
“For better, for worse”
The geraniums representing endless love,
give the message “I will always be by your
side, for better or for worse”. Especially
red geraniums deliver the message “I will
always love you”, while purple geraniums
symbolize passionate and romantic
relationships. In addition to its meaning,
the pleasant smell of geranium makes
people feel peaceful and vigorous.
Hyacinth
“Endless Love”
Fragrant hyacinths are one of the
most preferred flowers of winter time.
Hyacinths, which are the subjects of
many poems, express infinite love and
devotion. The white hyacinth symbolizes
innocence and health, yellow hyacinth
expresses jealousy and finally purple
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Sümbül
“Sonsuz sevgi”
Mis kokulu sümbüller kış
aylarının en çok tercih edilen
çiçeklerinden biri. Birçok şiire de
konu olan sümbüller sonsuz sevgi
ve bağlılığı ifade eder. Özellikle
mor sümbül derin bağlılığı
temsil ederken, beyaz sümbül
masumiyet ve saflığı, sarı sümbül
kıskançlığı simgeler. Pembe
sümbül ise daha çok melankoliyi
sembolize ettiğinden sümbül
çiçeğiyle sevginizi ifade ederken
renkleri iyi değerlendirmek
önemlidir.
Margit
“Bolluk ve sıhhat”
Bir çeşit papatya olan Margit
çiçeği sarı polenleri ile altın
renkli ve kocaman bir çiçektir.
Eski Yunanlıların Altın Çiçek de
dediği Margit bu sebeple ender
bulunan ve gösterişli bir papatya.
Ağırlıkla Fransa ve İspanya’da
yetişen Margit çiçeğinin sağlığa
yönelik birçok faydası da
bulunduğu için bolluk ve sağlığı
simgeler.
Kaktüs
“Empati ve dayanıklılık”
Özellikle son zamanlarda birçok
çeşidi ile tercih edilen kaktüsler,
dayanıklılık ve empati mesajının
yanında açtığı renk renk
çiçeklerle sevgi, içtenlik mesajları
da taşımaktadır. Kaktüs, ilişkilerde
sevginin gelip geçici değil bütün
zorluklara rağmen direnmek
gerektiğini temsil ederken, yaşça
büyük birine hediye edilirken de
sağlıklı ve uzun ömür mesajı taşır.

Sümbül/Hyacinth

hyacinth represents strong devotion. Since
pink hyacinth symbolizes melancholy, it
is crucial which color to choose when you
wish to express your love with hyacinth
flowers.
Shasta Daisy
”Wealth and well-being”
A kind of chamomile, shasta daisy is a
big and gold-colored flower with yellow
pollens. Shasta daisy is a rare and elegant
chamomile. It was called the Golden
Flower by ancient Greeks.
Shasta daisy, which grows mainly in France
and Spain, symbolizes wealth and health
because it has many health-related benefits.
Cactus
”Empathy and endurance”
Cactus, which is preferred with many of its
varieties recently, carries the messages of
love and sincerity with its colorful flowers
in addition to the messages of endurance
and empathy. While cactus represents the
need to resist for love despite all kinds
of difficulties, it delivers a message of a
healthy and long life when it is given to a
senior person.
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APOSTIL İŞLEMLERINDE
ELEKTRONIK DÖNEM BAŞLADI
Electronic Era Begins in Apostille Transactions
Türkiye’de dijital dönüşümün öncüleri arasında yer
alan PTT, apostil işlemlerinin elektronik ortamda
yapılmasını mümkün kılacak e-Apostil sistemini
1 Ocak 2019 itibarıyla hizmete sundu. Sistemin
ilk aşaması adli sicil kaydı ve mahkeme kararına
ilişkin belgeleri kapsıyor e-Apostil sisteminin
işleyişi sırasında vatandaşların başvuruları eapostil.
gov.tr sitesi üzerinden alınıp onay için ilgili
kuruma aktarılıyor. Kurum tarafından elektronik
imza doğrulaması esas alınarak e-Apostil’in
oluşturulmasının ardından işlemleri tamamlanan
belgeler talep sahiplerine ulaştırılıyor. Bu süreçte
PTT AŞ ilgili kurumlardan gelen belgeyi doğrulama
işlevini değil, e-Apostil şerhli belgenin uluslararası
dolaşıma çıkmasına aracılık etme görevini
üstleniyor. 2016-2019 Ulusal e-Devlet Stratejisi Eylem
Planı ve etkin e-Devlet ile toplumun yaşam kalitesini
artırma vizyonu doğrultusunda projelendirilen
e-Apostil sistemi, vatandaşların apostil işlemlerini
belli bir hizmet bedeli karşılığında dünyanın her
yerinden elektronik ortamda
tamamlamalarını sağlayarak
e-Dönüşüm'ün gerçekleşmesi
yolunda önemli bir işlev üstleniyor.

Being among the pioneers of digital transformation in
Turkey, PTT has launched its new “e-Apostil” system
as of January 1, 2019. This new service will enable the
users to carry out apostille transactions online. The first
phase of the system includes the documents related to
the judicial record and the court decision. According to
the new “e-Apostil” system, applications of citizens are
taken over via eapostil.gov.tr web site and are transferred
to the relevant institution for approval. Following the
creation of “e-Apostil” by the institution based on
electronic signature verification, completed documents
are delivered to the claimants. In this process, PTT
AŞ assumes the task of mediating the international
circulation of the “e-Apostil” annexed document, not the
function of verifying the document transferred from the
relevant institutions. The “e-Apostil” system, projected in
line with the 2016-2019 National e-Government Strategy
Action Plan and the vision of improving the quality of
life of the community via effective use of e-Government,
undertakes a significant function on the way to complete
e-Transformation and enables the citizens
to complete their apostille transactions
online from any place in the world in
exchange for a certain service fee.
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PTT, TÜRKIYE'NIN
HER YERINDE
PTT: All around Turkey

Türkiye'nin köklü kuruluşu PTT AŞ, hizmet ağını
genişletmeye hız kesmeden devam ediyor. Adana,
Ankara, Denizli, Edirne, Kahramanmaraş, Kayseri,
Kırklareli, Kütahya, Mersin, Şanlıurfa, Tokat PTT
işyerleri, 15 Aralık 2018-15 Ocak 2019 tarihleri arasında
hizmete açıldı. Bir dünya markası olma yolunda emin
adımlarla ilerleyen PTT AŞ, 2023 yılına kadar iş yeri
sayısını 15 bine ulaştırmayı hedefliyor.

PTT AŞ, Turkey's well-established institution, continues
to expand its service network. Workplaces in Adana,
Ankara, Denizli, Edirne, Kahramanmaraş, Kayseri,
Kırklareli, Kütahya, Mersin, Şanlıurfa and Tokat were
put into service between December 15, 2018 and January
15, 2019. PTT AŞ, which has been taking firm steps to
become a global brand, aims to increase the number of its
workplaces to 15,000 by 2023.

Kahramanmaraş- Demirciler Çarşısı Şubesi
Kahramanmaraş- Demirciler Çarşısı Office

Kayseri-İldem Fatih Şubesi
Kayseri-İldem Fatih Office

Denizli- Tapu 18. Bölge Müdürlüğü Şubesi
Denizli- Tapu 18. Bölge Müdürlüğü Office

Mersin- Şehir Hastanesi Şubesi
Mersin- Şehir Hastanesi Office

Bizden Haberler

News From Us

44

PTT AŞ, ASBÜ ile İş Birliğine imza attı
Collaboration of PTT AŞ with SSUA
Ankara Sosyal Bilimler
Üniversitesi (ASBÜ) ile PTT
AŞ arasında PTT hizmetlerinin
kampüse taşınması ve PTT
AŞ personelinin üniversite
eğitimlerinden indirimli
yararlanması konusunda işbirliği
protokolü imzalandı

According to the cooperation
protocol signed between
PTT AŞ and Social Sciences
University of Ankara (SSUA),
services of PTT AŞ will be
provided in the university
campus and staff of PTT AŞ will
enjoy a discount for university
education in SSUA

Yönetim Kurulu Başkanımız ve Genel Müdürümüz Sayın Kenan Bozgeyik
“Bu işbirliğinde bir taraftan üniversitemizin akademisyenleri ve öğrencilerin
PTT AŞ hizmetlerinden en uygun şartlarda, indirimli bir şekilde istifade
etmelerinin önünü açmış olurken bir taraftan da üniversitemizin nitelikli
insan yetiştirmeye yönelik araştırmalarını toplumun faydasına olacak
şekilde kullanmış oluyoruz” dedi.
Bir araştırma üniversitesi olan ASBÜ’de gerçekleşen çok önemli birikimlerin
ve çalışmaların sadece üniversitenin sınıflarında, raflarında değil hayatın
içerisinde yaşatılabilir ve uygulanabilir hale getirilmesi için işbirliğinin her
aşamasını daha da geliştirerek devam ettirileceğini belirten Sayın Bozgeyik,
bu işbirliği ile üniversitede üretilen bilginin, projelerin ve nitelikli insan
kaynağının iş hayatına atılmasına fırsat sunulduğunun altını çizdi.
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi rektörlük binasında gerçekleştirilen
törende konuşan ASBÜ Rektörü Prof.
Dr. Mehmet Barca ise üniversitelerin iş dünyasıyla gerçek hayata adapte
olma gayretinde olduğunu belirterek bu işbirliğiyle PTT AŞ’nin köklü
uzmanlığından yararlanmayı hedeflediklerini ifade etti. İşbirliği kapsamında,
üniversitedeki birikimin PTT AŞ’ye, yüksek lisans eğitimleri, sertifika
eğitimleri ve hizmet içi eğitim gibi programlarla katkıda bulunacağını
söyleyen Barca, PTT AŞ hizmetlerinin kampüse taşınması ve kurumun köklü
birikiminin de akademiye önemli fayda sağlayacağını kaydetti.

Mr. Kenan Bozgeyik, the Chairman of the Board of Directors and the General
Manager of PTT AŞ said: “We manage not only to enable the students and
the academic staff of the university to use the services of PTT AŞ at the most
favorable conditions, but also to use the university's research conducted to
raise the quality of humanbeings for the good of the society.
Mr. Bozgeyik stated that their collaboration will continue at every level in
order for the experience gained and studies carried out in SSUA, which
is a research university, to be made viable and practical not only in the
classrooms of the university, but also in real life and emphasized that
with the help of this collaboration, qualified human resource, projects and
academic literature created in the university will be made available for
business world.
Speaking at a ceremony held at the rectorate building of Social Sciences
University of Ankara, Prof. Dr. Mehmet Barca, Rector of SSUA stated that
universities are trying to adapt themselves to the real world together with the
business world and the university aims to benefit from the well-established
expertise of PTT AŞ. Mr. Barca said that, within the scope of the cooperation,
academic literature created in the university will contribute to PTT AŞ in
terms of graduate programs, certificate training and in-service training
and the provision of PTT AŞ services in the campus and well-established
expertise of the institution will provide significant benefit to the university.
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1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ İNŞAATINDA
“BIYOÇEŞITLILIK” HASSASIYETI
“Biodiversity” Concerns in the Ongoing Construction of 1915 Çanakkale Bridge
Projeyle ülkenin önemli hizmet, sanayi
ve turizm sektörlerine ilişkin kuruluşların
yoğun olduğu Trakya ve Batı Anadolu
Bölgesi’nde sosyal ve ekonomik ilerlemenin
ivme kazanacağına dikkati çeken Turhan,
proje kapsamında yerel çevresel etki
değerlendirmesi (ÇED) çalışmasına ek
olarak, uluslararası standartlarda bir
çevresel ve sosyal etki değerlendirmesi
(ÇSED) gerçekleştirildiğini dile getirdi.
Turhan, belirlenen çevresel ve sosyal
önlemlerin inşaat sürecinde titizlikle
uygulandığını belirterek, “ÇSED
kapsamında, deniz canlıları üzerine yapılan
araştırmalar, köprü kule temellerinde
yapılan kazık çalışmalarının, Çanakkale
Boğazı’nı kullanarak göç eden bazı yunus
türlerini olumsuz etkileyebileceğini
gösterdi ve bu konuyla ilgili bazı önlemler
uygulandı.” diye konuştu.

Turhan pointed out that social
and economic progress will
gain momentum in Thrace
and Western Anatolia Region
where many leading companies
of the country's service,
industry and tourism sectors
are located and in addition
to the local environmental
impact assessment (EIA) study
carried out within the scope
of the project, an internationally accepted environmental and
social impact assessment (ESIA) has been carried out, as well.
Turhan stated that essential environmental and social measures
have been strictly applied through the ongoing construction
period and added: “Within the scope of the ESIA, research on
marine organisms showed that the pile work on the bridge tower
foundations could adversely affect some migrating dolphin
species moving through the Dardanelles Strait and a number of
measures were taken in this regard”.

PTT Kart Kazandırıyor! Be a Winner with PTTCard!
PTT’nin tüm bankacılık hizmetlerinde,
alışveriş ödemelerinde ve anlaşmalı
kurumlarda kullanılabilen işlevsel kartı
PTTKart’a sahip olan PTT müşterileri, Şubat
ayından itibaren Milangaz’dan yapacakları
tüp gaz alışverişlerinde yüzde 5’lik, DSmart
Pay TV abonelik paketlerinde ise yüzde
11’e varan özel indirimlerden yararlanacak.
Şirketin her geçen gün bir yenisini
düzenlediği bu ve benzeri kampanyalardan
faydalanmak için, müşterilerin PTTKart
hesap aktivasyonu sırasında kendilerine
sorulan “PTT Hizmetleriyle ilgili bilgi almak
istiyor musunuz?” sorusuna EVET yanıtı
vermeleri, daha önce HAYIR seçeneğini
tercih edenlerin ise yanıtlarını EVET olarak
güncellemeleri yeterli olacak.

Customers of PTT who own a PTT
Card that can be used in all banking
services, shopping payments and with
PTT’s partner institutions, will enjoy
a 5% discount in LPG purchases from
Milangaz starting from February and an
11% exclusive discount in DSmart Pay
TV subscription packages. In order to
benefit from these and similar campaigns
organized by the company, the customers
need to respond with a YES to the
question “Would you like to be given
information about the services of PTT?”
when asked during the activation of
PTTCard account. Those who respond
with a NO previously, will only need to
update their answers as YES.
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UPU Genel Sekreteri ve Tunus Postası
Heyetinin Ziyareti
Visit of the Secretary General of the UPU and the Delegation of the Tunisian Post
UPU (Universal Postal Union) Genel Sekreteri Bishar A.
Hussein, Tunus Postası Genel Müdürü Jawher Ferjaoui
ve beraberindeki heyet, UPU İdari Konsey Başkanı ve
Yönetim Kurulu Başkanımız ve Genel Müdürümüz Kenan
Bozgeyik’e bir nezaket ziyareti gerçekleştirdi. PTT
AŞ’nin öncü vizyonu ve stratejisi yanında yenilikçi ürün

ve hizmetlerine ilişkin de bilgi alan misafirler, ayrıca
PTT Pul Müzesini de ziyaret etti. Hadımköy Posta
Kargo İşleme Merkezi’nde incelemelerde bulunan
heyet, ülkemizde bulunan posta ve kargo teknolojileri
konusunda PTT AŞ Genel Müdür Yardımcısı Cumali
Yüksek tarafından bilgilendirildi.

Mr. Bishar A. Hussein, Secretary General of UPU (Universal Postal
Union) and Mr. Jawher Ferjaoui, General Director of the Tunisian Post
paid a courtesy visit to Mr. Kenan Bozgeyik, the Chairman of the Board
of Directors of PTT AŞ and the Chairman of the Executive Board of
UPU. In addition to the briefing about pioneering vision and strategy of
PTT AŞ, the guests received information about innovative products and
services of PTT AŞ and visited the PTT Stamp Museum afterwards. The
delegation, who visited the Hadımköy Postal Cargo Processing Center,
was informed by Cumali Yüksek, Assistant General Manager of PTT AŞ,
about the postal and cargo technologies in Turkey.

“DENIZCI MILLET, DENIZCI ÜLKE”
“Sailing Nation, Sailing Country”
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan,
insanların yüzünü denizlere çevirmek, ufkun ötesini
görmelerini sağlamak amacıyla amatör denizcilikle
ilgili temel eğitim programlarının ücretsiz verilmeye
başlandığını belirterek, “Günümüze kadar 350 bine yakın
‘Amatör Denizci Belgesi’ verdik. Cumhuriyetimizin 100.
yılı olan 2023’e kadar bu sayının 1 milyona ulaşmasını
hedefliyoruz.” dedi. Türkiye’nin 112 bin eğitimli
gemi adamıyla Çin’den sonra bu alanda ikinci sırada
bulunduğunu vurgulayan Turhan, günümüze kadar
verilen ‘Amatör Denizci Belgesi’ sayısının 350 bine
yaklaştığını, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı her 390
kişiden birinin amatör denizci belgesinin bulunduğunu
bildirdi. Turhan, bu verilerin Hollanda’da 64’te bir,
İtalya’da 68’de bir, Almanya’da 184’te bir kişi düzeyinde
olduğunu aktardı. Bakan Turhan, bu eğitimlerle denizcilik
kültürünü aşılayarak “denizci millet, denizci ülke”
hedefine ulaşmak istediklerini dile getirdi.

Mr. Mehmet Cahit Turan, Minister of
Transportation and Infrastructure, stated that the
Ministry has started organizing basic maritime
training programs which are free of charge for
marine enthusiasts in order to make everyone
reunite with the sea and see beyond horizon. He
added “We have presented nearly 350 thousand
'Amateur Seaman's Certificates' until the present
day and we aim to reach one million certificates
until 2023. With its 112 thousand trained seamen,
Turkey comes second after China. Today, one in
390 citizens has seaman’s certificate in Turkey.
Corresponding data in various countries are one
in 64 in Netherlands, one in 68 in Italy, one in 184
in Germany. Mr. Turhan stated that they are trying
hard to impose the maritime culture through these
training programs and are looking forward to
achieving the "sailing nation, sailing country" goal.
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Dün, Bugün, Daima PTT Ailesi Bir Arada
Together with the PTT Family: Past, Present, Forever
Kurumsallık ilkelerinden taviz vermeden ancak bir aile
olmanın gereklerini de unutmadan faaliyetlerine devam
eden PTT AŞ 31 Ocak 2019 tarihinde Ankara’da emekli
personeli için vefa gecesi düzenledi

PTT AŞ carries on with its operations under the principles
of corporate governance but keeps in mind that PTT is a
big a family, as well. On January 31, 2019, PTT organized an
event in favor of its retired personnel in Ankara

Geceye PTT AŞ Genel Müdürü Kenan
Bozgeyik, Daire Başkanları ve emekli
personellerin yanı sıra kurumumuzu
ziyaret için Türkiye’de bulunan UPU Genel
Sekreteri Bishar A. Hussein ve Tunus
Postası Genel Müdürü Jawher Ferhaoui
de katılım gösterdi. PTT AŞ’nin dünü ve
bugünüyle, çalışanı ve emeklisiyle büyük bir
aile olduğunu vurgulayan Yönetim Kurulu
Başkanımız ve Genel Müdürümüz Kenan
Bozgeyik, ilk memurlar Süleyman Ağa
ve Tahsildar Sofyalı Ağyazar’dan bu yana
PTT AŞ’ye emek veren herkesin bu ailenin
büyükleri olduğunu söyledi. PTT Türk Sanat
Müziği Korosu’nun ve ses sanatçısı Orhan
Çakmak’ın konserleriyle renklenen gece,
emekli personel için düzenlenen ödül töreni
ve toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.

Mr. Kenan Bozgeyik, General Manager of PTT, Department Heads, retired personnel of PTT,
Mr. Bishar A. Hussein, Secretary General of UPU, and Jawher Ferhaoui, General Director of
the Tunisian Post, both of whom happened to be in Turkey for a visit to PTT, all participated
in the event. Mr. Kenan Bozgeyik emphasized that PTT is a big family with its current and
retired personnel and every single person starting from the first two officers in history, Mr.
Süleyman and Sofyalı Ağyazar the collector, who has worked for PTT is a member of this
family. After the performances of PTT Turkish Classical Music Chorus and singer Orhan
Çakmak, the event was finalized with the award ceremony and photo shoot.
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AUSDER’den AUS
TÜRKİYE’ye Ulaşan Yol

The Road from
AUSDER to AUS Turkey

Üyeleri arasında kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sivil
toplum kuruluşları, mobil telekomünikasyon operatörleri ve
özel sektör firmaları bulunan AUS Türkiye/ITS Turkey, bugüne
kadar olduğu gibi bundan sonra da Türkiye adının verdiği
güçle, ülkemizi başarı ile temsil etmeye devam edecek
AUS Türkiye, Ankara’da, 6-7 Mart 2019 tarihlerinde Ulaştırma
ve Altyapı Bakanı Sayın Mehmet Cahit TURHAN’ın
himayelerinde Uluslararası 1. Akıllı Ulaşım Sitemleri Zirvesi’ni
gerçekleştirecek. Dünya Bankası, Avrupa Birliği, ERTİCO,
Hollanda ITS, Kore ITS, İngiltere’den Transport Systems
Catapult, Belçika’dan Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Dernekleri
Ağı, ITS Arab’ın da içinde bulunduğu birçok uluslararası
kuruluşun yöneticileri ve uzmanları konuşma ve tebliğleri ile
zirveye değer katacaklardır. AUS alanında çalışmalar yapan
start up’lar ile birlikte ülkemizin önde gelen firmaları da zirvede
çalışmalarını sunma imkanı bulacaklardır. Zirve kapsamında
AUS konusunda çalışmalar yapan kişi, kurum ve kuruluşların
bilinirliklerini artırarak, çalışmalarından kamuoyunu haberdar
etmek ve farkındalığı artırmak amacıyla verilen “Ulaşımda
Aklın Yolu Ödülleri”nin ikincisi de sahiplerini bulacak.

AUS Turkey will organize 1st International Summit of
Smart Transportation Systems under the auspices of
Transportation and Infrastructure Minister, Mr. Mehmet
Cahit Turhan on March 6-7, 2019 in Ankara. Speeches and
presentations will be carried out by experts and executive
staff of various international institutions including World
Bank, European Union, ERTICO, ITS Netherlands, ITS
Korea, Transport Systems Catapult of UK, Network of
National Intelligent Transportation Systems Societies

from Belgium, ITS Arab. Leading companies of Turkey
and start-ups that work in the field of AUS will have
the opportunity to present their works at the summit.
Within the scope of the summit, a ceremony for “Path of
Reason in Transportation” awards, which are presented
to raise the awareness of the public opinion about the
works carried out in AUS field by the relevant people,
institutions and organizations, will be organized for the
second time.

Hac Kesin Kayıt Ücretleri PTT İşyerlerinden Ödenebilecek
Final Registration Fees for Hajj Service
Can Be Paid Via PTT Workplaces
PTT AŞ ile Diyanet İşleri Başkanlığı
arasında yapılan iş birliği anlaşması
çerçevesinde, hac ibadetini yerine
getirmek üzere kutsal topraklara
gitmeye hazırlanan hacı adayları, hac
kesin kayıt tahsilat işlemlerini PTT
işyerlerinden gerçekleştirebiliyor.

Within the framework of
the cooperation agreement
between PTT and the
Presidency of Religious Affairs,
prospective pilgrims can pay
the final registration fees for
hajj service via PTT workplaces.
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“81300, Moda/İstanbul” adresini asla unutmadık
We will never forget his address “81300, Moda/Istanbul”
1 Şubat 1999 tarihinde hayata gözlerini yuman müziğin
efsanevi ismi Barış Manço vefatının 20. yılında sevenleri
tarafından rahmetle anıldı. Türkiye’yi bütün dünyaya tanıtan
Barış Manço, sıra dışı şarkılarının yanı sıra yaptığı televizyon
programlarıyla ve sevenleriyle kurduğu samimi iletişimle
de toplumun her kesiminin
sevgisini kazanmıştı. PTT AŞ
kurumsal Twitter hesabından,
Barış Manço’nun kendisine gelen
binlerce mektuptan bahsettiği
videoyu paylaşarak; “7’den 77’ye
tüm Türkiye’nin sevgisini Barış
Abi’ye mektuplarla taşıdık. Ve
81300, Moda/İstanbul adresini
asla unutmadık. Vefatının 20.
yılında kültür elçimiz Barış
Manço’yu rahmet ve minnetle
anıyoruz” notunu düştü.

Barış Manço, the legendary name of Turkish
pop music who passed away on February 1, 1999,
was commemorated by his fans on the 20th
anniversary of his death. Barış Manço, known
for his efforts to promote Turkey worldwide,
was favored by all sections of society thanks to
his extraordinary songs, TV shows and sincere
communication with his fans. Corporate Twitter
account of PTT AŞ shared a video of Barış Manço
in which he mentioned thousands of letters he
received, together with the message "We have
delivered him so many letters full of love and
respect from his huge fan base ranging from
seven-year-old child to 77-year-old grandparent.
And we will never forget his address ‘81300,
Moda/Istanbul’. On the 20th anniversary of his
death, we commemorate Barış Manço, our cultural
ambassador, with mercy and gratitude”.

Pette Çocuk
Tiyatrosu
Karaman’daydı
T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
ve PTT AŞ desteğiyle, PTT Bilgi
Teknolojileri AŞ tarafından geçtiğimiz
sene hayata geçirilen Pette Çocuk
Tiyatrosu, 2019’un Ocak ayında
Karaman’da miniklerle buluştu. Piri
Reis Kültür Merkezi’nde sahnelenen
PETTE Yollarda çocuk oyunu,
izleyenler tarafından büyük ilgiyle
karşılandı. PTT AŞ işbirliğiyle
düzenlenen organizasyona katılan PTT
Karaman Başmüdürü Faik Göksuçukur
programdan duyduğu memnuniyeti
ifade ederken, tiyatronun yönetmeni
Hakan Polacanlı ise 81 ilde sahnelenen
oyuna velilerin ve çocukların büyük
ilgi gösterdiğini söyledi.

Pette Children's Theater was in Karaman
Pette Children’s Theater, which was launched by PTT Bilgi
Teknolojileri AŞ with the support of the Ministry of Transportation
and Infrastructure and PTT AŞ, met with the children in Karaman
in January 2019. The children's play “PETTE On the Road” which
was staged at Piri Reis Cultural Center got a warm welcome from the
audience. Mr. Faik Göksuçukur, director-in-chief of PTT Karaman,
expressed his gratitude while Mr. Hakan Polacanlı, the director of the
theater, stated that children and their parents showed great interest in
the play staged in 81 provinces.
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PTT AŞ, TMO ile Tüketici arasında köprü oldu
PTT is building a bridge between GDSP and Consumers
PTT AŞ ile Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü
(TMO) tüketicilerin yüzünü güldürecek bir protokole
imza attı. Buna göre, başta nohut ve yeşil mercimek
olmak üzere TMO ürünlerinin perakende satışı artık
PTT AŞ’nin e-ticaret sitesi ePttAVM.com üzerinden
de gerçekleştiriliyor. PTT AŞ ve TMO’nun vatandaşın

hayatını kolaylaştırmak, refah seviyesini artırmak,
yaşam kalitesini yükseltmek adına kıymetli bir iş
birliğini hayata geçirdiğini kaydeden PTT Yönetim
Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik,
hububatların ePttAVM.com üzerinden Türkiye’nin her
köşesine ve dünyaya ulaştırılacağını söyledi.

PTT and General Directorate of Soil Products (GDSP) signed a
protocol that will have a positive effect on consumers. Accordingly,
retail sales of Directorate’s products, mainly chickpeas and green
lentils, are now being carried out via ePttAVM.com, e-commerce
web site of PTT AŞ. Mr. Kenan Bozgeyik, the Chairman of the
Board of Directors and the General Manager of PTT AŞ, stated
that PTT AŞ and GDSP have developed a valued collaboration to
facilitate life, to increase the level of prosperity and to improve the
quality of life of our citizens and grains will be delivered to each
and every corner in and out of Turkey via ePttAVM.com.

“Tren Garları” Konulu Anma Bloğu satışa sunuldu

Commemorative Blocks
for “Train Stations” are
Available for Sale
PTT AŞ, Ankara Garı ve Ankara Yüksek Hızlı
Tren Garı el çizimi görsellerine ait hazırlanan iki
değerli anma bloğu ve ilk gün zarfını 24 Ocak
2019 tarihinde tedavüle çıkardı. 80x100 milimetre
boyutundaki anma blokları 2 TL ve 4 TL
bedelle, söz konusu bloğa ait 140x210 milimetre
boyutundaki ilk gün zarfı ise 7,50 TL bedelle PTT
iş yerlerinde, www.filateli.gov.tr adresinde ve
filateli cep uygulamasında satışa sunuldu.

Two different commemorative blocks showing the hand-drawn images of Ankara Railway Station and Ankara
High Speed Train Station have been released together with the first-day envelope on January 24, 2019.
The prices of the blocks with dimensions of 80x100 mm are TL 2 and TL 4, and the corresponding first-day
envelope with dimenions of 140x210 mm are for sale for TL 7.5 via PTT workplaces, www.filateli.gov.tr web site 
and mobile application of philately.
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MOTORLU TAŞITLAR VERGISI TAHSILATLARI
PTT AŞ İŞYERLERINDE
Motor Vehicle Tax Can Be Paid via
PTT Workplaces
PTT AŞ ile Gelir İdaresi Başkanlığı
arasında imzalanan protokol
çerçevesinde bugüne kadar PTT
işyerlerinden sadece trafik cezası
ile karayolları geçiş ücreti ve idari
para cezası tahsilatları yapılıyordu.
Geliştirilen yeni bir yazılımla
MTV ile Karayolu Taşıma Kanunu
kapsamındaki cezalar da artık PTT
AŞ’ye ödenebilecek. Ayrıca PTT
işyerlerince diğer vergi türlerinin
de tahsil edilmesi için çalışmalara
devam ediliyor.

Within the framework of the protocol signed between PTT AŞ and
the Revenue Administration, only the traffic fines, highway tolls and
administrative fines were being collected via PTT workplaces. Thanks to
the newly developed software, motor vehicle tax and the penalties under
the Road Transport Law can now be paid via PTT AŞ. There is a ongoing
work in order for PTT workplaces to collect other types of taxes.

PTT’den “Değerli Taşlar” Konulu Anma Pulu
PTT Releases Commemorative Stamp with The
Theme "Precious Stones"
PTT AŞ tarafından
“Değerli Taşlar” konulu
anma pulu hazırlandı.
“Çubuk Agatı” ile “Mavi
Kalsedon” görsellerine yer
verilen anma pulu 9 Ocak
2019 tarihinde tedavüle
çıkarıldı. 38x38 milimetre
boyutundaki anma pulu
2 TL ve 4 TL, söz konusu
pula ait 140x210 milimetre
boyutundaki ilk gün zarfı
ise 8,25 TL bedelle PTT
işyerlerinde, www.filateli.
gov.tr adresinde ve filateli
mobil uygulamasında
satışa sunuldu.

PTT released a commemorative stamp with the theme “Precious Stones”
on January 9, 2019. The stamp with printed images of “Barred Agathe of
Çubuk” and “Blue Chalcedony” has the dimensions of 38X38 mm. The
prices of the stamp are TL 2 and TL 4; and price of the first-day envelope
with the dimensions of 140x210 mm is TL 8.25. The stamp and the
envelope are available at PTT workplaces, www.filateli.gov.tr web site and
mobile application of philately.
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Tips

Ferahlatıcı bir gargara

A REFRESHING MOUTHWASH
Diş ağrısı veya aftın acısını gidermek için ağzınızı
içine bir-iki tutam tuz koyduğunuz bir bardak sıcak
nane çayıyla çalkalayın. Nane bir antiseptiktir ve ciltle
temas ettiğinde ağrıyı hafifletici bir mentol içerir.

In order to relieve toothache or pain caused by aphtous
ulcers, rinse your mouth with a cup of hot mint tea
in which you put one or two tufts of salt. Mint is an
antiseptic and contains a pain-relieving menthol when
contacted with the skin.

Yünlüleri korumak için

PRESERVING THE WOOL
Kazak ve battaniyelerinizi kaldırırken yün
olanları köşelerini bantlayarak birkaç kat gazete
kağıdına sarın. Gazeteler güveleri uzaklaştırır,
ayrıca giysi ve battaniyelerin tozlanmasını önler.

While storing your sweaters and blankets during
summer time, wrap the edges of the woolen
ones and fold them into several layers of used
newspaper. Newspapers keep moths away and
also prevent dusting of clothing and blankets.

Çimen lekesi nasıl çıkar?

NO MORE GRASS STAIN

Çimen lekesi için oksijenli su derdinize derman
olabilir. Bir çay kaşığı yüzde 3 oranında oksijenli suya
birkaç damla amonyak katın ve lekeye sürün. Leke
çıkar çıkmaz çalkalayarak durulayın.

Oxygen water can be a life saver when it comes to
remove grass stain. Add a few drops of ammonia to
a teaspoonful of oxygen water at 3% and apply to the
stain. Rinse off as soon as the stain comes out.
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Ateş yakmak için

HOW TO LIGHT A FIRE
Kurutulmuş portakal ve limon kabukları
ateş yakmak için gazete kağıdından daha
iyi bir seçenektir. Kabuklar gazeteden daha
güzel kokar ve daha az kreozot çıkarır. Ayrıca
kabukların içindeki yanıcı yağlar da bunların
uzun süre yanmasını sağlar.

Dried oranges and lemon peels work much
better than a used newspaper when you need
to light a fire. The peel gives off a better smell
than a used newspaper and releases less
creosote. In addition, flammable oils in the peel
cause them to burn for a longer period of time.
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Çamaşır
makinesinde
sirke mucizesi

MIRACLE OF
VINEGAR

Çamaşır makinesini
dezenfekte etmek için
makineye 400 ml sirke koyup
boş olarak ve deterjan olmadan
çalıştırabilirsiniz. Bir gece
makinenizi kullanmamanız daha
etkili olacaktır.

To disinfect the washing machine, put 400 ml of
vinegar into the machine and run it empty and
without any detergent. It will be more effective if you
do not use your machine overnight.

Ayakkabınızın cilasını koruyun

PROTECT YOUR SHOES

Ayakkabınızı özene bezene cilaladıktan sonra
yeni görüntüsü vermek için üstüne hafifçe saç
spreyi sıkabilirsiniz. Saç spreyinin ekstra koruyucu
özelliği cilanın daha uzun süre dayanmasını sağlar.

After polishing your shoe carefully, you can gently
squeeze some hair spray on it so that it will look
brand new. The additional protective properties of
the hair spray ensure that the polish lasts longer.

Atölye
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Workshop
Hüseyin Karadeniz

Volkan Yalçın

57 yıllık Ayakkabı
Ustası
Being A Shoe Master
for 57 years

ALI
OSMAN
BAL
Ayakkabı ustası Ali Osman Bal, Trabzon Maçka’dan İstanbul’a göçerek
1962 yılında başlamış mesleğe. Yine ayakkabı ustası olan amcası
Mahmut Bal’ın İstinye’deki ayakkabı atölyesinde başladığı mesleğini
57 yıldır sürdürüyor

Shoe master Ali Osman Bal comes from Maçka in Trabzon. In
1962, he started his career in the shoe shop of his uncle, Mahmut
Bal, who was a shoe maker himself in Istinye, Istanbul
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İstanbul’un ayakkabı üretim merkezlerinden biri
olan Beyazıt’ta ayakkabı atölyelerinde ve Beykoz
Kundura Fabrikası’nda çalıştıktan sonra 1976’da
İstanbul Yeniköy’de kendi ayakkabı atölyesini
açmış ve günümüzde de aynı atölyede üretim
yapmaya devam ediyor.

FABRIKASYON ÜRETIM EL YAPIMININ
YERINI TUTMAZ

Geleneksel zanaatkarlığı sürdürmenin giderek
daha da zor hale gelmesine rağmen el emeği
ile ayakkabı üretimini sürdüren Ali Osman Bal,
fabrikasyonun hiçbir zaman el yapımının yerini
tutamayacağını, kendi üretimlerinin kalitesi
sayesinde bugüne kadar zanaatkarlığa devam
edebildiklerini vurguluyor.
El yapımı ayakkabı ile fabrikasyon ayakkabı
üretimi arasında sağlık açısından çok büyük
farklar olduğunu söyleyen Ali Osman usta,
fabrikasyon ayakkabı üretiminde kullanılan
malzemenin sağlık açısından tehlikeli olabileceği
konusunda uyarıyor. Malzemelerinin önemli bir
kısmını doğal malzeme olmasının, insan sağlığı
açısından önemli olduğuna dikkat çekiyor.
Ayrıca, kullanım süresi ve dayanıklılık açısından
da el yapımı ayakkabıların fabrikasyon üretimine
göre 3-4 kat daha iyi kalitede olduğunu söyleyen
57 yıllık ayakkabı ustası Ali Osman Bal,
müşterilerinin tercihlerinde bu kalitenin de etkili
olduğunu ifade ediyor.

Ali Osman ustanın
atölyesinde birlikte
üretim yaptıkları kalfası
Selçuk usta ise 30
yıllık tanışıklıklarını ve
uzun yıllara dayanan iş
arkadaşlıklarını anlatarak
katılıyor sohbetimize.

Volkan Yalçın

After working in several shoe factories in Beyazıt,
which is a hub for shoe manufacturing in Istanbul,
and in Beykoz Kundura Factory; he opened his own
shoe shop in Yeniköy, İstanbul in 1976 and has been
working there ever since.

MASS PRODUCTION CAN NOT
SUBSTITUTE THE HAND-CRAFTED ONES

Although it is getting more and more difficult to
maintain traditional craftsmanship, Ali Osman
Bal continues to manufacture shoes by hand,
and emphasizes that mass production can never
substitute the hand-crafted shoes. He has managed
to survive in shoe business thanks to the quality of
his craftsmanship. Mr Bal explains that there is a
huge difference between hand-crafted shoes and
mass-produced shoes in terms of hygiene stating the
raw material used in the mass production of shoes
could be dangerous for human health. He points out
to the fact that a significant portion of raw materials
used in his shop are made of natural materials and
this matters when it comes to human health.
Mr Bal adds that hand-crafted shoes have 3 to 4
times better quality than mass-produced shoes in
terms of life cycle and durability and this difference
in quality is effective on the preferences of its
customers.

"Bu meslek
ancak severek,
isteyerek
ve sabırla
sürdürülebilir…"

Selçuk, Mr. Bal’s apprentice, joins our
conversation with Mr. Bal and tells us about their
acquaintance which started almost 30 years ago.
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SIYASETÇILERDEN SANATÇILARA,
FRANSA'DAN ALMANYA’YA…

Müşterileri arasında siyasetçilerin,
milletvekillerinin, sanatçıların, iş adamlarının ve
gazetecilerin olduğunu belirten Ali Osman usta,
35-40 yıllık müşterilerini gururla anıyor. Dünyanın
faklı ülkelerinde yaşayan müşterilerinin olduğunu
belirten usta; ürettikleri el yapımı ayakkabıları
Fransa, Belçika, Almanya, İspanya gibi ülkelere
sıklıkla gönderdiklerini dile getiriyor.
Üretimlerinin kalitesini korumak için sınırlı sayıda
ayakkabı ürettiklerini söyleyen Ali Osman usta,
haftada en fazla 30 çift ayakkabı ürettiklerini, daha
fazla talep olduğunda bile kaliteyi korumak için
üretimi sınırlı tuttuklarını belirtiyor.

30 YILLIK USTA-KALFA DOSTLUĞU

Ali Osman ustanın atölyesinde birlikte üretim
yaptıkları kalfası Selçuk usta ise 30 yıllık
tanışıklıklarını ve uzun yıllara dayanan iş

FROM POLITICIANS TO ARTISTS, FROM
FRANCE TO GERMANY…

Mr. Bal commemorates his customers with pride
among whom there are politicians, deputies,
artists, businessmen and journalists, and some of
them have been his customers for 35-40 years. The
shoe master states that there are customers from
different countries of the world; hand-crafted shoes
manufactured in his shoe shop are often being
exported to countries including France, Belgium,
Germany, Spain. Mr Bal says that despite huge
demand, they manufacture limited number of shoes
in order to keep the quality of their production at
a certain level, and the units manufactured do not
exceed 30 pairs per week.

"In order to be
a shoe master,
one should have
passion and
patience..."

30 YEARS OF MASTER-APPRENTICE
FRIENDSHIP

Selçuk, Mr. Bal’s apprentice, joins our
conversation with Mr. Bal and tells us
about their acquaintance which started
almost 30 years ago. Today, they are both
colleagues and friends. Imagine a shoe
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arkadaşlıklarını anlatarak katılıyor sohbetimize.
Öyle bir atölye düşünün ki ustanın birlikte üretim
yaptığı kalfa bile yaklaşık 40 yıldır bu mesleğin
içinde. İlkokulu bitirdikten sonra mesleğe başlayan
Selçuk kalfa başta Beyazıt olmak üzere faklı
yerlerde çalıştığını ve şimdi Ali Osman usta ile
birlikte severek ayakkabı ürettiğini belirtiyor. Ve
ekliyor: bu meslek ancak severek, isteyerek ve
sabırla sürdürülebilir…

57 YILLIK USTADAN TAVSIYELER

Volkan Yalçın

shop where even the apprentice working in there
has been in this business for almost 40 years. After
finishing primary school, Selçuk started his career
and worked in different locations, especially around
Beyazıt neighborhood. He now manufactures shoes
with passion together with his master and adds that
one can keep on working in the same business for
such a long time only if he has passion and patience.

RECOMMENDATIONS FROM A SHOE
MASTER WITH 57 YEARS OF EXPERIENCE

Ali Osman usta, ayakkabı tüketicilerine
tavsiyelerde de bulunuyor: “Ayak, insan vücudunun
sağlık açısından en önemli kısmıdır. Bütün
hastalıklar ayaktan başlar. Onun için her zaman
sağlıklı ayakkabı giymelerini tavsiye ederim.”
Ali Osman usta, “Bazı noktaları bilmek gerekiyor.
Özellikle kullanacakları ayakkabının derisine çok
dikkat etmeleri lazım. Vinleks diye tabir ettiğimiz
suni deri kulanımının sağlık açısından zararlı
olduğunu bilmeleri gerekiyor. Ayakkabılarını iyi
bildikleri ve kaliteli dükkanlardan alsınlar ki ileride
sağlık sorunu yaşamasınlar” diye devam ediyor
tavsiyelerine. Kaliteli ayakkabının fiyatının daha
yüksek olacağına da değinen Ali Osman usta, bir
atasözü ile uyarısını özetliyor: “Ucuz mal alacak
kadar zengin değilim.”

Mr. Bal gives recommendations to shoe consumers:
“The feet are the most important part of the human
body in terms of health. Most of the diseases have
something to do with feet. I recommend that you
always wear shoes that protect the health of your
feet." Mr. Bal says “One needs to know some key
points about shoes. The leather part of the shoe is
especially important. The use of artificial leather
might be harmful for health. The consumers
should buy their shoes from familiar shops
which sell high quality products in order to avoid
problems that are likely to come up in the future.
Mr. Bal claims that the price of a high quality shoe
can be expensive and summarizes his warning with
a proverb: “I’m not rich enough to buy cheap stuff”.

MESLEKLERI YOK OLMAK ÜZERE

While we are talking about the future of handcrafted shoe manufacturing, Mr. Bal gives us some
bad news: “This craftsmanship might go extinct in

Ali Osman usta, üzücü bir haber veriyor bize;
el yapımı ayakkabı üretiminin geleceğinden

“Ayak, insan vücudunun
sağlık açısından en önemli
kısmıdır. Bütün hastalıklar
ayaktan başlar. Onun için
her zaman sağlıklı ayakkabı
giymelerini tavsiye ederim.”

ON THE BRINK OF EXTINCTION

"The feet are the most important
part of the human body in terms
of health. Most of the diseases
have something to do with feet.
I recommend that you always
wear shoes that protect the
health of your feet."
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bahsediyor ve “3-5 sene sonra bu meslek yok
olabilir” diyor.
Selçuk kalfa söze devam ediyor, “Bu işi yapmak
için sevmek, sabretmek gerekiyor ama maalesef
böyle insanlar yetişmiyor” diyor.

EL YAPIMI ÜRETIMI KURTARMAK
MÜMKÜN

Bir ülkedeki zanaatkarların eksilmesindeki nedenin
sistem sorunu olduğunu belirten Ali Osman usta,
çocukların küçük yaştan itibaren zanaatkarlığa
yönlendirilmeleri gerektiğini söylüyor. Burada
sorumluluğun sistemde olduğunu söyleyen usta,
71 yaşında üretime severek devam ettiğini fakat
bireysel çabalarla bu mesleklerin kurtarılamayacağı
ifade ediyor. Ancak genele yayılan bir devlet
desteği ile zanaatkarlığın kurtarılabileceğini
vurgulayan Ali Osman usta, “her şey fabrikasyon
değildir, biz bugüne kadar bu mesleği getirdik ama
artık devlet de işin bir ucundan tutmalıdır” diyor.
Her semtte bir el yapımı üretim atölyesinin
açılmasının gerektiğini ve bunun genel bir
uygulama ile mümkün olabileceğini söyleyerek
sözlerini noktalıyor.
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three to five years”. Selçuk, the apprentice adds:
‘’ In order to be a shoe master, one should have
passion and patience but we do not meet with
such people nowadays, not anymore’’.

HAND-CRAFTED MANUFACTURING
CAN BE REVIVED

Mr. Bal states that the fall in the number of
craftsmen in a country points to a systemic
problem and the new generation should be
supported in order for them to be craftsmen. He
still passionately manufactures shoes even at
the age of 71, but says that traditional craft skills
could not be passed on to the next generation
solely by individual efforts. What needs to
be done to save traditional craft skills from
extinction is that they should be supported by
government. He says: “Not every single item
could be manufactured via mass production, we
have brought this profession up until now, but
today, government must help get it up on its feet”.
He emphasizes that a hand-crafted
manufacturing shop should be opened in every
neighbourhood as a common practice.
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Dünyada ve Türkiye'de

YENILENEBILIR
ENERJI

Renewable Energy in the World and in Turkey
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Modern dünyanın kuruluşu ile birlikte ise sanayi üretiminin enerji ihtiyacı,
teknik gelişmeye ve elektrik enerjisinin kullanılmaya başlanmasına
paralel olarak odun ve kömürden enerji kaynağı olarak petrol ve doğalgaz
kaynaklarına geçişe sebep oldu

With the establishment of the modern world, the energy needed for industrial
production led to the transition from the use of wood and coal to the use of
oil and natural gas resources as the source of energy in line with the technical
development and the introduction of electrical energy
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Yenilenebilir enerji
kaynakları; Güneş,
Rüzgar, Biyokütle,
Jeotermal, Hidrolik,
Hidrojen ve
Okyanus Enerjisi
(Dalga ve Gel-Git)
olarak sıralanabilir.

Renewable energy resources are
Solar, Wind, Biomass, Geothermal,
Hydraulic, Hydrogen and Ocean
Energy (Wave and Tide).

1970’lerde yaşanan petrol krizi ile birlikte alternatif enerji
kaynaklarına ilgi arttı ve dünyanın önde gelen ülkeleri
yenilenebilir enerji alanındaki çalışmalara hız verdi. Fosil
yakıtlara olan bağımlılıklarını azaltmak amacıyla bilimsel ve
teknolojik çalışmalara ağırlık vererek yenilenebilir enerji adıyla
genel olarak tarif edebileceğimiz alternatif enerji kaynaklarına
yöneldiler. Fosil yakıtların kullanımının dünyanın dengesini
geri döndürülemez düzeyde tahrip ettiğinin anlaşılması üzerine
gelişen temiz enerji talebinin de etkisiyle yenilenebilir enerji
her geçen yıl önemini daha da artırırken, bu alanda yapılan
çalışmalar sanayi üretimine ve insan hayatına uygulanabilir
alternatifler olarak daha fazla hayatımıza girmeye başladı.

Dünya genelinde
tüketilen enerjinin
yaklaşık yüzde
20’si yenilenebilir
kaynaklardan elde
edilmektedir.

As a consequence of the oil crisis
in the 1970s, alternative resources
of energy became popular and the
leading countries of the world put more
emphasis on renewable energy.
In order to minimize the dependence
on fossil fuels, they focused on
scientific and technological studies
and consequently turned to alternative
resources of energy that we can classify
in general under the name “renewable
energy”.
As the world agreed on the fact that the
use of fossil fuels causes irreversible
damages on the balance of the world,
the increasing demand for clean and
renewable energy triggered the studies
conducted in this field leading to
the provision of alternative products
that can be used in both industrial
production and daily lives of humans.
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YENILENEBILIR ENERJI KAYNAKLARI
NELERDIR?

WHAT ARE THE RENEWABLE ENERGY
RESOURCES?

Yenilenebilir enerji kaynakları; Güneş, Rüzgar,
Biyokütle, Jeotermal, Hidrolik, Hidrojen ve
Okyanus Enerjisi (Dalga ve Gel-Git) olarak
sıralanabilir.

Renewable energy resources are Solar, Wind,
Biomass, Geothermal, Hydraulic, Hydrogen and
Ocean Energy (Wave and Tide).

GÜNEŞ ENERJISI

Güneş enerjisi teknolojileri güneş ışınlarını
toplayarak ısı veya elektrik üretimini sağlar.
Güneş enerjisi sistemleri toplanan enerjiyi direkt
olarak elektriğe dönüştürür ve bina çatılarına,
cihazlara, arabalara yerleştirilebilir.

Solar energy is generated via collecting the
solar radiation and transforming it into heat or
electricity.
Solar energy systems convert the collected
radiation directly into electricity and can be
installed on top of buildings, devices or cars.

RÜZGAR ENERJISI

WIND POWER

Rüzgarın etkisinin fazla hissedildiği bölgelere
kurulan rüzgar türbinleri rüzgarın var olan kinetik
enerjisini önce mekanik enerjiye, daha sonra
elektrik enerjisine dönüştürür.
Rüzgâr enerjisi günümüzde dünyanın elektrik
ihtiyacının %2’sini karşılamaktadır. Rüzgâr türbini
teknolojilerinin diğer elektrik üretimi teknikleriyle
kıyasla çevreye zararlı etkisi çok azdır.

BIYOENERJI / BIYOKÜTLE ENERJISI

Bu enerji çeşidi tükenmez bir kaynaktır, her yerde
elde edilebilir, özellikle kırsal alanlar için sosyoekonomik gelişmelere yardımcı olması nedeniyle
uygun ve önemli bir enerji kaynağı olarak
görülmektedir.
Biyokütle için mısır, buğday gibi özel olarak
yetiştirilen bitkiler, otlar, yosunlar, denizdeki algler,
hayvan dışkıları, gübre ve sanayi atıkları, evlerden
atılan tüm organik çöpler (meyve ve sebze artıkları)
kaynak oluşturmaktadır.

JEOTERMAL ENERJI

Jeotermal, yer ısısı anlamına gelmektedir.
Yer kabuğu çatlaklarından magma
tabakasına ulaşan sular magma
tabakasında ısınarak yeryüzüne
ulaşır. Yeryüzüne ulaşan bu su ve
buhar tribünler sayesinde birçok
enerji türüne dönüştürülebilir.
Yeryüzüne çıkarılan bu enerji
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SOLAR ENERGY

Wind turbines are installed in regions where the
wind blows consistently, then they transform the
existing kinetic energy of the wind into mechanical
energy which in turn is transformed into electrical
energy.
Today, wind power meets 2% of the global demand
for electricity. Wind turbine technologies have
little impact on environment compared to other
electricity generation techniques.

BIOENERGY / BIOMASS ENERGY

This type of energy is an inexhaustible resource, it
can be obtained everywhere, and is thought to be
a proper and important energy source, especially
for the rural areas as it works in line with socioeconomic developments.
Specially grown plants such as corn, wheat, herbs,
seaweeds, algae, animal feces, fertilizers and
industrial wastes, as well as all organic waste (fruit
and vegetable residues) from households are
sources for biomass.

GEOTHERMAL ENERGY

Approximately
20 percent of the
global energy
consumption
is supplied
via renewable
sources.

Geothermal means ground heat. Bodies
of water reaching to the magma layer
through the cracks on earth crust are
exposed to elevated temperatures
there and get heated within the
magma layer. When this heated
body of water or steam finds its way
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kurulan elektrik santralleriyle elektrik
enerjisine dönüştürülür. Ayrıca ev ve iş
yerlerinde kullanılan merkezi ısıtma ve
soğutma sistemlerinde, hastaların tercih
ettiği birçok merkezde de kullanılabilirler.

HIDROELEKTRIK ENERJISI

Hidroelektrik enerjinin temelinde, akan
suyun enerjisini kullanmak ve bu enerjiyi
elektrik enerjisine dönüştürmek vardır.
Yükseltinin fazla olduğu yerlerde suyun
akış hızı fazla olacağından, bu santraller
bu bölgelerde daha kullanışlı olacaklardır.
Hidroelektrik santrallerde akan suyun
enerjisi baz alındığından balıkçılığı
geliştirmede, ulaşımı kolaylaştırmada,
sulamada ve en çok da enerji üretiminde
kullanılmaktadır.

Türkiye’nin
yenilenebilir enerji
toplam kurulu gücü
yaklaşık 35 GW olarak
hesaplanırken, toplam
elektrik üretiminin ise
yüzde 35’i yenilenebilir
kaynaklar tarafından
karşılanmaktadır.

Turkey’s total
installed power in
renewable energy
is about 35 GW,
while 35 percent
of total power
generation are
met by renewable
sources.

HIDROJEN ENERJISI

Günümüzde kullanılmakta olan teknoloji
ve üretim zorluğu nedeni ile kullanımı
henüz çok yaygın değildir. Ancak
teknolojinin ilerlemesi ile birlikte temiz
bir enerji kaynağı olarak dünyanın
enerji ihtiyacını karşılamada en önemli
adaylardan biridir.

DALGA/OKYANUS ENERJISI

Okyanusları aslında iki ayrı enerji
kaynağı olarak düşünebilir. İlki güneş
ısısına bağlı termal enerji, ikincisi ise
dalgalardan ve gel-gitlerden beslenen
mekanik enerjidir.
Okyanusların yüzeyindeki fazla ısınan
su ile derinlerdeki serin suların sıcaklık
farkı, doğal bir termal enerji oluşturur.
Yeterince yararlanılabildiği takdirde,
bu enerjinin küçük bir bölümü bile tüm
dünyanın enerji ihtiyacını karşılamaya
yeterlidir.

DÜNYADA VE TÜRKIYE’DE
YENILENEBILIR ENERJI

Dünya genelinde tüketilen enerjinin

back to the ground surface, it can
be converted into many types of
energy thanks to turbines. The
energy obtained is converted into
electrical energy by the installed
power plants. It can be used
in central heating and cooling
systems of both households and
workplaces, as well as in many
venues preferred by patients.

HYDROELECTRIC ENERGY

The hydroelectric energy
basically uses the energy of
running water and converts it
into electrical energy.
As the flow rate of the water
is high in places where the
elevation is high, these power
plants will be more convenient
in these regions. As the
hydroelectric power plants are
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based on the energy of the water flow; it can do
good for the development of fishing, facilitating
transportation, irrigation and, most of all, power
generation.

HYDROGEN ENERGY

It not widely used yet, due to lack of technology
and difficulties in production. However, with the
developments in its technology, it will be one of the
most important resources to meet the energy needs
of the world.

WAVE / OCEAN ENERGY

yaklaşık yüzde 20’si yenilenebilir
kaynaklardan elde edilmektedir.
Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları
Vakfı’nın (SETA) 2017 yılında yayınladığı
“Dünyada ve Türkiye’de Yenilenebilir
Enerji” raporuna göre, son yıllarda
global trende ayak uyduran Türkiye’de
de yenilenebilir enerji alanında önemli
ilerlemeler kaydedildiği vurgulanmıştır.
Yine aynı rapora göre, 2016 yıl sonu
itibarıyla Türkiye’nin yenilenebilir enerji
toplam kurulu gücü yaklaşık 35 GW
olarak hesaplanırken, toplam elektrik
üretiminin ise yüzde 35’i yenilenebilir
kaynaklar tarafından karşılanmaktadır.
Bu kurulu gücün büyük çoğunluğunu
hidrolik enerji oluşturmaktadır. Rüzgar
ve güneş gibi modern yenilenebilir enerji
çeşitleri olarak tanımlanan kaynakların
oranları ise yıllar içerisinde artmasına
rağmen henüz tatmin edici seviyelerde
değildir.

Oceans could be considered as two separate
sources of energy. The first one is thermal energy
coming from solar radiation, and the second one is
mechanical energy fed by waves and tides.
The difference in temperature between the warmer
water at the surface and cold water at the bottom
part of the ocean creates a natural thermal energy.
If it can be generated in an efficient way, only a
small portion of the total capacity of this type of
energy will be sufficient to meet the global energy
demand.

RENEWABLE ENERGY: THE WORLD AND
TURKEY

Approximately 20 percent of the global energy
consumption is supplied via renewable sources.
According to the report “Renewable Energy: The
World and Turkey” published by Foundation for
Political, Economic and Social Research (SETA) in
2017, Turkey has been showing significant progress
in renewable energy which is in line with the global
trends.
According to the mentioned report, Turkey’s total
installed power in renewable energy is about 35
GW as of end of 2016, while 35 percent of total
power generation are met by renewable sources.
The majority of this installed power is composed
of hydraulic energy. Although the shares of
wind power and solar energy, which are defined
as modern renewable energy resources, have
increased over the years, they are far from being
satisfactory.
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Kayak zamanı
It’s ski time!

Kış mevsimini sevenlerdenseniz,
kayak ya da snowboard tutkunuysanız,
Türkiye’nin her bölgesinde farklı bir zirve sizi kucaklamayı bekliyor

If you love winter,
If you have a passion for skiing or snowboarding,
A different summit awaits you in all corners of Turkey
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Kimi insan sadece deniz ve güneş tatillerinden
keyif alırken kimileri de karla kaplanmış
doğanın vadettiği macerayı yaşamak için
sabırsızlanır. İster kış sporlarına tutkun
bir profesyonel ister bu sporlara yeni ilgi
duyan bir amatör olun, doğanın karla
kaplı hazinelerindeki masalsı görünümle
ruhunuz sakinleşecek; spor ve eğlence dolu
zamanlarla heyecan ve adrenalinin zirvelerini
zorlayacaksınız!

While some people enjoy only sea and sun
vacations, others can’t wait to savor the
adventure promised by snow-covered nature.
Whether you are a professional with a passion
for winter sports or an amateur with a newfound interest, you will find tranquility with the
magical allure of these snow-capped treasures.
You will push the limits of excitement and
adrenaline with moments full of sports and
entertainment.
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Uludağ

ULUDAĞ

Bir kış klasiği olan Uludağ, Türkiye’nin ilk ve en
büyük kayak merkezi. Bursa’ya sadece 36 km
mesafede olması ve büyük şehirlere yakınlığıyla
çokça tercih edilen Uludağ’da toplam 13 lift ve 11
ana pist bulunuyor. Snowboard, alpin usulü, cross
country ve heli-skiing stillerinde kayak yapmaya
elverişli olan bölge, Fatintepe ve Kuşaklıyaka
tepeleri üzerine kurulu. Uluslararası standartlarda
kayak pistlerine sahip olan Uludağ, aynı zamanda kış
sezonunda düzenlenen festival ve çılgın eğlencelerin
de ilk adresi. Bu sebeple hem kayak sporu
tutkunlarının hem de gezmeye meraklı olanların
vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Kayak sporunda
ister amatör ister profesyonel olun ya da sadece
renkli eğlenceleri için gelmiş olun; Uludağ kesinlikle
büyük keyif alacağınız kış destinasyonlarından biri.

ULUDAĞ

Uludağ, a winter classic, is Turkey’s first and
largest skiing resort.
Only 36 kilometers from Bursa and in close
proximity to Turkey’s major cities, the popular
resort features 13 lifts and 11 trails. Set within
the Fatintepe and Kuşaklıyaka hills, the area is
suitable for snowboarding, Alpine style skiing,
and cross-country and heli-skiing.
Uludağ offers skiing trails that meet international
standards, and it is a prime destination for
festivals and top entertainment during the winter
season, making it an essential destination for
skiing enthusiasts and travel lovers alike.
An amateur or professional skier or simply a fun
seeker: regardless of who you are, Uludağ is a
fantastic winter destination for all.
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KARTALKAYA

Çam ormanlarıyla çevrili eşsiz bir
doğaya sahip olan Kartalkaya’da
sezon aralık ortasında başlayıp
mart ayı sonuna kadar devam
ediyor. Bolu’ya 38 km uzaklıktaki
kayak merkezinde çok sayıda pistin
yanı sıra Avrupa standartlarında
hazırlanmış özel bir snowboard pisti
de bulunuyor. Sezonun uzunluğu
ve karın kalitesi açısından kış
tatillerinin ilk tercihleri arasında yer
alan Kartalkaya, Bolu’nun tertemiz
havası ve benzersiz doğasıyla
size dinginlik dolu zamanlar da
vadediyor.
Bu sakin beyazlığın tadını
çıkarmadan, kendinizi kış sezonunu
doya doya yaşamış saymayın.

KARTEPE

Kış aylarında sakin ama
unutulmayacak bir tatil istiyorsanız
doğru yerdesiniz. İstanbul’a sadece
115 km uzaklıkta olan Kartepe, hem
doğasıyla hem de bir çok alternatifi
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KARTALKAYA

With a unique landscape
surrounded by pine trees, the onseason in Kartalkaya begins in midDecember and continues all the way
until the end of March.
Only 38 kilometers from Bolu, the
resort features numerous skiing and
snowboarding trails on par with
European standards.
Kartalkaya is a popular destination
thanks to its long winter season and
quality of snow. It offers visitors
peace and tranquility with its
crisp, clean air and unparalleled
landscape.
Don’t consider yourself to have
enjoyed winter to the fullest before
you take in the calmness of this
white wonder.

KARTEPE

If you are looking for a quiet but
unforgettable winter vacation, you
are at the right place.
Only 115 kilometers from Istanbul,

Kartalkaya

Seyyah
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sunan kayak merkeziyle kış aylarının vazgeçilmez
adreslerinden. Özellikle hafta sonları günübirlik
ya da konaklamalı birçok kayak tutkununu
ağırlayan Kartepe, aynı zamanda Türkiye’de tek
bir ski pass ile aynı anda tüm pistlerde kayılabilen
nadir kayak merkezlerinden de biri. Toplam 12
piste sahip olan Kartepe’de ayrıca snowboard, kar
motosikleti gezileri ve doğa turları yapma şansınız
da var. Aralık ayında başlayan ve şubat sonuna
kadar devam eden sezonda, şehir hayatından
uzaklaşmak istediğinizde kendinize bir hediye
verin ve Kartepe’nin bembeyaz örtüsüyle hayat
bulan doğasının canlılığıyla buluşun.

SARIKAMIŞ

Çam ormanları ve kendine özgü kristal kar
yapısıyla “Türkiye’nin Alpleri” olarak adlandırılan
Sarıkamış, doğasıyla oldukça etkileyici kayak
merkezlerinden biri. Kars’a 55 km mesafede
yer alan Sarıkamış’a, Erzurum’dan da kolaylıkla
ulaşılabiliyorsunuz. Altı ay boyunca karla kaplı
kalan Sarıkamış’ta kayak sezonu için en iyi
dönem ise aralık ve mart ayları… 4700 metre
uzunluğundaki Türkiye’nin en büyük telesiyej
sistemine sahip bölgede, toplam 12 km’yi bulan
beş pist bulunuyor. Sakinliğinin yanı sıra,
İsviçre’nin Alp Dağları’ndaki kristal kar yapısına
sahip olmasıyla dünyanın gözde kayak merkezleri
arasında yer alan Sarıkamış’ta, kış tatili size başka
bir keyif doygunluğu yaşatacak.
Palandöken

Kartepe is an essential winter destination, both
with its landscape and its skiing center, which
offers a diverse range of choices. Especially on
weekends, "Kartepe welcomes many ski enthusiasts
either for day trips or for an overnight stay. It is
one of the few ski centers in Turkey that offers
skiing on all trails with a single ski pass. With its 12
skiing trails, Kartepe offers visitors the chance to
snowboard, snowmobile and or take a nature tour.
High season starts in December and continues
until the end of February. So, when you want to
escape the hustle and bustle of the city life, treat
yourself and enjoy the vibrant nature that comes to
life in snow-covered Kartepe.

ERCİYES

A favorite destination thanks to its long skiing
season and high summits, Erciyes is only 25
kilometers from Kayseri.
The season lasts from November to April, and
in the event of insufficient snow, artificial snow
is produced. Erciyes offers many advantages
with its wide trails and speedy lifts. Visitors can
also snowboard, heli-ski and snow raft. Even
night-skiing is available on trails that are lit up,
depending on weather conditions.

SARIKAMIŞ

Dubbed the “Turkish Alps” due to its pine forests
and distinctive crystal snow, the landscape of
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ERCİYES

Uzun kayak sezonu ve yüksek zirveleriyle kış
destinasyonlarının favorilerinden biri olan Erciyes,
Kayseri kent merkezine 25 km mesafede yer alıyor.
Kasım-Nisan ayları arasında devam eden sezonun
başında ve sonunda yeterli kar olmaması durumunda
suni karlama da yapılabiliyor.
Geniş pistleri ve hızlı liftleri ile kayakçılar için
oldukça avantajlı olan Erciyes’in bir diğer özelliği de
snowboard, heli-skiing ve kar raftingi gibi çok sayıda
kış etkinliğine imkan sunması… Ayrıca Erciyes’de, hava
durumuna bağlı olarak gece aydınlatılan pistlerde
kayma şansı da yakalayabiliyorsunuz.

Sarıkamış makes it a highly impressive skiing
center. Sarıkamış is 55 kilometers from Kars
and can easily be reached from Erzurum.
Sarıkamış is covered in snow for six months
of the year. The best season for skiing is from
December to March. The area boasts Turkey’s
longest chair lift system−4,700 meters−and
offers five trails that extend up to 12 kilometers.
Sarıkamış is one of the world’s most coveted
skiing centers thanks to its tranquility and
crystal snow reminiscent of the Swiss Alps.
Your winter vacation here promises to be
distinctly satisfying.

PALANDÖKEN

PALANDÖKEN

Kar kalitesi ve uzun süren sezonuyla Doğu’nun en
gözde kayak merkezlerinden biri olan Palandöken, kış
sporu tutkunlarının vazgeçilmezleri arasında… 2011
yılında Dünya Üniversitelerarası Kış Olimpiyatları’na
da ev sahipliği yapan Palandöken, Erzurum’a 10 km
uzaklıkta ve Türkiye’nin en yüksek zirvelerinden biri.
Toplam 28 km uzunluğunda ve farklı pistlere sahip
olan bölgede, 12 km uzunluğunda kesintisiz bir pist de
bulunuyor. Eğer profesyonel bir kayakçıysanız, zorlu
Ejder Tepesi’nden mutlaka kaymalısınız!

A popular skiing center of the East due to
its high quality snow and long on-season,
Palandöken is an essential destination for
winter sports enthusiasts.
The host of the 2011 Winter Universiade,
Palandöken is only 10 kilometers from Erzurum.
The area offers 28 kilometers of various skiing
trails as well as a trail that is 12 kilometers long.
Professional skiers should definitely have a go
at skiing Ejder Hill!
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Bir kase daha?

ÇORBA
SOUP

Fancy one more bowl?

Sadece Türkiye'de 300 çeşit çorba olduğu
düşünülüyor. Çorba, batı mutfağı için yemek öncesi
sadece bir iştah açıcıyken, Türkler için her zaman
ana yemeklerden biri olmuş
The rumor has it that there are 300 different kinds of
soup in Turkey. The soup is only an appetizer for the
western cuisine whereas it has always been a main
course for Turks
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Çorbanın geçmişi tahıl ürünlerinin ortaya
çıktığı milattan önceki zamana, 20 bin yıl
öncesine kadar uzanıyor. Çömlek daha
bulunmadığı için hayvan derilerinin içine
konan suyun içine ateşte kızdırılmış taşlar
atarak elde ediliyormuş. MÖ 6000 yıllarında
önce çömlek bulunur, ardından da metal
kazanlar... Çorba adının serüveni de çok
farklı değil. Çorbaya önce Latince “Suppa”
deniyor, sonra 1600’lü yıllarda Fransızca
“Soupe”. İngilizce “soup” ismi Fransızcadan
geliyor. Bizim dilimize ise Farsçadaki "şorba"
isminden geçiyor.
Bilinen en eski çorba Fransız kökenli
soğan çorbası. Et suyunun içinde pişmiş
soğan, üzerinde peynir ve ekmek ile servis
edilen bu çorba, soğanın kolay yetişiyor
olmasından dolayı yüzyıllarca insanların
temel besin kaynaklarından biri olmuş.
Sadece iki öğün yemek yenilen Osmanlı
İmparatorluğu zamanında tüm öğünlerde
mutlaka sofrada bulunmuş. Şu an çorba
Anadolu’da hala kahvaltı olarak da tercih
ediliyor. Şehir hayatında da 24 saat açık
çorbacılar sayesinde günün her saatinde
tüketilen bir lezzet olmaya devam ediyor.
Çorbanın türü bölgeye göre değiştiği gibi,
özel günlere göre de değişiyor. Yaz aylarında
genelde içinde yoğun yoğurt olan soğuk
çorbalar yapılıyor. Örneğin, ileriki sayfalarda
tarifini verdiğimiz “kuru çiçek bamya
çorbası” Konya’da düğünlere özel yapılan
bir çorba... Biz de sizler için birbirinden ayrı
damak zevklerine hitap edecek dört değişik
çorba hazırladık, umarım beğenirsiniz.
Çorbada bizim de tuzumuz bulunduysa ne
mutlu bize...

The history of soup dates back to the time
when grain crops emerged, up to 20,000
years ago. Because the pots had not been
found yet, the soup was initially created
by placing superheated stones into the
water that was poured into animals’ skin in
advance. Pottery was found around 6000
BC, then came the metal boilers... The soup
was called “Suppa” in Latin, later on in
1600s, the French call it “Soupe”. The name
“soup” comes to English from French. The
Turkish version “çorba” comes from “şorba”
in Persian.
The oldest soup known to human is onion
soup of French origin. Prepared with onions
cooked in broth and served with cheese and
bread on top, this soup has been one of the
primary food resources of humanbeings for
centuries as onions grow almost everywhere
pretty easily. During the Ottoman era, when
people had been eating twice a day, it was
found in both meals. Currently, soup is still
consumed for breakfast in Anatolia. Thanks
to the soup-makers open for 24 hours
nonstop, it continues to be a tasty alternative
consumed every hour of the day in urban life.
The type of soup varies both according to
the region and according to the occasion.
During summer time, cold soup recipes
with heavy yogurt content are popular. For
instance, the dried okra soup, whose recipe
is presented down below, is a special soup
prepared exclusively for wedding banquets
in Konya. We have prepared four different
soup recipes that will appeal to different
tastes. We hope you will like them all.
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ZENCEFİLLİ, PAZILI BAL KABAĞI
ÇORBASI
BARİATRİK MUTFAK HAKKINDA
Biz, Prof. Dr. Ahmet Türkçapar önderliğinde, sağlıklı
beslenmek isteyen ya da bariatrik ameliyat geçirmiş
insanlara proteini arttırılmış, karbonhidratı azaltılmış,
alışılagelmişin dışında eşsiz lezzette yemekler hazırlamak
amacıyla kurulmuş bir topluluğuz: Porsiyon miktarları,
protein ve kalori miktarlarını titizlikle ayarlayan iki
diyetisyen (İpek Saroğlu ve Dilara Çetin), yemekleri
fotoğrafa hazırlayan ve çeken Başak Kıpçak, yemeklerimizi
görücü ile buluşturan blogger’ımız Hande Alphan
Karacaer ve en sonunda yemekleri yiyen bir Kreatif
Direktör (Berk Özler). Instagram/bariatrikmutfak
ABOUT BARIATRIC CUISINE
Our team, led by Prof. Dr. Ahmet Türkçapar, aims
to provide people who have had a bariatric surgery
or people who just want to have a healthy diet
with protein-enhanced, reduced carbohydrate and
uniquely delicious foods. Our members are İpek
Saroğlu ve Dilara Çetin, the two dietitians who
carefully adjust the amount of portions, protein and
calories; Başak Kıpçak, an expert on food styling
and food photography; Hande Alphan Karacaer, a
blogger who brings the food to the attention of the
viewers; and Berk Özler, the creative director and the
eater.
Instagram/bariatrikmutfak

Porsiyon: 8
Kalori: 78 cal
Protein: 3 gr

MALZEMELER:
900 gr bal kabağı (2 büyük dilim), 1 orta boy
kırmızı soğan, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 1
diş sarımsak
4-5 yaprak pazı, 1 su bardağı tavuk suyu, 5
su bardağı içme suyu, Zencefil, Zerdeçal,
Tuz, Karabiber, 1 tatlı kaşığı laktozsuz süzme
yoğurt (porsiyon başına)
HAZIRLANIŞI:
Kırmızı soğanı ve bal kabaklarını irice
doğrayın ve tencereye yerleştirin. Zeytinyağı,
ezilmiş sarımsak, baharatlar, tavuk suyu ile
içme suyunu ekleyip ocağa alın. Kaynadıktan
sonra el blenderı ile pürüzsüz bir kıvam
almasını sağlayın. İnce ince doğradığınız
pazıları ekleyin ve bir taşım daha kaynatın.
Servis yaparken her porsiyona bir tatlı kaşığı
süzme yoğurt ekleyin.

PUMPKIN SOUP WITH GINGER
AND SWISS CHARD
Serves 8
Calories: 78 cal
Protein Content: 3 g

INGREDIENTS:
900 g pumpkin (2 large slices), 1 medium
red onion, 2 tablespoons olive oil, 1 garlic
clove (crushed), 4-5 sheets of swiss chard,
1 cup chicken broth, 5 cups drinking water,
Ginger, Turmeric, Salt, Pepper, 1 teaspoon
lactose-free strained yogurt (per serving)

Chop the red onion and pumpkin and put
them into a saucepan. Add olive oil, crushed
garlic, spices, chicken broth, drinking water
and start heating. Bring to a boil and ensure
a smooth consistency using a hand blender.
Add the finely chopped swiss chard and
bring to a boil once more. When serving, top
each serving with 1 teaspoon of yogurt.

Şubat/February 2019
Dondurulmuş ya da
taze bamya ile de
yapabilirsiniz ama
lezzet açısından en
güzeli kurutulmuş
çiçek bamya oluyor.
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KURU ÇİÇEK BAMYA ÇORBASI
Porsiyon: 8 Kalori: 170 cal Protein: 17 gr

MALZEMELER:
300 gr kuşbaşı kuzu eti, 1 su bardağı kuru çiçek
bamya, 3 kuru soğan, 3 yemek kaşığı zeytinyağı, 2
domates, 2 limon (suyu), 1 yemek kaşığı domates
salçası, 2 diş sarımsak, 5 su bardağı su (1 lt), 1
çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, Bir tutam
maydanoz (süsleme için)
HAZIRLANIŞI:
Soğanı küp küp doğrayın. Domatesin kabuğunu
soyun ve küp küp doğrayın Bamyanın üzerindeki
tüylerin dökülmesi için ilk önce bamyaları bir
bezin arasına koyup ovalayın. Bamyaları içine
bir limonun suyunu eklediğiniz kaynar suda 5
dakika kaynatın, sonra süzün ve bir kenara alın. Eti
minik minik doğrayın. Genelde kasaptan aldığınız
kuşbaşı et bu çorba için iri oluyor, küçük parçalara
ayırırsanız daha zarif olacaktır. Geniş bir tencerede
soğanları pembeleşinceye kadar kavurun. Sonra
ince dilimlediğiniz sarımsakları, eti, domatesi ve
salçayı koyup bir dakika kadar kavurun. Üzerine
beş bardak su ekleyin, tuzunu ve karabiberini
koyduktan sonra kaynamaya bırakın. Kaynadıktan
sonra bamyaları ve bir limonun suyunu ekleyin.
Beş dakika kadar daha kısık ateşte pişirin. Servis
etmeden önce üzerine maydanoz ekleyebilirsiniz.

DRIED OKRA SOUP

Serves 8 Calories: 170 cal Protein Content: 17 g

You can use frozen
or fresh okra, as well
but use of dried okra
delivers the most
delicious outcome.

INGREDIENTS:
300 g lamb (chopped), 1 cup dried okra, 3 onions, 3 tablespoons olive oil, 2 tomatoes, 2 lemons’ juice, 1 tablespoon
tomato paste, 2 garlic cloves (thinly sliced), 5 cups of water (1 lt), 1 teaspoon salt, 1 teaspoon black pepper, A pinch
of parsley (for decorative purposes)

Chop the onion into cubes. Peel the tomato and then chop into cubes. First, put the okra in between a piece of cloth
and rub it to remove the fuzz. Put the okra into boiling water with one lemon’s juice and boil it for 5 more minutes,
then filter and set aside. Cut the lamb into cubes of 1 cm. Since the pieces of chopped lamb purchased from the
butcher is usually too big to be used in this soup, it will be better if you chop it into even smaller pieces. Fry the
onions in a large saucepan until they turn golden brown. Then put the thinly sliced garlics,

lamb, tomato, tomato
paste and sauté for about a minute. Add five cups of water, salt and black pepper and then let it boil. After boiling,
add okra and one lemon’s juice. Cook over low heat for about five minutes. You can add parsley on top before serving.
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TERBİYELİ BALIK (SOMON) ÇORBASI
Porsiyon: 8 Kalori: 198 cal Protein: 15 gr

MALZEMELER:
500 gr somon (ayıklanmış), 1 soğan, 1 patates, 2 havuç,
4 diş sarımsak, 6 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 litre su, 5
yemek kaşığı süzme yoğurt, 1 yemek kaşığı tava yoğurdu,
1 yumurta, 1 defne yaprağı, 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı
karabiber, 1 limonun suyu
HAZIRLANIŞI:
Havuçları ve patatesi küçük küpler şeklinde doğrayın
(Sonrasında blendırdan geçirmeyeceğiz, çorba hissini
koruması ve hızlı pişmesi için küçük parçalar olmasına
özen gösterebilirsiniz). Somonları sebzelerden biraz daha
büyük olacak şekilde küp küp doğrayın. İki yemek kaşığı
zeytinyağında ilk önce ince ince doğradığınız sarımsakları
sonra küçük doğradığınız soğanları soteleyin. Patates
ve havuçları ekleyin, bir süre kavurun. Üzerine bir litre
suyu ve somonları ekleyin. Bir defne yaprağını, dört
yemek kaşığı zeytinyağını ve limon suyunu ekleyip suyu
kaynattıktan sonra kısık ateşte 20 dakika kadar pişirin.
Yoğurdu bir kaba koyup üzerine 1 adet yumurta kırın
ve tencereden aldığınız sıcak suyu azar azar dökerek
karıştırın. Bu işlemi yoğurdun kesilmesine engel olmak
için yapıyoruz. Kapta elde ettiğiniz yoğurt, yumurta ve
balık suyu karışımı homojen hale geldiğinde tencereye
geri boşaltın. Son bir defa daha kaynatın. Servis etmeden
önce içindeki defne yaprağını alın.

Biz çorbayı somondan yaptık
ama tüm tarife uyup balığı
levrek ile de değiştirebilirsiniz.
Süpermarketlerde balık
çorbası için özel kafa ve
etrafı etli kılçık satılıyor,
onlardan da kullanabilirsiniz.
Somon Omega 3 yönünden
çok zengindir ve protein
kaynağıdır.

SEASONED FISH (SALMON) SOUP

Serves 8 Calories: 198 cal Protein Content: 15 g
INGREDIENTS:
500 g salmon (sliced), 1 onion, 1 potato, 2 carrots,
4 garlic cloves, 6 tablespoons olive oil, 1 liter of
water, 5 tablespoons strained yogurt, 1 tablespoon
pan yoghurt, 1 egg, 1 bay leaf, 1 teaspoon salt, 1
teaspoon black pepper, 1 lemon’s juice

Chop the carrots and potatoes in the form of
small cubes. (We will not pass them through the
blender afterwards, so try to keep the cubes small
in order to keep the consistency of the soup as
desired and have it cooked rapidly. Chop the
salmon in the form of cubes so that its pieces are
slightly larger than pieces of the vegetables. In
two tablespoons of olive oil, first sauté the finely
chopped garlic and then sauté the onions. Add
potato and carrots, roast them for a while. Add
a liter of water and chopped salmon. Add a bay
leaf, four tablespoons of olive oil and lemon juice,
and boil it. After boiling, cook on low heat for 20
minutes. Put the yogurt in a bowl and break an
egg, and mix it all by gradually adding the fish
broth.
This is done in order to avoid setting of
yogurt. When the mixture of
yogurt, egg and fish broth
you have in the bowl
We used salmon with this
becomes homogenous,
recipe but you can replace
put its content back
it with sea bass. In some
into the saucepan.
supermarkets, you can find fish
head or beefy fish bone both of
Bring to a boil once
which are prepared to be used
again. Take the bay
exclusively in fish soup recipes.
leaf
away before
Salmon has high Omega 3
serving.
content and is a source of
protein.
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ALMOND SOUP WITH MILK
AND ORANGE FLAVOUR
Serves 8
Calories: 250 cal
Protein Content: 10.5 g

INGREDIENTS:
150 g raw almonds, 3 tablespoons
olive oil, 1 tablespoon topfull whole
wheat flour, 2 cups of milk, 3 cups of
chicken broth, Salt, Pepper, Muscat
(grated), 1 orange peel (grated),
1 pinch of red pepper

PORTAKAL AROMALI SÜTLÜ BADEM ÇORBASI
Porsiyon: 8 Kalori: 250 cal Protein: 10.5 gr

MALZEMELER:
150 gr çiğ badem, 3 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 yemek kaşığı tepeleme
tam buğday unu, 2 su bardağı süt, 3 su bardağı tavuk suyu, Tuz,
Karabiber, Muskat (rende), 1 portakal kabuğunun rendesi, 1 tutam
kırmızı biber
HAZIRLANIŞI:
Üç yemek kaşığı bademi ince ince kıyıp kenara ayırın. Kalan
bademi derin bir kap içerisine koyun, üzerine kaynar su ilave edin.
Bademler şişip yumuşayıncaya kadar 20 dakika bekleyin. Bademlerin
kabuklarını soyun. Kabuklarını soyduğunuz bademleri mutfak
robotundan geçirerek un haline getirin. Çorbayı hazırlayacağınız
tencerede iki yemek kaşığı zeytinyağı ile bir yemek kaşığı tam buğday
ununu kavurun. Un haline getirdiğiniz bademleri ilave edin ve üç
dakika daha kavurun. Sütü çırpıcıyla karıştırarak yavaş yavaş ilave
edin. Tavuk suyu, muskat, tuz ve karabiberi ekleyin. Kaynayıncaya
kadar karıştırarak orta ateşte pişirin. Kaynadıktan sonra rendelediğiniz
portakal kabuklarını ekleyip, kısık ateşte beş dakika daha pişirin.
Kenara ayırdığınız bademleri ince ince doğrayıp bir yemek kaşığı
zeytinyağı ile renk alana kadar kavurun. Kavrulmuş badem, kırmızı pul
biber ve rende portakal kabuğu ile süsleyerek servise hazırlayın.

Chop up three tablespoons of
almonds and put them aside. Put
the remaining almonds in a deep
bowl and add boiling water. Wait for
20 minutes until the almonds are
swollen and become softer. Then
peel the almonds. Shred the peeled
almonds through the food processor
into flour form. Take a saucepan in
which you will prepare the soup,
sauté two tablespoons of olive oil
and a tablespoon of whole wheat
flour in it. Add the almonds that you
have made into flour and sauté for
three more minutes. Stir the milk
in the mixer and add it gradually.
Add chicken broth, nutmeg, salt and
pepper. Cook over medium heat
and keep on stirring until boiling.
After boiling, add grated orange
peel and cook on low heat for five
minutes. Finely chop the almonds
that were put aside and sauté them
with a tablespoon of olive oil until
you see a change in color. Serve
with roasted almonds, red pepper
and grated orange peel on top.
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SEVME
SANATI
Art of Loving

Sevgi… İnsanı hayata bağlayan en önemli duygu.
Hayata tutunmanın, hayaller kurmanın, umut etmenin ve var olmanın en derin hali.
Sevmek ve sevilmek ise paylaşmanın, insanca yaşamanın, mutluluğun anahtarı...

Love… The crucial emotion that clings one to life.
It's the deepest state of holding on to life, dreaming, hoping and existing.
To love and to be loved is the key to sharing, to live humane, to happiness...
Öyle bir dünya düşünün ki, her şeyin
başında seygiye dayalı, herkesin güzel
bir yaşam için uğraştığı hayatlar var.
Sevgi öylesine büyülü bir sözcük…
Modern kültürün değişen değerlerinin
içine kaygı ve korku oldukça yansısa
da; sevmek, sevgiyi hissetmek,
paylaşmak hala insanca yaşamak
adına en önemli özelliğimiz.
Çünkü seven ve sevildiğini bilen insan
mutludur. İnsan; sevgisini yanındakine
güvenerek, işinde üreterek, ailesiyle
paylaşarak çoğalttığında yaşam anlam
kazanır.

Imagine a world where everyone is living
lives lead by love and everyone is trying
make to their lives worth living. Love is
such a magical word…
Although anxiety and fear are reflected in
the changing values of modern culture;
to love, to feel love, to share are the three
main pillars we need to live humane.
Because a human being is happy when
he/she is aware that he/she loves and is
loved. Life means something when love
is nurtured by a human being and this
is possible only if there is mutual trust,
productive work and sharing with the
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Hayatımızda ve ilişkilerimizde
sevginin gerçekten çok büyük önemi
var. Hayata dair dileklerimizde her
ne kadar sağlık, başarı ve para diye
sıralasak da aslında yaşamda, aşkta,
ailelerimizde ve arkadaşlıklarımızda
işin özü sevgiye, sevip sevilmeye
varıyor.
Çünkü özümüz sevgi…
Ümit Yaşar Oğuzcan’ın “Aşka Dair
Nesirler” eserinde de dediği gibi:
"…Korkunun olduğu yerde aşk
yoktur. Cesarettir sevmek. Düzenlere,
oyunlara, kötülüklere meydan
okumaktır. Sevmek; uzaklaşmaktır
yalandan, bencilliği hiçe saymaktır. Bir
başka açıdan da inanmaktır sevmek.
Gerçekten inanmaktır, tümden
inanmaktır. İnsan sevince; sevdiğine
bütün varlığı ile teslim olmamışsa,
yeteri derecede sevmemiş demektir.
Ve ona kayıtsız şartsız inanmıyorsa,
sevgiden bahsetmeye bile hakkı

family.
Love really matters in our lives and
relationships. In our daily life, we
usually wish others health, success
and money, respectively; however
the essence of the matter is love; to
love and be loved in our lives by our
families and circle of friends.
Because our essence is love…
As Ümit Yaşar Oğuzcan says in his
“Prose About Love”:
“…Where there is fear, there is no love.
Love means courage. It is a challenge
to tricks, games, evil. Love means
to walk away from the lie, it means
ignoring selfishness. From another
point of view, love is believing in
something. Believing genuinely,
believing completely. When one is
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yoktur. Kıskançlık inancımızın bütünlüğü ölçüsünde
besler aşkı. Şüpheyse öldürür. Şüphenin olduğu yerde
inancın yeri olmaz. Sevgiden bahsedilemez orada.
Kıskançlıksa; kutsal bir duadır dudağında sevenlerin.
Sevmek; var olmaktır bir bakıma, derinden bakılınca
yokluğa benzer. Sevmek bütünlenmektir. Çok seven
eksildiğini zanneder, oysa artmaktır sevmek, çoğalmaktır.
Çevrenin gözlerimizden silinmesi, önce bir eksilme hissi
verir insana. Fakat o her şeyimizi varlığı ile doldurdukça
arttığımızı anlarız. O bir tek kazanç, bütün kayıplarımıza
bedeldir. Bir an gelir; her şeyi onunla değerlendirmeye
başlarız. O bugün mutluysa yaşamak güzeldir. Kabımıza
sığmayız. Şarkılar söylemek gelir içimizden. O
kederliyse, gözlerimizde her şey kederlidir artık. Bütün
güzellikler bir bir yitirirler anlamlarını. O anlarda ölümü
düşünür de yine ölemeyiz kurtulamamak için. Yanmaktır,
tutuşmaktır sevmek ve yaşadıkça hiç sönmemektir.”

"Doğanın renklerine
önem veren ve bu
kapsamda yeni türleri
araştıran PTT AŞ,
yeni çiçek temalı
pullarını çok yakında
sizlerle buluşturmaya
hazırlanıyor."

in love; if he has not surrendered to his
beloved with all his existence, his love
will not suffice. And if he/she doesn't
believe in her/him unconditionally, he
can't even tell us about love. Jealousy
nourishes love within the integrity of our
faith. Doubt is fatal. Where there is doubt,
there does not exist faith. One cannot
talk about love over there. Jealousy is
a sacred prayer on the lips of lovers.
To love is to exist, in a sense; similar to
absence if you look deep down inside. To
love is to be an integral part of your loved
one. One who loves one another so much
thinks he is fading away; however, on the
contrary, to love is to grow, to develop.
Seeing nothing but the loved one initially
leaves one with a sense of deficiency.
But as we are filled thoroughly with our
loved one’s existence, we begin to realize
that we are growing. That one single
gain is worth all our losses. There comes
a moment when we begin to interpret
everything through the eyes of our loved
one. It feels good to be alive if the loved
one is happy today. We feel so excited.
We are filled with an urge to sing. If the
loved one is sad, everything feels gloomy.
Beauty becomes meaningless. Death
comes to mind at that moment, however
we do not want to die in order not to be
able to run away. To love is to burst into
flames, love burns and love fire never
dies as long as one lives.”

"PTT AŞ, which puts great
emphasis on colors of nature
and pursues new varieties in
this context, is working on a new
series of stamps with flowers as
a theme which are going to be
launched very soon."

Sevdiklerinize
Özel
FOTOĞRAFINIZ

SiZDEN
PULUNUZ
PTT’DEN!

Özel anları, fotoğraflarınızı
pula dönüştürerek
ölümsüzleştirin.
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BİR
EMİNÖNÜ
PORTRESİ
A portrait of
Eminönü
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Biraz deniz trafiği, biraz balık-ekmek kokusu biraz da alışveriştir Eminönü. Başka
ne dersin diye soracak olursanız da “çokça İstanbul, çokça portre” derim onun
hakkında. İstanbul’u tanımak isteyenler için başlama noktası olan Eminönü,
martıların ve güvercinlerin himayesinde misafirlerine kol kanat geriyor

Put a little bit of sea traffic, a bit of grilled fish sandwich smell and some shopping
acitivity: Congrats! You are in Eminönü. If you ask me “What else do you have in
mind about Eminönü?”, my answer will probably be “mostly Istanbul, mostly portraits”.
Being a good starting point for those who want to get to know Istanbul, Eminönü then
takes its visitors under its wings accompanied by seagulls and pigeons
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İstanbul’un en canlı semtlerinden birindeyiz,
Haliç’in batı kanadında… Karşımızda Galata Kulesi
tüm ihtişamıyla bizi selamlıyor. Balık-ekmek
teknelerinin dumanları, kestane ve mısır arabalarının
dumanlarıyla yarışırken insanlar karınca sürüleri gibi
semtin dört bir yanına dağılıyor. Yüzlerine dikkatli
baktığınızda sanki hikayelerini okuyacakmış gibi
hissediyorsunuz, öyle tanıdık gibiler… Filmlere plato
olan Eminönü, her gün binlerce insanı ağırlıyor. Kimi
Mısır Çarşısı’ndan baharat almış, kimi Yeni Camii’de
Cuma namazına yetişme telaşında kimi de denizin
kıyısında durmuş karşı yakayı izliyor.

Volkan Yalçın

We are in one of the liveliest neighborhoods of
Istanbul, lying at the west wing of the Golden Horn…
On the other side, The Galata Tower is greeting us
in all its glory. As smoke coming from the boats
serving grilled fish sandwiches is running against
the smoke sailing from the carts of street vendors
that sell chestnut and corn, people race around the
neighborhood just like scattering of flocks of ants
around an anthill. When you stare at their faces, you
have an instant feeling that you will learn about their
life stories, it feels so familiar... Eminönü, a movie set
for many films, attracts hundreds of people every day
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"İbadet için
camiye gelen
kalabalık dışarıya
taşmış. Dışarıda
akan insan
selinin yerine
cami çevresinde
sükunet hakim."

YERALTINDAN YENİ CAMİİ’YE

Eminönü turumuza yeraltı çarşısından başlıyoruz.
Buraya keşmekeş hakim. Oyuncakçılar, saatçiler,
ayakkabıcılar, ıvır zıvır satanlar derken küçük
adımlarla çarşıdan çıktığımızda derin bir nefes
alıyoruz. Neyse ki iyot kokusu az önceki kargaşayı
hemen unutturuyor. Semtin en önemli simgesi olan
Yeni Camii tadilata girmiş. Üzerine çıkılan iskeleler
yüzünden güzelliği saklanmış gibi. Yine de
güvercinler burayı mesken edinmeye devam ediyor.
İbadet için camiye gelen kalabalık dışarıya taşmış.
Dışarıda akan insan selinin yerine cami çevresinde
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"The crowd who came to
the mosque to worship
has overflown. The feeling
of serenity dominates the
atmosphere in the mosque
which forms a striking
contrast with the hustle and
bustle of people outside the
door of the mosque."

for various reasons. Some purchased spices from the
Spice Bazaar, some are trying to catch up with the
prayer in the New Mosque on Friday whereas some
others standing by the sea are watching the other
side of Golden Horn.

FROM THE UNDERGROUND TO NEW
MOSQUE

We start our tour in Eminönü with the underground
bazaar. This place is chaotic. A walk through toy
sellers, watch sellers, shoemakers, gadget sellers with
small steps makes us take a deep breath as soon as
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Başak Duru

Volkan Yalçın

sükûnet hakim. Bir diğer adı Valide Sultan
Camii olan Yeni Camii, Osmanlı İmparatorluğu
döneminde yapımı en uzun sürede tamamlanan
yapılar arasında gösteriliyor. Sultan III. Murat’ın eşi
olan Safiye Sultan’ın emriyle 1597’de temeli atılan
yapı, 1665 yılında IV. Mehmet’in annesi Turhan
Hatice Sultan’ın çabaları sonucu tamamlanmış. İlk
yapıldığı dönemde deniz kenarında konumlanan
cami, zamanla denizi doldurma çalışmaları
yüzünden bugünkü yerini almış.

TARİH SAYFALARINA YOLCULUK

Yeni Camii’nin hemen karşısında yer alan Mısır
Çarşısı, rengarenk, büyülü bir dünya gibi… Buradaki
baharatçılara, renkli sabunlara, hediyelik eşyalara
göz atmak Eminönü’nün olmazsa olmazlarından.
Caminin külliyesinin içinde bulunan çarşı,
yapıldığı dönem Valide Çarşı ya da Yeni Çarşı
olarak adlandırılırken 18. yüzyıldan sonra Mısır
Çarşısı ismini almış. Bunun bir diğer sebebi de,
o dönem satılan ilaç ve baharatların Mısır’dan
getirilmesiymiş. L planlı çarşıda altı giriş kapısı
bulunuyor. Çarşıdan ilerleyip yol ayrımına
geldiğinizde solda Ezan Köşkü’nü görüyorsunuz.
Parmaklı balkon şeklinde tasarlanan yapı,
çarşısının en önemli noktalarından. Çarşıda
gezinirken tarih sayfalarında yolculuk yapıyor
gibi hissediyorsunuz. Burada esnaf davetlerine
kayıtsız kalmanız pek mümkün değil. Neyin neye
iyi geldiğini bilen esnafla sohbet edip demli bir çay
içmek de Eminönü adeti sayılıyor.

EN BÜYÜK POSTANE

Eminönü’nün simgelerinden sayılan Büyük
Postane Binası da tadilat aşamasında. Türkiye’nin
en büyük postane binası olan yapının inşaatı 1909
yılında tamamlanmış. Bir dönem İstanbul Radyoevi
olarak da kullanılan Büyük Postane, 1958 yılından
itibaren posta ve telgraf işlerinde kullanılmaya
başlanmış. Binaya dışarıdan bakmakla yetinmeyip
içeri girerseniz ihtişamını daha da yakından
görmüş olursunuz. Yapının içinde yer alan
müzeden iletişim ve telekomünikasyon tarihine
ilişkin bilgilere ulaşabilirsiniz. Süslemelerindeki
Osmanlı mimarisi, taş ve mermer kullanımındaki

we get out of the bazaar. Luckily, we forget this hustle
and bustle once we could smell the iodine coming
from the sea. The most distinguished building
of the neighborhood, the New Mosque is under
renovation. It looks like its beauty is hidden behind
the surrounding scaffolds. Still, pigeons are settled
in around the mosque. The crowd who came to the
mosque to worship has overflown. The feeling of
serenity dominates the atmosphere in the mosque
which forms a striking contrast with the hustle and
bustle of people outside the door of the mosque. The
New Mosque, also called Valide Sultan Mosque, was
one of the buildings completed in the longest period
of time during the Ottoman era. The mosque, whose
construction started in 1597 by the royal command
of Safiye Sultan, wife of Murat III the Emperor, had
been completed thanks to the efforts of Turhan
Hatice Sultan, mother of Mehmet IV the Emperor.
The mosque, which was originally situated at the
waterside, is at its present location now due to the
embankment of the sea in time.

A JOURNEY BETWEEN THE PAGES OF
HISTORY

The Spice Bazaar, located right across the New
Mosque, is like a colorful and magical world. Taking

Şubat/February 2019

Eminönü’ne gelip de renkli akide şekerlerinden,
lokumlardan, tatlılardan yemeden dönmeyen
yoktur herhalde. Niyetiniz olmasa dahi buradaki
rengarenk vitrinler sizi içine çekiyor sanki.
I suppose there is no single person who leaves Eminönü
without eating a piece of colorful candy, Turkish delight
or sweets. Even if you don't have any intention to eat
any, the colorful showcases here are like magnets.
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zariflikle Büyük Postane Binası, görkemli yapısıyla
dikkat çekiyor.

ŞEKERLEME ADRESLERİ

Eminönü’ne gelip de renkli akide şekerlerinden,
lokumlardan, tatlılardan yemeden dönmeyen
yoktur herhalde. Niyetiniz olmasa dahi buradaki
rengarenk vitrinler sizi içine çekiyor sanki. Ali
Muhiddin Hacı Bekir ilk durağımız oluyor. Buraya
adım attığınız anda çocukluğunuza dönmüş gibi
hissediyorsunuz. Cam kavanozlarda sıralanmış
akide şekerleri, uzun şeritlerden kesilen lokum
küpleri, ezmeler, helvalar derken bu şekerleme
dükkanının günün her saati bu kadar kalabalık
olmasına şaşırmıyoruz. Karşı komşusu Hafız
Mustafa ise bir diğer müdavim durağı. Burada da

a look at the spices, colorful soaps and souvenirs in
here is a must in Eminönü. The bazaar located in the
mosque's complex was called Valide Bazaar or New
Bazaar during the period it was built, but was renamed
as “Egyptian Bazaar” after 18th century. Another reason
for this is that the medicine and spices that were sold
at that time were brought from Egypt. There are six
entrance gates in the L-shaped bazaar. As you walk
through the bazaar and arrive at the crossroads, you will
see the Azan Mansion on the left. This structure with
a balcony is one of the most important places of the
Bazaar. While you are walking through the bazaar, you
feel like you're traveling between the pages of history. It
is almost impossible not to accept the invitations of the
shopkeepers in the bazaar. Having a chit chat with the
shopkeepers who know very well which spice is good
for what type of food accompanied by a strong tea is
considered an Eminönü ritual.

THE LARGEST POSTAL BUILDING

The Grand Post Office Building, one of the iconic
buildings of Eminönü, is also under renovation. The
construction of Turkey's largest post office building
was completed in 1909. The Grand Post Office, which
was used as the Istanbul Radio House for a period, has
been in use for postal and telegraph works since 1958.
If you are not content with what you see from outside
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Sirkeci Garı, 1890 yılında
II. Abdülhamid döneminde
yapılmış. Yeni Camii gibi o da
yapıldığı dönem denize çok
yakınmış. 1883-1977 yılları
arasında Paris-İstanbul arası
sefer yapan Şark Ekspresi
(Orient Express) sayesinde
de uzun yıllar köprü görevi
görmüş Sirkeci Garı.

yer bulmakta zorlanıyorsunuz. Şerbetli
tatlılar baş köşede servis edilirken,
vitrinde ise rengarenk muhallebiler,
şekerlemeler ve pastalar gözlerimizi
kamaştırıyor. Lokum almak isteyenler
içinse dükkanın içinde ayrı bir bölüm var.
Hafız Mustafa’nın profiterol, baklava ve
ayva tatlısı ise en çok tercih edilenlerden…

of the building and prefer to get in, you will be amazed by
its magnificence. You can find information about the history
of communication and telecommunication in the museum
located in the building. Effect of Ottoman architecture on
its decorations and elegance in the use of stone and marble
make the Grand Post Office Building a distinguished
landmark worth a visit.

SON DURAK İSTASYON

I suppose there is no single person who leaves Eminönü
without eating a piece of colorful candy, Turkish delight or
sweets. Even if you don't have any intention to eat any, the
colorful showcases here are like magnets. Ali Muhiddin Hacı
Bekir happens to be our first stop. When you step in this well-

Ve yolumuz yıllar boyu kavuşmalara,
ayrılıklara sahne olmuş son durağımıza
geliyor. Sirkeci Garı, 1890 yılında II.
Abdülhamid döneminde yapılmış. Yeni

CONFECTIONERY LOCATIONS

"Sirkeci Train Station, was
constructed in 1890 during
the reign of Abdulhamid II the
Emperor. Like the New Mosque,
it was very close to the waterside
at the time of its construction.
Sirkeci Train Station served as
a bridge for many years thanks
to the Orient Express which
connected Paris and Istanbul
between 1883 and 1977."
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known shop, you feel like you're back in your
childhood. When we take a glance at the hard
candy in glass jars, cubes of Turkish delight cut
from long strips, marzipan and halva, it does
not come as a surprise that this confectionery
shop is so crowded every hour of the day. Its
neighbor Hafız Mustafa is another regular stop.
It is almost impossible to find an available seat.
Syrup sweets are served at the very center,
while dazzling colorful custards, candies and
cakes are all placed in the showcase. There is a
separate section inside the shop for those who
want to buy Turkish delight. Hafız Mustafa's
profiterole, baklava and quince cheese are
among everyone’s favorite desserts.

STATION OF FINAL DESTINATION

Camii gibi o da yapıldığı dönem denize çok yakınmış.
1883-1977 yılları arasında Paris-İstanbul arası sefer
yapan Şark Ekspresi (Orient Express) sayesinde de
uzun yıllar köprü görevi görmüş Sirkeci Garı. Bugün
Orient Express ismini taşıyan restoranı, garın deniz
tarafındaki vitraylı girişinden girdiğinizde, bekleme
salonundan istasyonun içine geçtiğinizde sol kısımda
görebilirsiniz. Bu restoran aynı zamanda 1950’li yıllarda
ünlü isimleri de misafir eden bir mekan… Hem fotoğraf
tutkunlarının hem de turistlerin gözdesi olan Sirkeci
Garı, melankolik atmosferiyle Eminönü’ne bir daha
gelme sebebimiz oluyor.

Here comes our final destination which has
witnessed many reunions and farewells for
years. Sirkeci Train Station was constructed
in 1890 during the reign of Abdulhamid II
the Emperor. Like the New Mosque, it was
very close to the waterside at the time of its
construction. Sirkeci Train Station served as
a bridge for many years thanks to the Orient
Express which connected Paris and Istanbul
between 1883 and 1977. When you enter the
station via its stained-glass door located
near the sea and cross the waiting room,
its restaurant “Orient Express” stays on the
left. This restaurant is a venue that hosted
reputable names in 1950s. Sirkeci Train Station,
a favorite location of both photographers and
tourists, is another reason to come to Eminönü
once again with its melancholic atmosphere.

Büyüteç

Magnifier

HEAD OF AFFILIATES OF PTT

PTT İŞTİRAKLER BAŞKANI
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Hakan Gülten:
“PTT AŞ, DÜNYA MARKASI OLMA YOLUNDA
HEDEFİNE EMİN ADIMLARLA İLERLİYOR.”
"PTT AŞ, is taking firm steps forward to
be a global brand"

Şubat/February 2019

PTT İştirakler Başkanı
Hakan Gülten ile PTT
AŞ'nin Türkiye Pazarında
gerçekleştirdiği
faaliyetlerden yeni
projelerine, dünya
markası olma hedefinden
2019 öngörülerine
uzanan bir röportaj
gerçekleştirdik
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We had an interview with
Mr. Hakan Gülten, Head
of Affiliates, and covered
many topics ranging from
the activities of PTT AŞ
in the domestic market
and the company's new
projects to its mission
to be a global brand and
2019 projection

PTT’nin Türkiye pazarında gösterdiği faaliyetler ve bunun
sonucunda dünyadaki benzer şirketler arasındaki sıralamasını nasıl
değerlendiriyorsunuz?
Devlet için stratejik bir öneme sahip olan posta sektöründe ciddi bir
değişim ve gelişim yaşanıyor. PTT AŞ bu öneminin farkındalığı ile yaptığı
hizmetlerin üzerine yenilerini ekleyerek dünya markası olma yolunda
hedefine emin adımlarla ilerliyor. Dünya posta kuruluşları arasında köklü
bir kuruluş olarak adından söz ettiren PTT, 20 Eylül 2016 yılında ülkemizde
ilk kez yapılan ve üç hafta süren 26. UPU Kongresi’ne ev sahipliği yapmıştır.
Bu kapsamda Dünya Posta Birliği’nin başkanlığını yürütmekte ve posta

How do you evaluate the activities of PTT in the domestic market and its
consequent ranking among the global competitors?
The postal sector, which is strategically important for the state, is
undergoing a critical change and development. With the awareness of this
importance, PTT AŞ is taking firm steps towards its mission to become a
global brand by launching new services in addition to existing ones. PTT,
which is a well-established and prominent name among global postal
institutions, hosted the 26th UPU Congress which was held for the first
time in Turkey and lasted three weeks in September 2016. In this context,
our chairman is the chairman of the Universal Postal Union. Being an
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sektöründeki stratejik değişime yön veren kuruluş
olması nedeniyle dünyadaki benzer şirketler
arasında da önemli bir yere sahiptir.

institution that dominates the strategic change in
postal sector, it holds an important position among
similar companies in the world.

PTT, iştirakleri ile vatandaşa hizmet noktasında
büyük bir misyon üstlendi. Bu konudan
bahsedebilir misiniz?
Posta sektöründeki değişimlere ayak uydurmak
adına Bakanlığımızın da desteği ile devam eden
bir süreç yaşıyoruz. Şu an altı iştirakimiz var. Son
iki yıl içinde kurulan iştiraklerimiz ile bir holding
yapısına kavuşmaya çalışıyoruz. Bir devlet kurumu
olarak profesyonel anlamda iş yapan bir posta
şirketinin yapacağı her işlemi daha yüksek kalitede
uygulamak için çalışıyoruz. Elbette bu anlamda
milli ve stratejik hedeflere de ayak uydurmamız
gerekiyor. Özel sektörden farklı olarak sadece kar
amacı gütmüyoruz. Kurulmuş şirketlerimizin sayısı
giderek artacaktır.

PTT and its subsidiaries undertook a major
mission to serve the citizens. Do you have a few
words about this topic?
We are undergoing a process that continues with
the support of our Ministry in order to keep up
with the changes in the postal sector. Currently,
we have six subsidiaries. We are trying to end
up with a holding structure that will include our
subsidiaries established in the last two years. As
a government institution, we are working hard to
execute every transaction with a higher quality
than a professional postal company can carry out.
Of course, in this sense, we have to keep up with
national and strategic goals. Unlike the private
sector, we are not in this business just for profit.
The number of our subsidiaries will gradually
increase.

Projelerden söz edebilir misiniz?
Öncelikle posta sektörü ve bunun yan hizmetlerini
yürütmek istiyoruz. İştiraklerimizden biri olan
Kule Verici Tesisleri İşletim ve Teknolojileri

Can you tell us about the projects in detail?
First of all, we want to carry out the postal services

Şubat/February 2019

"2023 hedeflerine
giden yolda
önümüze çıkan
engellere çözüm
odaklı yaklaşıyor
ve doğru stratejiler
belirliyoruz."

AŞ tarafından TV, radyo yayıncılığının anten
kulelerinin yönetimi tek bir kule üzerinden
yürütülüyor. İstanbul, Çanakkale ve İzmir’de
devam edecek bu görev PTT AŞ’ye verilmiştir.
Bakanlığımızca verilen yetki sayesinde, İstanbul
Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi başta olmak
üzere Çanakkale Ankara, Bursa’da Bakanlığımızca
yapımına başlanacak olan ülkemizdeki tüm
TV-Radyo kuleleri sosyal ve teknik alanlarının
tamamı Kule AŞ tarafından işletilecektir. Bir
diğer iştirakimiz PTT Para Lojistik ve Özel
Güvenlik Hizmetleri AŞ ile bankaların paralarını
taşıma, depolama ve saklama hizmeti verilmeye
başlanmıştır. Türkiye’de ilk kez Türkiye Cumhuriyet
Merkez Bankası madeni paralarının depolanması,
saklanması ve lojistiği için Ankara ilinde
çalışmalara başlamış olup bu alanda çalışmalarına
hızla devam etmektedir. Araç Kiralama ve Filo
Yönetimi, Lojistik, Personel Temini ve Destek,
Çağrı Merkezi, Turizm Hizmetleri alanlarında
faaliyet gösteren Anadolum Destek Lojistik
Hizmetleri Sanayi ve Ticaret AŞ adında bir
şirketimiz var. Milli, güvenli anlık mesajlaşma
ve haberleşme çözümünü Türkiye’ye sunan ve
yazılım hizmetleri, yapay zeka ile mobil uygulama
ve haberleşme teknolojileri alanlarında lider
olmaya aday PTT Bilgi Teknolojileri AŞ kamu
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"We are trying to overcome
the obstacles that we face
on our way to fulfill our
2023 objectives with a
solution-oriented approach
and right strategies."

and its ancillary services. Our subsidiary, Kule
Verici Tesisleri İşletim ve Teknolojileri AŞ is
involved in management of antenna towers
for TV and radio broadcasting via one single
tower. This function to be carried out in Istanbul,
Çanakkale and Izmir has been assigned to PTT
AŞ. As a consequence of the authority given by
the Ministry, all social and technical areas of TVRadio towers to be constructed by the Ministry in
Çanakkale, Ankara, Bursa and Küçük Çamlıca of
Istanbul will be operated by Kule AŞ. One of our
subsidiaries, PTT Para Lojistik ve Özel Güvenlik
Sistemleri AŞ, started to provide the banks with
the transportation, storage and custody of money.
For the first time in Turkey, there has been an
ongoing work in Ankara for the storage, custody
and logistics of the coins of Central Bank of
Republic of Turkey. We have another subsidiary,
Anadolum Destek Lojistik Hizmetleri Sanayi ve
Ticaret AŞ, which operates in the fields of car rental
and fleet management, logistics, personnel supply
and support, call center and tourism services. PTT
Bilgi Teknolojileri A.Ş., the provider of national
and secure instant messaging and communication
solutions for Turkey and future leader in the fields
of software services, artificial intelligence, mobile
applications and communication technologies,
continues to work for many software projects,
including those of public institutions and it also
supports PTT in terms of technological needs. It
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"2019’un
çok daha iyi
geçeceğine
inanıyoruz."

kurumları başta olmak üzere birçok
yazılım projesi için çalışmalara
devam edilmekte, PTT’nin teknolojik
ihtiyaçları konusunda da destek
verilmektedir. Devlet kuruluşlarına ve özel
sektöre hizmet veren bir şirket. Şirketimiz şu
an sektörde ciddi bir yer edindi. E-ticaret şirketimiz
e-PTTAVM, 2012’de başlamış bir oluşum son bir
yılda iştirake dönüştü. Yüzde 300’lere varan cirosu ile
Türkiye’deki en büyüklerin arasına girmiş durumda.
PTT AŞ güvencesiyle bu işlemlerin yapılıyor
olması hem de taşımacılık anlamında PTT’nin
tecrübesinden yararlanılması PTT AVM’ye katkı
sağladı. Ancak tek başına e-ticaret ile büyümek
mümkün olmadığından lojistik alanında ve birçok işi
yapan farklı şirketlere ihtiyacımız var. Bu kapsamda
uluslararası alanda söz sahibi olacak lojistik şirket
olma yolunda çalışmalarımız devam etmektedir.
PTT sadece posta, kargo, banka değil aynı
zamanda lojistik sektöründe de büyük oyuncu.
PTT lojistik bölümünde nasıl bir strateji
planlıyor?
Lojistik PTT’nin ana iş kollarından biri. Lojistik

provides service to both public and
private sectors. Our company has
a prominent name in its sector. Our
e-commerce company, e-PTTAVM,
which started its operations in 2012, has
become a subsidiary last year. As a result of
300% increase in turnover, it has become one of
the leading companies in the domestic market.
The fact that these transactions were carried out
under the guarantee of PTT and PTT's experience
in the field of transportation contributed to PTT
AVM. However, since it is not possible to grow
by e-commerce alone, we need several other
companies in the logistics sector and in other
fields. In this context, we continue to work on
becoming a leading logistics company in the
global market.

PTT is a big player not only in postal services,
cargo and banking services but also in logistics
industry. What will PTT’s strategy be in
logistics?
Logistics is one of PTT's main lines of business. We
are trying to expand in logistics. We help Turkey
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konusunda büyümeye çalışıyoruz. Uluslararası
nakliyede ve e-ticaretin lojistik merkezi olma
noktasında Türkiye’nin önemli adımları atmasını
sağlıyoruz. Uluslararası alanda önemli lojistik
firmaları yatırımlarını Türkiye’de yapmak istiyor. Bu
anlamda ciddi bir değere sahibiz. Biz de bu değeri
kullanarak milli ekonomiye katkı sağlamak amacıyla
çalışmalarımıza devam ediyoruz.
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take important steps to be a prominent name
in international shipping and to be the logistics
center of e-commerce. Major international
companies in logistics industry want to invest
in Turkey. Our country has a critical potential
in this sense. We keep on working to make our
contribution to the national economy.

A while ago, there was a lot of discussion
Yemek kartı sektörü bir dönem çok tartışıldı.
regarding the meal card sector. There was a
PTT’nin de bu alanda BELBİM ve Turkcell ile iş
collaboration between PTT and BELBİM and
birliği oldu. Bu projede ne aşamadasınız?
Turkcell in this field. Could you please give us
Bankacılık tarafındaki tecrübemizi esnafın ve
an update about this project?
We wanted to transform our experience on the
vatandaşın yararına bir iştirake dönüştürmek
banking side into a business line for the benefit
istedik. Bu kapsamda yemek kartı şirketimiz
of the tradesmen and citizens. In this
24.07.2018 tarihinde Turkcell ve BELBİM
context, our meal card company was
ortaklığında kuruldu. İlgili kurumların
established on 24.07.2018 under
da bu alanda hedefi olduğundan
the partnership of Turkcell and
ortak hedef doğrultusunda milli
BELBİM. Since the relevant
bir yemek kartı oluşturduk. Bu
"We
believe
that
institutions have a target in this
sistemimiz ile devletimiz esnafın
2019 will be
area as well, we have created a
sesine kulak vermiş oldu. Bu kartın
much better."
national meal card in line with
en büyük özelliği toplu ulaşım
the common goal. Thanks to
kartı olarak da kullanılabilecek. Bir
this system, our state has heard
çalışan işine giderken hem yemek
the voice of tradesmen. The most
kartı hem ulaşım kartını bir arada
important feature of this card is that it
kullanabilecek. Bu yıl Mayıs ayına kadar
can be used as a public transportation card, as
ilk kartlarımız çıkartılmış olacak.
well. One employee will be able to use the same
card both as a meal card and a transport card on
Türkiye Kart Projesi büyük bir lansman ile
his way to work. The first version of this card will
anlatılmıştı. Türkiye Kartın kullanımı ve
be issued by May of this year.
hedeflerini anlatır mısınız?
Maalesef ulaşım alanında kart sektöründe birlik
yoktu. Aynı şehirde bile birden fazla kart olması,
Turkey’s Card Project was presented with a big
kişilerin yeni kart almak zorunda kalmasıyla ciddi
launch. Could you please tell us about the area
israflar oluşuyordu. Bakanlığımızın oluşturduğu
of use and objectives of Turkey’s Card?
strateji ile biz de bu projede yerimizi aldık. Şu
Unfortunately, there was no unity in the
an teknolojik olarak altyapı kurulmuş durumda.
transportation cards. The necessity of using
Belediyelerin en az maliyetle en hızlı geçişini doğru
more than one card even in the same city made
strateji ile oluşturmaya çalışıyoruz. Teknolojimiz
people buy new cards all the time which in turn
hazır, belediyelere tek tek bu konuyu tanıtıp bu
caused a huge waste of resources. We took part
sektörde faaliyet gösteren, belediyelere hizmet eden
in this project within the strategy formed by our
kart firmalarına da konuyu ciddi anlamda anlatıp
Ministry. Currently, technological infrastructure
Türkiye’deki bu israfın önüne geçmek istiyoruz.
has been established. We are working on a
Zararına çalışan bu sektöre düzen getireceğiz.
strategy to provide the municipalities with
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Bakanımız da yakın zamanda lansmanı
yapıp Sayın Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı
da bilgilendirdikten sonra işlemlerimiz
başlayacak.
2018 yılı Türkiye ekonomisinde büyük
mücadelelerin verildiği bir yıl oldu. 2019
yılı öngörülerinizi paylaşır mısınız?
2018 yılı dış sebeplerden kaynaklı olarak
bizim için, ülkemiz için zor geçti. Biz bu
noktada hükümetimizin sunduğu politikalar
neyse onlara uygun hareket ettik ve edeceğiz.
Zaten PTT yeni girmiş olduğu sektörler
itibariyle çok doğru adımlar attı. Yaptığımız
yatırımların geri dönüşleri de bunu kanıtlıyor.
2019’un çok daha iyi geçeceğine inanıyoruz.
2023 hedeflerine giden yolda önümüze çıkan
engellere çözüm odaklı yaklaşıyor ve doğru
stratejiler belirliyoruz.
PTT iştirakleri ile büyümeye devam
edecek mi?
İştiraklerimizin çoğu ilk yıllarını yeni
tamamlamış oldu. Ancak hepsi de önemli
bir ekonomik güce sahip oldular. Kendi
sektörlerinde söz sahibi firmalara dönüştüler.
2019 yılında da bu fırsatı arttırarak devam
etmek istiyoruz. Sektör itibariyle girmeyi
düşündüğümüz bazı stratejik noktalar var.
Bunların değerlendirmesini ve planlamasını
yapacağız.

Uluslararası alanda önemli
lojistik firmaları yatırımlarını
Türkiye’de yapmak istiyor.
Bu anlamda ciddi bir değere
sahibiz. Biz de bu değeri
kullanarak milli ekonomiye
katkı sağlamak amacıyla
çalışmalarımıza devam ediyoruz.
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a smooth transition at the minimum cost. Our
technology is ready to be used, promotional activities
will be held for each and every municipality as
well as for the companies that already carry out the
existing transportation card operations on behalf of
municipalities and consequently we would like to
avoid any more waste generation in this field. We will
bring an order to this loss-making sector. Following
the briefing of Mr. President Recep Tayyip Erdoğan,
Our Minister will launch the system after which our
operations will start.
2018 was a challenging year for Turkey's economy.
Could you please share your forecasts for 2019?
2018 was a difficult year for Turkey due to external
reasons. In this context, we acted in accordance with
the policies offered by our government and we will
keep on doing so. PTT has already taken the right
steps regarding the sectors it has recently entered.
The return of our investments proves this. We
believe that 2019 will be much better. We are trying
to overcome the obstacles that we face on our way
to fulfill our 2023 objectives with a solution-oriented
approach and right strategies.
Will PTT continue to grow using its subsidiaries?
Most of our subsidiaries have just completed their
first year. But they all gained a significant economic
power. They became prominent companies in their
respective sectors. In 2019, we would like to continue
doing so using every opportunity. There are some
strategic sectors that we plan to enter. We will carry
out the evaluation and planning of them.

Major international companies in
logistics industry want to invest in
Turkey. Our country has a critical
potential in this sense. We keep on
working to make our contribution to
the national economy.
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Çin’den Türkiye’ye
New Silk Road from

YENI İPEK YOLU
CHINA TO TURKEY

Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Xi
Jinping’in 2013 yılının Eylül ve Ekim aylarında
Kazakistan’a ve Endonezya’ya gerçekleştirdiği
ziyaretlerde İpek Yolu Ekonomi Kuşağı ve 21.
yüzyıl Deniz İpek Yolu projelerini gündeme
getirdiğinde sadece dünya ticareti açısından
değil modern dünya tarihinde süregelen güç ve
hegemonya mücadelesi açısından da yeni bir
dönemin açıldığını ilan etmiş oldu
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When the Silk Road Economy Zone and 21st Century
Marine Silk Road projects were brought to the table
by Xi Jinping, the President of People’s Republic
of China, during his visits to Kazakhstan
and Indonesia in September and October
2013, opening of a new era has been
announced in terms of not only world
trade but also ongoing struggle
for power and hegemony in the
history of modern world
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Şüphesiz ki dünya üzerindeki güç mücadelesinin
en önemli parçasını ekonomik rekabet
oluşturuyordu ve dünya ticaretine yön verebilmek,
ekonomik alandaki güç mücadelesi bakımından
değişmez bir öneme sahipti.
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Avrupa
Birliği (AB) tarafından temsil edilen Batı Bloğu,
özellikle Sovyetler Birliği’nin çözülüşünün
ardından dünya ticaretinin ve dolayısıyla dünya
üzerindeki güç ve hegemonya mücadelesinin
tartışmasız lideri konumundaydılar. Fakat
özellikle 2000’li yıllarla birlikte ardı ardına
yaşanan krizler Batı Bloğu’nun egemenliğini
tartışılır hale getirirken, yine Batı Bloğu kaynaklı
şirketlerin üretim maliyetlerini düşürmek amacıyla
üretimlerini on yıllardır Çin’e kaydırması ise Çin’i
dünya üretiminin merkezi haline getirdi.
Teknolojik gelişmenin üretime entegre edilmesi
anlamında en ileri seviyeyi temsil eden söz
konusu şirketler, Çin’de üretim yapmanın
düşük maliyetlerinden faydalanırken, Çin de bu
şirketlerin teknolojik gelişmişliklerini taklit etme
ve geliştirme şansına sahip oldu.
Dünya üzerinde başka hiç bir ülkede olmayan
sayıda işçiye sahip olan Çin, üretim süreçlerinde
fonksiyonel hale getirdiği otokratik siyasal
sistemine teknolojik gelişmeyi de eklediğinde ise
artık rakipsiz bir hale geldi ve dünya ticaretine yön
verebilecek bir ekonomik kapasiteye ulaştı.

Naturally, economic competition constitutes the
most important part of the global power struggle,
and holding a leading position in the world trade
has an immense importance for the struggle for
power in economy.
The Western Bloc, represented by the United
States (US) and the European Union (EU), was
the undisputed leader of both world trade and the
struggle for power and hegemony in the world,
especially after the collapse of the Soviet Union.
However, especially after 2000, the economic
crises made the Western Bloc’s leading position to
be debatable. In order to reduce their production
costs, companies located in the Western Bloc
countries started to shift their production facilities
to China which in turn made China an enormous
hub of production.
These companies, which represent the
most advanced level in terms of integrating
technological development into production,
benefited from low costs of production in China,
while China had the chance to imitate and even
enhance the technological developments of these
companies.
China, which has the highest number of workforce
compared to all other countries in the world, has
now become unrivaled as it adds up technological
development to its autocratic political system,
which it renders functional in its production
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Korumacı ve dünyaya kapalı olarak geçirdiği
onyılların ardından Çin Halk Cumhuriyeti,
yukarıda bahsettiğimiz kapasiteye ulaştığında
ise artık dünyaya açılma ve dünyanın lider ülkesi
olmak için atılım yapma zamanının geldiğine
karar verdi.
İşte bilinen adıyla Yeni İpek Yolu Projesi, böyle bir
sürecin ardından Çin’in dünyaya meydan okuması
olarak ilan edildi.
Yaklaşık 70 ülke ve toplam 21 trilyon dolarlık
ekonomileri kapsayan proje ile deniz yolları ve
karadaki altyapı ağlarıyla Asya, Afrika ve Avrupa
ile bağlarının genişletmeyi hedefleyen Çin, bu
proje için 2014 yılında İpek Yolu Ekonomik Kuşağı
Fonu’nu kurarak bu fona 40 milyar dolar kaynak
ayırdı.

ABD’YI BITIRECEK PROJE MI?

ABD'nin, kendisine en büyük rakip olarak gördüğü
Çin’in Yeni İpek Yolu projesinden ilk günden
itibaren rahatsızlık duyduğu biliniyor. Yeni İpek
Yolu projesi, ABD’yi bitirecek proje olarak da
değerlendiriliyor. ABD’nin Çin’e karşı açtığı

ABD'nin, kendisine
en büyük rakip olarak
gördüğü Çin’in Yeni
ipek yolu projesinden
ilk günden itibaren
rahatsızlık duyduğu
biliniyor.
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processes, and has reached an economic capacity
that can lead the world trade.
After implementing protective policies and having
an isolated political regime for decades, the
governing bodies of People’s Republic of China
decided that it was time to open up to the rest
of the world and make a breakthrough in order
to become the world’s leading country once the
country reached the capacity mentioned above.
“The New Silk Road Project” was declared as
China’s challenge to the world following these
developments.
The project, which encompasses nearly 70
countries and a total of $ 21 trillion of economies,
aims at intensifying the country’s economic ties
with Asia, Africa and Europe through maritime
lines and land infrastructure networks.

THE PROJECT TO COLLAPSE THE UNITED
STATES?

The US is said to have been disturbed by the New
Silk Road project of China from the very first day
of its announcement. The New Silk Road project

The US is said to
have been disturbed
by the New Silk Road
project of China from
the very first day of
its announcement.
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ekonomik savaşın bir nedeninin de bu proje
olduğu belirtiliyor.
ABD Başkanı Donald Trump, Çin’in dünya
ticaretindeki artan belirleyiciliğine karşı ABD’nin
gümrük duvarlarını yükselterek cevap verdi ve yeni
bir ticaret savaşını başlatmış oldu.
2018 yılının Aralık ayında Arjantin’de düzenlenen
G20 zirvesinde bir araya gelen ABD Başkanı
Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping,
ticaret savaşlarına 90 gün boyunca ara vermek
konusunda uzlaşsa da devam eden müzakerelere
rağmen ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının bir
çözüme ulaştığını söylemek henüz pek mümkün
görünmüyor.

is considered as a project to derail the US. It is
stated that this project is one of the reasons why US
started an economic war against China.
US President Donald Trump raised the taxes
against the import of Chinese goods into the US
as a precaution to China’s increasing share in the
world trade and launched a new global trade war.
In December 2018, US President Donald Trump
and Chinese President Xi Jinping had a meeting
at the G20 summit in Argentina and came to
an agreement as to give a 90-day pause to the
trade war between the US and China. Despite the
ongoing negotiations, trade wars seem to be far
from over.

TÜRKIYE ILE 30 MILYAR DOLARLIK HIZLI
TREN ANLAŞMASI

USD 30-BILLION HIGH-SPEED TRAIN
AGREEMENT WITH TURKEY

Çin’in modern İpek Yolu vizyonunun en önemli
ayağını Londra ile Pekin’i birbirine bağlaması
hedeflenen kesintisiz demiryolu projesi
oluşturuyor. Demir İpek Yolu'nun bir kısmı ise 30
milyar dolarlık Edirne-Kars arasında planlanan
yüksek hızlı tren projesi.
Türkiye’nin şu ana kadar içinde yer aldığı
Marmaray, 3. Köprü, Bakü-Tiflis-Kars demiryolu
projeleri de Demir İpek Yolu’nun orta koridorunu
oluşturuyor. Bu projeler, Doğu-Batı güzergâhında
Pekin’le Londra’nın bağlantısına katkı sağlıyor.
Çin bu nedenle Türkiye’nin projedeki varlığını
önemsiyor.

The most important component of China’s
contemporary Silk Road vision is the transit railway
project, which aims to connect London and Beijing.
Part of this Iron Silk Road project is the high-speed
train project that is planned to be built between
Edirne and Kars with an estimated cost of USD 30
billion.
Marmaray, Yavuz Sultan Selim Bridge over
Bosphorus and the Baku-Tbilisi-Kars railway
project form the central pillar of the Iron Silk Road.
These projects contribute to Beijing’s connection
to London on the East-West route. Hence China
supports the presence of Turkey in the mentioned
project.

TURKEY’S CONCERNS

Turkey’s exports to China reached $ 2.3 billion
in 2016 and its import figure was $ 25 billion.
According to data from Turkey Statistical Institute
(TSI), a gradual decline in exports was observed
whereas the import figure remained more or less
the same since 2013. China has the highest share in
Turkey’s imports with 12 percent. However, Ankara
finds this situation unacceptable and expects China
to open its domestic market to Turkish products.
Nihat Zeybekci, Turkey’s Minister of Economy who
accompanied Turkish President Mr. Recep Tayyip
Erdoğan during his visit to China, emphasized
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Ekonomi Bakanı Nihat
Zeybekçi; "Çin ile mevcut dış
ticaret ilişkimiz sürdürülebilir
değildir, ihracat ithalat
arasında 10 kat fark var."

"Our foreign trade
deficit with China
is not sustainable.
Export figure is
only one tenth of
imports."

TÜRKIYE’NIN KAYGILARI

Türkiye 2016’da Çin’e 2.3 milyar dolar ihracat
gerçekleştirdi. Buna karşı yaklaşık 25 milyar dolar
ithalat yaptı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK)
verilerine göre, 2013’ten bu yana ihracatta kademeli
olarak bir azalma yaşanırken, ithalat aynı seviyelerde.
Buna göre Çin yüzde 12’lik pay ile Türkiye’nin
toplam ithalatında lider konumda. Ancak Ankara
bunun böyle devam edemeyeceği görüşünde,
Çin’den pazarını Türk ürünlerine açmasını bekliyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la birlikte
Çin ziyaretine katılan Ekonomi Bakanı Nihat
Zeybekçi de bu soruna değinerek, "Çin ile mevcut
dış ticaret ilişkimiz sürdürülebilir değildir, ihracat
ithalat arasında 10 kat fark var" demişti. Bu farkın
çok göze battığını belirten Zeybekçi, “30 milyar
dolarlık alalım, 15-20 milyar dolarlık da biz satalım,
kabul edilebilir olsun” ifadelerini kullanmıştı.
Türkiye’nin tüm kaygılarına rağmen, 2017 yılında
Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen Kuşak ve
Yol Forumu'na katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan
"Çok geniş bir coğrafyada hayata geçirilen bu
girişim, ekonomik, siyasi, sosyal, kültürel alanlarda
birbiriyle bağlantılı yepyeni bir sistemin tesisi
anlamına geliyor. Bu projenin sürdürülebilir büyüme
ve kalkınma vasıtasıyla vatandaşlarımızın hayat
standartlarında gerçekleştireceği artış, hepimizin
ortak başarısı olacaktır" diyerek söz konusu projenin
Türkiye için önemini özetlemişti.

Çin yüzde 12’lik pay
ile Türkiye’nin toplam
ithalatında lider
konumda.
China has the highest
share in Turkey’s
imports with 12%.

this issue and said “Our foreign trade deficit
with China is not sustainable. Export figure is
only one tenth of imports”. Mr. Nihat Zeybekçi
stated that the difference between exports and
imports is not an acceptable figure on Turkey’s
side and added “We are OK to raise the
imports to $ 30 billion only if our exports reach
$ 15 to 20 billion, this is acceptable for us”.
Despite Turkey’s various concerns, President
Erdoğan participated in the Zone and Road
Forum held in Beijing in 2017 and summarized
the importance of the mentioned project for
Turkey as follows:
“This initiative, which has been implemented
on an enormously vast geographical area,
means the establishment of a brand new system
building connections between economic,
political, social and cultural fields. The increase
in the living standards of our citizens through
sustainable growth and development achieved
by the implementation of this project will be the
common goal of all participants of the project.”
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KARŞILIKSIZ İYİLİK
ve anlam
Doing a favour and meaning
En son metroda birine yer verdiğinizde, sevdiğiniz bir arkadaşınıza ona
dair minnettarlığınızı anlatan samimi bir yazı yazdığınızda ya da hiç
tanımadığınız birine “günaydın” dediğinizde ne hissettiniz? Hatırlıyor
musunuz? Bilimsel araştırmalara göre, karşılık alma motivasyonu almadan
yapılan eylemler hayatınıza daha fazla anlam katıyor, pozitif duygularınız
artıyor ve dayanıklılık seviyenizi yükseltiyor

How did you feel when you gave someone a seat on metro? How did you
feel when you gave your friend a sincere note expressing your gratitude
for him? How did you feel when you said "good morning" to someone
you don't know who he is? Do you remember? According to scientific
research, doing people favours adds more meaning to your life, makes
you feel positive and increases your strength
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Beş sene önce “Hayallerin ne?”
sorusu eşliğinde koçlukla tanışmak
hayatımdaki dönüm noktalarından
biri oldu. İnsanların kendi
hayallerine ulaşma yolculuklarında
onlara ayna olmak, unuttukları
taraflarını, kaynaklarını onlara
hatırlatmak ve dönüşümlerine
tanık olmak benim için mucizevi…
Tam üç sene önce bu yol üzerinde
atmak istediğim bir sonraki adıma
dair uzun zamandır kurduğum
hayal gerçek oldu: University
of East London’da açılan
“Uygulamalı Pozitif Psikoloji ve
Koçluk Psikolojisi Yüksek Lisans”
programına uzaktan öğrenim için
kabul aldım. Lakin, sanki bana özel
dikilmiş bir elbise gibi görünen
bu programa başlayabilmek için
maddi olanaklarım yetersizdi. Bu
düşüncenin artık benim için bir
engel olmasından vazgeçip adım
atmak için yaratıcı yollar bulmaya
karar verdim. Bir web sayfası
oluşturup hayalimi paylaştım ve
insanlardan maddi-manevi destek
rica ettim. Karnımda sancılarla
hazırladığım ve kendi ikilemlerim
nedeni ile üç gün sonra ancak
yayınlamayı başardığım sayfadan
aldığım geri dönüşler inanılmazdı!
Tanıdığım ve tanımadığım birçok
insandan hayal edemeyeceğim
kadar pozitif mesajlar ve inanılmaz
bir maddi destek aldım. Sayfa
668 kişiye ulaştı ve 60 kişi maddi
destek oldu ve ben yüksek
lisans programıma yazıldım. Tez
aşamasına geldiğimde ise konu
olarak “karşılıksız iyiliği” seçmem
tesadüf olmadı.

“ALTRUISM”E GİRİŞ

Pozitif psikolojinin konularından
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Five years ago, meeting the concept
of coaching with the question “What
are your dreams?” became one of
the milestones in my life. It has been
a miracle for me to be able to mirror
people in chasing their dreams,
to remind them of their forgotten
selves, their sources and to witness
their transformations. JJust three
years ago, the dream I have long
had for the next step that I wanted
to take on this path came true. I
received admission to “Master of
Applied Positive Psychology and
Coaching Psychology” program
for distance learning. But I had
insufficient financial resources to
start this program which seemed
like a tailored dress for me. I gave
up the idea that this is an obstacle
for me and decided to find creative
ways in order to take steps forward.
I created a web page and shared my
dream and asked for material and
moral support from people. After a
preparation period accompanied by
a pain in my stomach, I managed to
put the web page online three days
later because of my own dilemmas.
The feedback coming via the web
page was amazing! I have received
so many positive messages that I
can only dream of and an incredible
amount of financial support from so
many people. The page reached 668
people and 60 people gave financial
support and I entered my graduate
program. When I came to the thesis
stage, it was no coincidence that
I chose “doing a favour” as the
subject.

INTRODUCTION TO
“ALTRUISM”

“Altruism”, which is one of the
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Bilimsel araştırmalar,
karşılıksız iyilik eylemlerinin
depresyon seviyesini azalttığı,
bireyin mutluluk ve iyi
oluşunu arttırdığı, özgüveni
yükselttiği, kişiye şifalandırıcı
etkisi olduğunu söylüyor.

According to scientific
research, doing people
favours adds more meaning
to your life, makes you feel
positive and increases your
strength.

biri olan “Altruism”, Türkçeye çevrildiğinde tek bir
kelime ile ifade edilemiyor. “Altruism”, Türkçede
“karşılık beklemeden, başka bir insanın iyi oluşuna
destek olmak için yapılan yardım/iyilik eylemi”
olarak tanımlanıyor. Latincede “alter” yani “diğer”
kelimesinden türetilmiş olan Altruism kelimesi
ilk kez 19’uncu yüzyılda pozitivizm akımının
kurucusu Auguste Comte tarafından kullanılmış.
Pozitif psikologlar ve filozoflar iyilik eyleminin
karşılığının olup olmadığı üzerine çeşitli görüşlere
sahip. Ancak 2000’lerin başında oluşan bir
paradigma değişimi ile yapılan iyilik eyleminin
sonucunda eylemi yapan kişide pozitif anlamda
bir değişim olup olmamasından ziyade, eylemin
uygulanmasındaki ilk motivasyonun bu karşılık
olup olmamasının önemi vurgulanmaya başladı.

“ŞEFKATLİ OL, KARŞILAŞTIĞIN HERKES
ZOR BİR MÜCADELE VERİYOR.” EFLATUN

Hoffman’a göre, bebekler bir yaşına kadar
kendini diğer insanlardan farklı olarak algılamaz.
Dolayısıyla başkalarının acılarını da kendi
yaşıyormuş gibi hisseder. Büyüdükçe kendi ve
başkaları arasındaki boşluk hızla açılır ve bu boşluk,
başkalarının acılarına zamanla umarsızlaşmaya

subjects of positive psychology, cannot be
expressed in a single word when translated into
Turkish. “Altruism” is defined as “help/kindness
action to support the well-being of another human
being without waiting for a response” in Turkish.
Altruism, derived from the word “alter” in Latin
meaning “other” in English, was first used in the
19th century by Auguste Comte, the founder of the
positivism movement. Positive psychologists and
philosophers have various views on whether the act
of goodness has reciprocity. However, as a result of
a paradigm shift that took place in the early 2000s,
rather than the importance of whether there was a
positive change in the actor or not, the importance
of reciprocity’s being the first motivation in
the implementation of the action began to be
emphasized.

“BE KIND, FOR EVERYONE YOU MEET IS
FIGHTING A HARDER BATTLE.” PLATO

According to Hoffman, infants do not perceive
themselves as different from other people until one
year old. Therefore, a baby feels the suffering of
others as if he himself suffers. As he grows, the gap
between himself and others quickly opens, leading
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ve özellikle de şehir hayatında tamamen kopmaya
götürür. Ve makro felsefeye göre hepimiz aslında aynı
benliğin bir parçasıyız. Diğerlerinin acı ve ıstıraplarına
duyarsızlaştığımız ve bunu normalleştirdiğimiz noktada
ise nefret çemberine doğru emin adımlarla ilerleriz.
Gandhi'nin söylediği gibi "Göze göz, dişe diş düşüncesi
bütün hepimizi kör eder!" Günümüzde insanların
farkında olmadan kaybetmeye başladığı değerlerden
birisi olan iyilik değerinin yerini toleranssızlık ve nefret
alırken, merhamet ve iyilik tam da üzerine düşünmemiz
gereken konulardan… Ancak kendi etki alanımıza, eşit
derecede iyilik ve merhamet saçmayı seçtiğimiz zaman
nefret döngüsünü kırmamız ve daha iyi bir dünya
yaratmamız mümkün.
KURUMSAL HAYATTA İYİLİK MÜMKÜN MÜ?
Karşılıksız İyilik iş dünyası ile kolay ilişkilendirilemeyen
bir kavram. Sonuçta iş dünyası karlılık amacı güden,
rekabetin yoğun olduğu ve duygulara çok da yer

in time to ignorance of the suffering of others, and to a
complete break especially in urban life. And according to
macro philosophy, all of us are actually part of the same
self. At the point where we become insensitive to the
pain and suffering of others, and at the point where we
normalize, we move towards the hate circle with confident
steps. As Gandhi said, “An eye for an eye leaves the whole
world blind!”. Today, one of the virtues that people begin
to lose without being aware of is the goodness and it is
replaced by intolerance and hatred. This is exactly the
right time to think about mercy and goodness. However,
if we choose to fill our inner circle with equal amount
of goodness and mercy, there is a chance that we could
break the cycle of hate and create a better world.

IS GOODNESS POSSIBLE IN CORPORATE LIFE?

Doing a favour is a concept that cannot be easily
associated with the business world. After all, business
world is a universe where profitability is the king,
competition is intense and one does not act with
emotions. Many of the global firms are trying to do so
by supporting social responsibility projects. So, how
long can a favour stay alive in an organization’s cultural
environment? Continous display of good behavior
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vermeyen bir dünya. Global firmaların
birçoğu sosyal sorumluluk projelerine
destek olarak bunu yapmaya çalışıyorlar.
Peki, organizasyonlar kendi kültürlerinde
karşılıksız iyiliği ne kadar yaşatabiliyorlar?
Üst düzey yöneticilerin çalışanlarına
örnek olmak için iyilik davranışlarını daha
yaygın bir şekilde sergilemeye başlamaları,
çalışanlara değerli hissettireceği gibi bu
kültürü yaymak adına ilk adım olacaktır.
Birlikte çalıştığınız insanları tanıdığınız
kadarı ile, tamamen onların iyi
oluşlarına pozitif etki bırakmak adına
neler yapabileceğinizi düşünmeye
başlamak ilk adım olabilir. Bazen yoğun
programınızdan bir saat ayırıp, takım
arkadaşınıza öğrenmek istediği bir
konuyu öğretmek; motivasyonu düşen bir
çalışanınızı tamamen yargısızca dinlemek
ve anlamaya çalışmak, çevrenizdeki
insanları daha fazla ve samimiyetle takdir
etmek, insanları güçlü yönlerine ve
tutkularına göre işlere yönlendirmek gibi
aslında basit ve etkisi yüksek birçok şey
yapabilirsiniz.
Bazı firmalar senede bir hafta “iyilik
haftası” düzenliyor ve o hafta boyunca
şirketin odağını, her yaptığı işe ve
iletişime iyilik katmaya çeviriyor. Kimi
kurumsal firma, değerleri arasına iyiliği
de dahil ediyor. Sizler de sorumluluk
alıp, kendi kurumlarınızda iyilik
eylemlerini kültürünüze katmak için neler
yapabileceğinizi düşünmeye başlasanız,
yaptıklarınızı çevrenize anlatsanız,
hepimiz için neler mümkün olur? Üstelik
bu konuda destek alabileceğiniz pozitif
psikoloji üzerine çalışan birçok eğitim ve
danışmanlık şirketi de var. Unutmamamız
gereken şey aslında değişimin bizden
başladığı ve etki alanımızın sandığımızdan
çok daha geniş olduğu! Hadi hemen
bugün, seçtiğiniz bir kişiye karşılıksız bir
iyilik yapın. İyiliğin küçüğü büyüğü olmaz!
Bakalım sizdeki etkisi ne olacak…

by top executives in order to set an example to their
employees will be the first step to spread this culture and
will help the employees feel worthy.
As far as you know the people you work with, it can be a
first step to start thinking about what you can do to leave a
positive impact on their well-being. There are many simple
but highly effective things that you can do including
taking an hour off of your busy schedule to teach your
teammate a topic he is keen on learning, listening to a less
motivated employee completely without prejudice and
with subtantial effort to understand him, appreciating the
people around you more often and sincerely, directing
people to jobs according to their strengths and passions.
Some companies organize a week of “goodness week”
every year, and during that week, the company focuses on
adding goodness to its work and communication. Some
corporate companies include goodness among their
values. If you take responsibility and start thinking about
what you can do to add good deeds to your culture in your
own institutions and tell the people around you what you
are doing, can you imagine the outcomes? Moreover, there
are many training and consultancy companies working
on positive psychology that you can ask for support. What
we should keep in mind is that the change starts from
ourselves and that our sphere of influence is much wider
than we think! Come on, starting from today, do a favour to
a person you choose. Goodness is good! Let's see how that
will make you feel…
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Sade Hayat ve Bilinçli Tüketim İle

SIFIR
ATIK
ZERO WASTE
by living a simple life and conscious
consumption

“Sıfır Atık”; kaynakların gerektiği kadar ve daha
verimli kullanılması, atık oluşum sebeplerinin
gözden geçirilerek atık oluşumunun minimize
edilmesi, atığın oluşması durumunda ise kaynağında
ayrıştırılarak geri kazanımının sağlanmasını
kapsayan bir atık yönetimi felsefesi

”Zero Waste“ is a waste
management philosophy
that involves the use
of resources as much
as necessary and more
efficiently, minimizing
waste generation by
reviewing the causes of
waste generation, and
ensuring its recycling by
degrading the waste at
its source
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Atıkların geri dönüşüm ve geri kazanım süreci içinde
değerlendirilmeden yok edilmesi hem maddesel hem
de enerji olarak ciddi kaynak kayıpları yaşanmasına
neden olmaktadır. Dünya üzerindeki nüfus ve yaşam
standartları artarken tüketimde de kaçınılmaz şekilde
bir artış yaşanmakta ve bu durum doğal kaynaklarımız
üzerindeki baskıyı artırarak dünyanın dengesini
bozmakta, kaynaklarımız da artan ihtiyaçlara göre
sınırlı kalmaktadır. Bu nedenle, özellikle son yıllarda
tüm dünyada sıfır atık uygulama çalışmaları hem
bireysel hem kurumsal hem de belediyeler genelinde
oldukça yaygınlaşmakta. 2017 yılı itibariyle, Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı da sürdürülebilir kalkınma ilkeleri
çerçevesinde, oluşan atıkları kontrol altına almak ve
gelecek nesillere daha temiz ve yaşanabilir bir dünya
bırakmak adına Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin
himayelerinde “Sıfır Atık” projesini hayata geçirmiştir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan
projeksiyonlarda, Türkiye genelinde önümüzdeki beş
yıl içerisinde oluşan atığın 33 milyon tona çıkması
öngörülmektedir. Oluşan bu atıkların herhangi bir işleme
tabi tutulmadan doğrudan depolama sahalarında yok
edilmesi, her yıl yüzlerce futbol sahası büyüklüğünde
depolama alanına ihtiyaç duyulması anlamına
gelmekte...
Sıfır Atık uygulamasıyla, atıkların kaynağında
ayrı toplanarak geri dönüşümünün sağlanması
ile hammadde ve enerji israfının önüne geçilmesi
amaçlanmaktadır. Bu kapsamda geri kazanılabilir
atıkların yoğun olarak oluştuğu alanlar başta olmak
üzere, bütün Türkiye’de Sıfır Atık Projesi’nin hayata
geçirilmesi hedeflenmektedir.
Çünkü unutmamalı ki; dünyayı yaşanabilir halde gelecek
kuşaklara bırakmak en değerli miras.

"Harekete geç!
Sahip olmak için
değil, yaşamak için
Sadeleş, dönüştür
ve sürdür…"
The destruction of wastes without recycling or recovery
processes leads to serious loss of resources in terms of
material and energy. While the population and living
standards in the world are both increasing, there is an
inevitable increase in consumption, as well and this
situation increases the pressure on our natural resources
by disrupting the balance of the world whereas our
resources remain limited compared to the increasing
needs.
Hence, zero-waste practices are becoming widespread
on both individual and institutional levels as well as in
municipalities.
As of 2017, the Ministry of Environment and
Urbanization has implemented the Zero Waste project
under the auspices of First Lady Mrs. Emine Erdoğan, in
order to control the waste generated and to leave a more
healthy and livable world to the next generation within
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"Make your move!
Simplify, transform
and sustain
simply to live, not
to own…"

the framework of sustainable development principles.
According to the projections carried out by the Ministry
of Environment and Urbanization, the waste generated
in Turkey in the next five years is expected to rise to 33
million tons. The removal of these wastes directly at the
landfills without any processing means that each year
there will be a need for storage space that is equivalent
to hundreds of football fields.
With the Zero Waste practices, it is aimed to prevent
waste of raw materials and energy by collecting and
recycling the wastes separately at the source. In this
context, Zero Waste Project will be implemented
throughout Turkey starting from areas where huge
amount of recyclable waste is being generated.
Please keep in mind that our most valuable legacy for
the next generation will be a healthy and livable world
that they can live in.
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ATIK TÜRLERİ

Ahşap Atık
l Evlerde kullanılan mobilya ve küçük ev eşyaları
l Ambalaj olarak kullanılan palet ve kasalar
l Yapı malzemesi ve ev eşyası üretiminden kaynaklı
kırpıntı, parça,talaş halindeki tüm malzemeler
Atık Pil
Kullanım ömrünü tamamlamış veya uğramış
olduğu fiziksel hasar sonucu kullanılmayacak
duruma gelmiş şarj edilebilen ve/veya edilemeyen
tüm piller.
Bitkisel Atık Yağ
l Kullanılmış kızartmalık yağlar
tarihi geçmiş katı ve sıvı yağ

Waste battery
All rechargeable and/or non-rechargeable
batteries which are expired or are not usable as a
result of physical damage.

l

l

Son kullanma

Cam Atık
l İçecek şişeleri l Konserve kavanozları l Reçel
kavanozları l Sürahi l Bardak l Pencere camları
l Araba camları ve farları
Elektronik Atık
Bulaşık, çamaşır makinesi, buzdolabı l Elektrik
süpürgesi, tost makinesi l Bilgisayarlar, telefonlar
l Video kameralar, müzik enstrümanları, televizyon
l Matkaplar, testereler l Video oyunları, jetonlu
makineler l Tıbbi cihazlar l Termostatlar, ısı
ayarlayıcıları l İçecek, para otomatları l Floresan,
led, ampül
l

Wood Waste
Household furniture and small house appliances
l Pallets and crates used for packaging
l All materials in the form of shavings, pieces,
chips coming from the production of construction
materials and household goods
l

Vegetable Oil Waste
Used frying oil
l Expired margarine and oil
l

Sıfır Atık projesinin hayata geçirileceği
başlıca alanlar:
3 Kamu kurum/ kuruluşları
3 Terminaller
3 Alışveriş merkezleri
3 Hastaneler
3 Eğitim kurumları
3 Otel ve restoranlar
3 Büyük iş yerleri
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TYPES OF WASTE
“DAHA YEŞIL, DAHA TEMIZ BIR DÜNYA IÇIN”
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sürdürülebilir kalkınma
ilkeleri çerçevesinde, 2017 yılı itibariyle Sayın Emine
Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde “Sıfır Atık”
projesini hayata geçirmiştir.
“FOR A GREENER AND WASTEFREE EARTH”
The Ministry of Environment and
Urbanization has implemented
the Zero Waste project under the
auspices of First Lady Mrs. Emine
Erdoğan within the framework
of sustainable development
principles.

Kağıt Atık
l Kitaplar l Defterler l Yazışma Kağıtları l
Gazeteler l Kese Kağıtları l Not Kağıtları l Karton
Koli l Kağıt Peçete l Kağıt Ambalaj
Kompozit Atık
Kâğıt ve plastik karışımı malzemeden üretilen
kompozit ambalajlar meyve suyu ve süt ambalajı
olarak yoğun olarak kullanılmakta olup aynı
yoğunlukta atık olarak oluşmaktadır.
l Kağıt, plastik ve metal karışımlı malzemeden
üretilen kompozit malzemeler ise hazır çorba
ambalajları, çay, kahve, çikolata ambalajı olarak
kullanılmakta olup aynı yoğunlukta atık olarak
oluşmaktadır.
l

The main locations where the Zero Waste
project will be implemented are:
3 Public institutions/organizations
3 Terminals
3Shopping malls
3 Hospitals
3 Educational institutions
3 Hotels and restaurants
3 Large business centers

Glass Waste
l Beverage bottles l Canned jars l Jam jars l
Pitcher l Glass l Windowpanes l Car glasses and
headlights
Electronic Waste
Dishwasher, washing machine, refrigerator
l Vacuum cleaner, toaster l Computers, phones
l Video cameras, musical instruments, television
l Drills, saws l Video games, coin-operated
machines l Medical devices l Thermostats, heat
regulators l Beverage dispensers and ATMs
l Fluorescent bulb, led bulb, lightbulb
l

Waste Paper
l Books l Notebooks l Writing Papers l
Newspapers l Paper bags l Notepapers l Cardboard
box l Napkin l Wrapping Paper
Composite Waste
l Composite packagings produced from paper
and plastic materials are widely used for juice and
milk packaging and they just become waste after
consumption of its ingredients.
l Composite materials produced from paper,
plastic and mixed metal are used for instant-soup,

Hayata Katkı
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Plastik-metal, ahşap-metal karışımı malzemeler bazı
ev eşyalarının imalinde kullanılmakta olup eskiyen ev
eşyaları şeklinde atık olarak oluşumu söz konusudur.
l

Metal Atık
l Alüminyum içecek kutuları l Yağ ve salça
tenekeleri l Konserve kutuları l Mutfak gereçleri
l Alüminyum folyolar

tea, coffee and chocolate packaging and they just
become waste after consumption of its ingredients.
l Plastic-metal, wood-metal mixed materials are
used in the manufacture of some household goods
and these goods become waste when they expire.
Metal Waste
Aluminum beverage cans l Oil and tomato paste
cans l Tins l Kitchen utensils (forks, knives, pots,
pans, teapots) l Aluminum foils

l

Organik Atık
l Meyve Sebze Atıkları l Buğday, Arpa, Çavdar
Samanı l Dökülmüş Ağaç Yaprakları l Arıtma
Çamuru

Organic Waste
l Fruit and Vegetable Waste l Wheat, Barley, Rye
Straw l Fallen Tree Leaves l Treatment Sludge

Plastik Atık
Pet şişeler l Şişe kapakları l Su damacanaları
l Ambalajlar l Naylon poşetler l Plastik kutular
l Pet bardaklar l Temizlik malzemesi ambalajları
l Kişisel bakım ürünleri ambalajları l Plastik
oyuncaklar

Plastic Waste
l Plastic bottles l Bottle caps l Dispenser size water
bottles l Packaging l Nylon bags l Plastic boxes
l Plastic cups l Cleaning materials packaging
l Personal care products packaging l Plastic toys

Tekstil Atığı
Kişisel kullanıma yönelik tekstilden mamül kıyafet/
giysiler l Tekstil ve konfeksiyon üretiminden kaynaklı
kırpıntı, parça, elyaf halindeki tüm malzemeler l
Evlerde gündelik kullanıma yönelik tekstilden
mamül havlu, masa örtüsü, halı, perde, nevresim, örtü,
battaniye ve benzeri tüm eşyalar

Textile Waste
l Textile products for personal use
l All pieces and fibers as waste products of textile
and apparel production
l Towels, tablecloths, carpets, curtains, bed linens,
blankets and similar textile products for daily use
in households.

l

l

Sıfır Atık yaklaşımı ile sağlanacak
avantajlar:

3 Verimliliğin artması
3 Temiz ortam kaynaklı olarak performansın
artması
3 Kaynakların boşa harcanmasının önüne
geçildiğinden maliyetlerin azaltılması
3 Çevresel risklerin azalması
3 Çevre koruma bilincinin kurum bünyesinde
gelişmesine katkı sağlanması ile çalışanların
“duyarlı tüketici” duygusuna sahip olması
3 Ulusal ve uluslararası pazarlarda kurumun
“çevreci” sıfatına sahip olması ve bu sayede
saygınlığının arttırılması

Targets to be achieved by Zero Waste
approach:

3 Increase in efficiency
3Increase in performance thanks to clean environment
3Reduction in costs as waste of resources will be avoided
3 Reduction in environmental risks
3 Employees will develop a “sensitive consumer”
feeling thanks to the contribution of the development
of environmental protection consciousness within the
organization.
3 Having an environment-friendly reputation in both
domestic and global markets contributing to the public
image of the institution.
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Doğaya eşlik
edin, yenilenin!
Go with nature,
vitalize!

BİTKİLERİN
GÜCÜ
Power Of Plants
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Son zamanlarda sağlıklı ve huzurlu yaşam, özünde
dengeyi yakalamaktan çok, bir trend haline gelmiş
durumda… Bunun için paylaşılan listeler, kısa süreli
ama şok çözümler adeta havalarda uçuşuyor.
Oysa ki sağlık ve huzur dolu bir yaşam; uyum,
denge ve sürekliliğin bir getirisi. Bunun yöntemini
keşfetmek için doğru kaynaklara yönelmek de
bir o kadar önemli… Bu yöntemlerden sağlıklı
yaşamın içinde var olan bitkiler de olmazsa
olmazlar arasında. Özellikle bitki çayları düzenli
kullanımlarla, metabolizmayı hızlandırmadan kan
şekerini dengede tutmaya, soğuk algınlığına karşı
korunmaya, depresyondan mide sorunlarına kadar
birçok konuda iyileştirici ve destekleyici etkiye
sahip. Birbirinden farklı yararları ve destekleyici
etkileri olan bitki çaylarını kullanım miktarları,
saklama koşulları, demleme şekilleri ve etken
madde bileşenlerine dikkat ederek kullanmak da
oldukça önemli.
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Lately, living a healthy and peaceful life has
become more of a trend rather than reaching for
the balance. ‘To do list’s are shared on and on and
easy but short-term solutions are everywhere you
look.
However, a life full of health and peace is the
return of harmony, balance and continuity. It is also
crucial to turn to the right resources to find out the
method of achieving that.
Among these methods, the plants in nature are
absolute must. Regular consumption of herbal teas
is known to have lots of healing effects ranging
from enhancing the metabolic rate and keeping
blood sugar in balance to avoiding from flu and
curing depression and stomach problems.
It is important to use herbal teas with various
benefits and supplementary effects by paying
attention to the daily dose of use, storage
conditions, brewing styles and ingredients.
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SAĞLIĞA DESTEK

SUPPLEMENTS FOR HEALTH

Ihlamur çayı
Grip ve soğuk algınlığına karşı birebir olan
ıhlamur, bağışıklık sistemini kuvvetlendirmenin
yanı sıra boğazda oluşan iltihap ve öksürüğü
engellemeye yardımcıdır. Strese karşı yatıştırıcı
etkisi de bulunan ıhlamur ayrıca vücuttan toksin
atma yönünde de etkilidir.

Linden tea
In addition to being effective in curing flu and
cold, linden supports the immune system as
well as helps prevent cough and inflammation.
It has a soothing effect against stress and is
also effective in the removal of toxines from
the body.

Ada çayı
Doğal antibiyotik diyebileceğimiz ada çayı,
yaprakları sayesinde bağışıklığı kuvvetlendirir,
mide krampları ve bağırsak hareketlerini düzenler.
Buharının solunmasıyla sinüslerin ve akciğerin
temizlenmesine destek olan ada çayı öksürük
ve soğuk algınlığı durumlarının azalmasında da
oldukça etkilidir. Faydaları saymakla bitmeyen bir
bitki olan ada çayının içeriğindeki östrojen sebebiyle
kullanımına ve miktarına dikkat edilmesi gerekir.

Sage tea
Sage, which can be called as a natural
antibiotics, supports immunisation thanks to
the substances contained on its leaves. It helps
balance intestinal motility and ease abdominal
cramps. It is effective in curing cough and
cold. Additionally, the inhalation of its vapor
helps clear one’s sinuses and lung.
However, due to estrogen content, it is
important to be cautious in the consumption
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Chai çayı
Bağışıklık sistemini destekleyen
bitki çaylarının başında gelen
chai çayı içeriğinde birçok
antioksidan madde içermekte.
Bu sayede hem vücut direncini
artıran hem de gribe karşı
koruyucu etkisi bulunmakta.
Ayrıca sindirim ve pankreatik
enzimleri uyarıcı etkisiyle kan
şekerini düzenlemenin yanı
sıra metabolizmanın daha hızlı
çalışmasına da yardımcı olur.
Nane çayı
Özellikle mide bulantısına birebir
gelen nane çayı, yatıştırıcı etkisiyle
mide yanması, mide ekşimesi gibi
durumlarda da olumlu etki sağlar.
Ayrıca içeriğindeki maddelerle
boğaz kuruluğunu da yardımcı
etkisi vardır.

HER DERDE DEVA BİTKİLER
• Yenibahar, kişniş, kakule, anason,
zencefil, zerdeçal; sindirimi
kolaylaştırır.
• Tarçın ve kekik; kan şekerini
düzenler.
• Biberiye ve turunç kabuğu;
metabolizmayı hızlandırır.
• Zencefil, zerdeçal, mayıs
papatyası; vücuttaki iltihabı
atmaya yardımcı olur.

HEAL-ALL PLANTS

• Allspice, coriander, cardamom,
anise, ginger, turmeric; all have
digestive properties.
• Cinnamon and thyme enhance
blood sugar balance.
• Rosemary and sour orange peel
enhance metabolic rate.
• Ginger, turmeric, wild chamomile;
all help resolution of inflammation.

Kuşburnu çayı
İçeriğindeki antioksidan
maddelerin etkisiyle bağışıklık
sistemini koruyan bitki çaylarının
başında gelen kuşburnu, aynı
zamanda etkin bir kan temizleyici
ve raşitizm tedavisinde destek
bir bitki çayıdır. A, C, B1 ve B12
vitaminleri içeriğiyle vücuda enerji
ve direnç sağlar.
Rezene çayı
Kalp sağlığından sindirim
sistemine, cilt güzelliğine kadar
birçok destekleyici özelliği olan
rezene, maydanozgiller ailesinden
bir bitkidir. Özellikle kış aylarında
soğuk algınlığı ve öksürükte
balgam söktürücü etkisi olan
rezene çayını anne sütünü artırdığı
düşünüldüğü için yeni anneler de
oldukça tercih etmektedir.
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of sage tea in terms of daily
frequency and dose of use.
Chai tea
Chai tea contains many
antioxidants which support
body immunity and provide
protection against flu. It helps
keep blood sugar level in
balance and enhance metabolic
rate by stimulating digestive
system and pancreatic
enzymes.
Mint tea
Being an effective cure against
nausea, mint tea has a soothing
effect on acid indigestion and
heartburn, as well. In addition,
its ingredients has a curing
effect on dry throat.
Rosehip tea
Antioxidants make rosehip
tea one of the most popular
herbal teas that support
immunisation. It is also
effective in purifying the blood
and is used as supplement
in treatment of rachitis. It
provides energy and strength
thanks to the vitamins A, C, B1
and B12 contained within.
Fennel tea
Fennel, a member of parsley
family, is known to be a
supplement good for the heart,
the digestive system and skin
beauty. Fennel tea, which
has an expectorant effect in
the cure of colds and cough
in winter, is thought to be
galactagogue hence mothers
prefer it in the postnatal
period.
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FORMDA KALMAK
IÇIN

Beyaz çay
Tam bir gençlik iksiri olan beyaz
çay, içeriği ile kolajen yıkımını
azaltarak ciltte yaşlanma ve
kırışıklık karşıtı bir etki sağlar.
İçeriğindeki katesin maddesiyle
de vücutta yağ üretimini baskılar
ve metabolizmayı hızlandırır.
Ayrıca damarları genişletici
etkisiyle kalp sağlığını korurken,
iyi kolestrolün yükseltilmesi kötü
kolestrolün ise düşürülmesini
destekler. Tüm bunların yanında
antioksidan yapısıyla serbest
radikalleri azaltarak, bağışıklık
sistemini kuvvetlendiren bir
çaydır. Diş sağlığında da oldukça
etkili olan beyaz çay, içeriğinde
hücre yenilemeye etken madde
ile cilt yıpranmalarını da önler
niteliktedir.
Yeşil çay
Bağışıklık sistemini güçlendiren
ve vücudun sağlıklı, formda
kalmasını sağlayan çayların
başında gelen yeşil çay, yüksek
antioksidan etkisiyle DNA
hasarı, kanser gibi birçok
hastalığın önlenmesinde
destek bitki çaylarından biridir.
İçeriğindeki etken maddelerle,
metabolizmayı hızlandıran yeşil
çay, kan basıncının düzenlenerek
tansiyonun düşürülmesine
de destek olur. Ayrıca antiinflamatuvar etkisiyle ülseratif
kolit, Chrohn gibi bağırsak
hastalıklarının etkilerinin
azaltılmasında etkilidir.

STAY FIT

White tea
White tea, an elixir of youth so to speak, provides an anti-aging and
anti-wrinkle effect on the skin by reducing collagen degradation. It
also suppresses the fat production in one’s body and enhances the
metabolic rate thanks to catechine contained within. It also protects
the heart by relieving the veins, while enhancing the cholesterol
levels. In addition, its antioxidant content reduces free radicals and
strengthens the immune system. White tea supports dental health
and also prevents skin erosion thanks to its ingredient enhancing
cell renewal.
Green tea
Green tea, which strengthens the immune system and helps keep
the body fit, is known to have a positive effect on the prevention of
various diseases including cancer and DNA damage thanks to its
high antioxidant content. It enhances the metabolic rate and helps
balance the blood pressure. Its consumption helps reduce the effects
of intestinal diseases such as ulcerative colitis and Crohn’s disease
thanks to its anti-inflammatory feature.
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SAKINLIK VE DINGINLIK IÇIN

Melisa çayı
Mide rahatsızlıklarından uyku sorunlarına kadar birçok
hastalığın tedavisinde destek bir bitki olan melisa,
nane familyasındandır. İçeriğindeki yatıştırıcı etkisiyle
sakinleştirmenin yanı sıra şişkinlik, hazımsızlık, kolik gibi
sindirim sistemi sorunlarının giderilmesine yardımcı olur.
Uyku problemlerinden stres ve kaygıyı azaltmaya,
unutkanlıktan uçuk tedavisine kadar etkisi olan melisa
çayı, içeriğindeki madensel tuzlar ve yağlar sayesinde
cildi de korumaktadır.
Papatya çayı
Doğal antidepresan olarak da nitelendirilen papatya
çayının sakinleştirici özelliği bulunmakta.
Strese bağlı uyku problemlerinde, romatizmal
hastalıklarda oldukça yardımcı bir etkisi olan papatya
çayı, aynı zamanda gaz spazmları, ülser, mide yanması
gibi rahatsızlıklara da iyi gelir. Ayrıca, sinüzite karşı en
etkili maddelerden birine sahiptir.
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FOR CALM AND
TRANQUILITY

Melissa tea
Melissa, a plant from mint family, is used
as a supplement in the treatment of many
diseases ranging from stomach disorders
to sleeping disorders. In addition to its
soothing effect, it helps eliminate problems
in the digestive system such as bloating,
indigestion and colic. Melissa tea is
known to have a healing effect on many
disorders ranging from reducing stress and
anxiety caused by sleeping disorders to
forgetfulness and herpes treatment. It also
protects the skin thanks to the mineral salts
and oils in its content.
Chamomile tea
Chamomile tea, very well known
as “natural antidepressant”, has a
tranquilizing characteristic.
It is used as a supplement in treatment
of stress-related sleeping disorders and
rheumatic diseases and is known to be
good for spasms, ulcer and heartburn. It
contains one of the most effective agents
against sinusitis.

If you have any kind of disorder, if you are using
a medication that can react, if you think you may
be pregnant, if you are pregnant or breastfeeding,
you should consult your doctor before consuming
herbal tea and we advise you to be careful.
Eğer herhangi bir
rahatsızlığınız varsa,
tepkimeye girebilecek bir ilaç
kullanıyorsanız, hamilelik
şüpheniz var, hamile veya
emziriyorsanız bitki çaylarını
uzmanınıza danışmadan
içmemenizi ve dikkatli
olmanızı tavsiye ederiz.

Nostalji
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Nostalgia
Hüseyin Karadeniz

Theo’ya Mektuplar:

KARDEŞ SAMIMIYETINDE BIR
HAYAT HIKAYESI…
Letters to Theo:
A Life Story, Brotherhood, Fellowship…
Van Gogh'un on yedi yıl boyunca,
intiharından iki gün önceye dek
kardeşi Theo'ya yazdığı mektuplar,
sanatçının hayatını kendi elleriyle
sonlandırmasına kadar yaşadıklarını
“bir kardeş samimiyetiyle” anlatması
açısından da çok değerli
Bir sanat eseriyle galeride, sokakların duvarlarında
veya sosyal medyada karşılaştığımızda onu nasıl
yorumlarız? Sanat eserine, örneğin bir tabloya
baktığımızda hissettiklerimizi ve düşündüklerimizi
ne belirler?
Elbette, dışımızdaki her şeyi algılayışımızda olduğu
gibi, kendimizden yola çıkarak deneyimleriz
karşımızdaki tabloyu da. Peki, bazen kendi
hayatımızdan birçok şeyi hatırlatan bazen de hiç
bir anlam ifade etmeyebilen bir tabloyu üreten
sanatçı neler hissederek ve düşünerek fırçasını
buluşturmuştur tuvalle?
İşte bunu bilmek, sanat eserini deneyimleyen bizler
ile o eserin yaratıcısı olan sanatçı arasında özel

Van Gogh's letters to his
brother Theo written over
seventeen years up until two
days before committing suicide
are invaluable in presenting his
experiences with a fellowship that
one can only feel for his brother
How do we interpret an artwork when we see it in
a gallery, on the walls of buildings on a street or
on social media? When we see the work of art, for
example, a painting, what determines what we feel
and think?
Naturally, as in our perception of everything other
than us, our interpretation of the painting is based
on ourselves. Well, then what does a painter, who
can create a painting that either reminds us of many
things in our lives or does not mean anything to
us, have in mind while applying paint on canvas?
Knowing the answer to this question allows us to
create a special bond between us, the ones who
experience the work of art, and the creator of that
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bir bağın kurulmasını sağlar. Karşımızdaki tablo
aracılığıyla adeta konuşmaya, birlikte hissetmeye
başlarız ressamla.

artwork. We start to talk to the painter through the
painting, we even start to feel the same way with the
painter.

GEÇMIŞE UZANAN ÇOK ÖZEL BIR BAĞ

A VERY SPECIAL BOND EXTENDING TO
THE PAST

Bu çok özel bağın kurulması sayesinde, tabloda
gördüğümüz dört nala giden bir atın çoşkuyla
kaderine mi koştuğunu yoksa kederli ve acı veren
geçmişinden mi kaçtığını bildiğimizde kendi
geçmişimiz canlanır gözümüzde; çektiğimiz acılar,
hüzünlerimiz, özlediklerimiz… Ya da gelecekte bizi
beklediğini umduğumuz güzel günlerin kaderimiz
olmasına dua ederek heyecanlanırız dört nala koşan
atın nallarını önündeki sonsuz kırlara uzatışıyla.

Thanks to the creation of this very special bond,
when we have the information whether the running
horse in the painting is running towards its future
or it is running away from its grieving past, we
will either remember our past with all the pain we
suffered, all the sorrow we felt, what we missed…
Or we got excited by the image of galloping horse
praying that the good days ahead are destined to

Nostalji

Nostalgia
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Hüseyin Karadeniz

Sana yardımcı olduk,
sana ışık verdik
elimizden gelen her
şeyi yaptık senin için,
gerçekten dürüst bir
çaba gösterdin mi?
Hak ettiğimiz karşılık
nerede?

Ünlü ressam Vincent Van Gogh’un,
kardeşi Theo’ya yazdığı mektupları
okumak, böylesine özel bir deneyim
yaşatıyor sanatseverlere. Van Gogh’un
ölümünden sonra onu dünyaca ünlü bir
ressam olarak bilinmesini sağlayacak olan
resimlerini hangi şartlar altında, hangi duygu
ve düşünceler eşliğinde ortaya çıkardığını
anlayabiliyoruz bu mektupları okuduğumuzda.

VAN GOGH: KARDEŞI THEO’YA SEVGI ILE
BAĞLANAN BIR INSAN…

Örneğin, bir tablosundaki çiçeği gördüğümüzde
bunu sadece bir çiçek olarak algılayabilecekken,
Van Gogh’un kendi ağzından dinleyebiliyoruz henüz
bizim için bir şey ifade etmeyen çiçeğin hikayesini.
Ve dünyaca ünlü bir ressamın aynı zamanda
hayata tutunmaya çalışan bir insan olduğunu fark
ediyoruz; kendi inancı, umutları, hayal kırıklıkları
ile tek dayanağı kardeşi Theo’ya sevgi ile bağlanan
bir insan… Van Gogh'un on yedi yıl boyunca,
intiharından iki gün önceye dek kardeşi Theo'ya
yazdığı mektuplar, sanatçının hayatını kendi
elleriyle sonlandırmasına kadar yaşadıklarını “bir
kardeş samimiyetiyle” anlatması açısından da çok
değerli. Eserlerinin yaratım sürecini öğrendiğimiz

be ours. Reading the letters of the
famous painter Vincent Van Gogh,
written to his brother Theo, gives art
lovers such a special experience. We can
understand his feelings and thoughts and
the circumstances he has been through as he
was creating his paintings, which would make him
a renowned painter after his death.

VAN GOGH: A HUMAN BEING ATTACHED
TO HIS BROTHER THEO…

For example, when we see a flower in one of
his paintings, we can perceive it solely as a
flower, however when we start to listen to what
the painter himself is telling about the flower
which does not mean anything to us up to that
moment and we realize that this famous painter
is also a human being trying to hold on to life;
a human being attached to his brother, his only
support, surrounded with his own faith, hopes, and
disappointments. Van Gogh's letters to his brother
Theo written over seventeen years up until two
days before committing suicide are invaluable in
presenting his experiences with a fellowship that
one can only feel for his brother.
Letters from which we learn the creation process of

We have helped you
and have been a light
unto you, - we have
done for you what we
could, have you tried
honestly? what is now
our reward and the
fruit of our labour?

Van Gogh'un on yedi yıl boyunca,
intiharından iki gün önceye
dek kardeşi Theo'ya yazdığı
mektuplar, sanatçının hayatını
kendi elleriyle sonlandırmasına
kadar yaşadıklarını “bir kardeş
samimiyetiyle” anlatması açısından
da çok değerli.

mektuplar, bize “kardeşçe” yazılmış bir hayat
hikayesine dahil olma şansı da veriyor.
Şöyle diyor Vincent Van Gogh, kardeşi Theo’ya:
"Geçmişi düşündüğümde -hemen hemen yenilmez
zorluklarla dolu olan geleceği düşündüğümde,
sevmediğim ve kaytarmak istediğim, ya da
tabiatımın kötü yanının kaytarmak istediği onca
güç çalışmayı düşündüğümde; bana dönük, hep
bana bakan gözleri düşündüğümde- başaramazsam
suçun nerede, kimde olduğunu bilecekler, bana
ufak tefek serzenişlerde bulunmayacaklar, ama
doğru ve erdemli olan -saf altından olan- her konuda
denenmiş ve eğitilmiş olduklarından, yalnızca
yüzlerindeki anlam neler diyecek bana: Sana
yardımcı olduk, sana ışık verdik elimizden gelen
her şeyi yaptık senin için, gerçekten dürüst bir çaba
gösterdin mi? Hak ettiğimiz karşılık nerede?”

EN DEĞERLI MIRASIMIZ,
SEVDIKLERIMIZLE PAYLAŞTIKLARIMIZ

Bu mektupları okuduğunuzda, Vincent Van
Gogh’un tablolarını çok daha farklı bir empati ile
deneyimleyebileceksiniz. Ama en önemlisi, tanınan
bir insan da olsanız, bu hayattan göçüp gittiğinizde
geride bıraktığınız en değerli mirasın, sevdiklerinizle
paylaştıklarınız olacağını hatırlayacaksınız…
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Van Gogh's letters to his
brother Theo written over
seventeen years up until
two days before committing
suicide are invaluable in
presenting his experiences
with a fellowship that one
can only feel for his brother.

his works give us a chance to be included in a life
story that is written between “brothers”.
Vincent Van Gogh says to his brother Theo:
“When I think of the past, - when I think of the
future of almost invincible difficulties, of much and
difficult work, which I do not like, which I, or rather
my evil self, would like to shirk; when I think the
eyes of so many are fixed on me, - who will know
where the fault is, if I do not succeed, who will not
make me trivial reproaches, but as they are well
tried and trained in everything that is right and
virtuous and fine gold, they will say, as it were by
the expression of their faces: we have helped you
and have been a light unto you, - we have done for
you what we could, have you tried honestly? what
is now our reward and the fruit of our labour?”

OUR MOST VALUABLE LEGACY IS WHAT
WE HAVE SHARED WITH OUR LOVED ONES

When you read these letters, you will be able to
experience the paintings of Vincent Van Gogh
with a very different kind of empathy. But above
all, even if you are a globally known person, you
will remember that the most valuable legacy you
left behind after you passed away would be what
you had shared with your loved ones.
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information
POSTA GÖNDERILERINIZ
IMZANIZI TAŞISIN
ISTER MISINIZ?

WOULD YOU LIKE YOUR
POSTAL DISPATCH TO
BEAR YOUR SIGNATURE?

BIZ KITAP DOSTUYUZ

WE ARE BOOK-FRIENDLY

PTT AŞ’nin Kişisel Pul Hizmeti’yle
gönderilerinizde iz bırakın, postalarınıza
değer katın. PTT işyerlerinden Kişisel
Başvuru Formu ve Sözleşmesi’ni temin
ederek ilk adımı atabilir, seçtiğiniz bir
görsel objeyi pul haline getirebilirsiniz.
Üstelik bu pulu gönderilerinizde
kullanabilir veya hatıra amaçlı
saklayabilirsiniz.

Kitapların eğitim ve kültüre katkısının
bilincinde olan PTT AŞ, yürüttüğü
kitap taşıma kampanyasıyla kitapları
diğer gönderilere oranla daha uygun
fiyatlara alıcıya iletiyor. Ticari olmamak
kaydıyla içeriğinde kitap bulunan
APS kurye gönderileri, eğer ağırlığı 1
kilogramı aşmıyorsa 3 TL ücretle alıcıya
ulaştırılıyor. Ağırlığı 1 kilogramı aşan
APS kurye veya kargo gönderilerine
ise mevcut tarife üzerinden yüzde 50
indirim uygulanıyor.

MILYONLARCA ÜRÜN
EPTTAVM.COM’DA

PTT’nin e-ticaret sitesi ePttAVM.com,
yaklaşık 9 milyon ürünü oldukça uygun
fiyatlara sunuyor. Siteden gözünüz kapalı
alışveriş yapabilirsiniz. Çünkü ePttAVM.
com’da güvenli ticaret sistemiyle alıcı ve
satıcı arasındaki bütün adımlar baştan
sona kontrol ediliyor. Müşterinin kredi
kartı bilgileri sistemde tutulmuyor ve
üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşılmıyor.
Ödeme, güvenli bir 3D secure sayfası
üzerinden aracısız olarak gerçekleştiriliyor.

With PTT AŞ’s Personal Stamp Service,
leave a mark on your dispatch and add
value to your post. By obtaining the
Personal Stamp Application Form and
Agreement from PTT branches, you can
take the first step, and make a stamp
out of a visual object of your choice.
Moreover, you can use this stamp on
your dispatches or keep it as souvenir.

Being aware of the contribution of books to
education and culture, PTT AŞ, within the
framework of its book delivery campaign,
delivers books to the recipient at even more
affordable prices compared to other types
of postal service. An EMS dispatch that
includes books – on the condition that they
are not commercial dispatch– is delivered
for TL 3 if its weight is less than one
kilogram. For an EMS dispatch exceeding 1
kilogram, a discount of 50 percent over the
present tariff is being applied.

MILLIONS OF PRODUCTS
ON EPTTAVM.COM

PTT’s e-commerce website ePttAVM. com
offers around 9 million products at quite
affordable prices. It is safe to shop online
on this website because each and every
step between seller and buyer is under
control through the secure e-commerce
system. Customers’ credit card information
is not retained on the system and is not
shared with third parties whatsoever.
Payment is carried out through a 3D
secure page without intermediaries.
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TEKNOLOJIK MEKTUBUN
ADI PTTKEP

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) PTT aracılığıyla
güvenli bir şekilde iletiliyor. PTTKEP’le
gönderilen dijital postaların içeriği kesinlikle
değiştirilemiyor ve bu postalar gerektiğinde
hukuki delil olarak kullanılabiliyor. Zamandan,
kağıttan ve paradan tasarruf etmek, resmî
ve ticari işlemlerini hızlı yapmak, ticari
faaliyetlerini verimli yürütmek, çevrenin
korunmasına katkı sağlamak isteyen şahıslar
ve kurumlar elektronik yazışmaları için
PTTKEP’i tercih ediyor.

BASKI VE GÖNDERI
MALIYETINIZI
AZALTIN

PTT AŞ, Birleşik Posta hizmetiyle
müşterilerine büyük kolaylık sağlıyor.
Kurum ve kuruluşların yanı sıra
şahısların da faydalanabildiği bu
hizmette fatura, sigorta poliçesi, banka
ekstresi, tebrik, broşür, kutlama kartı
gibi toplu gönderiler PTT AŞ tarafından
basılıyor ve ilgili kişilere iletiliyor.
Dünyada az sayıda posta şirketinde
bulunan bu hizmet Türkiye’de PTT AŞ
kalitesi ve güveniyle sunuluyor.

WESTERN UNION
HIZMETI

Uluslararası para transferinde dünyanın
en güvenilir ve en hızlı kuruluşu kabul
edilen Western Union, Türkiye’de PTT
aracılığıyla hızını katlıyor. PTT bir
Western Union temsilcisi olarak, banka
hesabı gerektirmeden, dünyanın her
noktasına para transferi işlemlerinizi
gerçekleştiriyor. Western Union’la para
transferi yapabilmek için kimliğinizle
birlikte PTT’ye gitmeniz yeterli.
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TECHNOLOGICAL LETTER:
PTTKEP

Registered Electronic Mail (Kayıtlı Elektronik
Posta-KEP) is delivered with safety through the
PTT. The content of digital mail sent via PTTKEP
is absolutely unalterable, and these posts can be
used as legal evidence if required. Persons and
institutions that want to save on time, paper and
money, complete their official and commercial
procedures rapidly, carry out their commercial
activities efficiently, and contribute to the
protection of the environment opt for PTTKEP in
their electronic correspondence.

REDUCE YOUR PRINTING
AND DISPATCH COSTS

PTT AŞ offers major comfort to its
customers with its Hybrid Mail service.
In this service, which can be used by
establishments, institutions and persons
alike, collective sendings such as bills,
insurance policy, bank statements,
congratulatory notes, brochures and
celebration notes are printed by the PTT
AŞ and sent to the relevant persons. Offered
by only a few postal administrations in the
world, this service is granted in Turkey
under the quality and safety of the PTT AŞ.

WESTERN UNION
SERVICE

The world’s most reliable and fastest
institution when it comes to international
money transfer, Western Union adds to
its speed in Turkey with the PTT. As a
Western Union representative, the PTT
carries out money transfers anywhere
in the world without the requirement of
a bank account. To transfer money via
Western Union, all you have to do is go
to a PTT branch with your ID card.
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