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Sunuş
RAHMET VE BEREKET AYI RAMAZAN’IN GELMESİYLE
BÜYÜK BİR HEYECAN VE SEVİNÇ YAŞIYORUZ.
Ülkemizin ve bütün İslam aleminin Ramazan-ı Şerif’ini
tebrik ediyorum. Bu sabır ve rahmet mevsiminin içimizde
hikmet çiçeklerini açtıran müstesna ikliminde hem
kişisel hem de toplumsal bakımdan hayatımız güzelleşir.
Bireysel olarak oruç bizi düşünmeye, derinleşmeye,
yoğunlaşmaya, kendimizi hesaba çekerek içimizi yıkayıp
arındırmaya yönelttiği gibi; toplumsal bakımdan iftarlar da
sohbete, muhabbete, kaynaşmaya, dayanışmaya, birlik ve
beraberliğimizi pekiştirmeye vesile olur. Ramazan ayının
getirdiği güzelliklerin ülkemize ve İslam aleminin tamamına
yayılmasını; bu bereketin yalnızca sofralarımıza değil
kalplerimize de intikal etmesini temenni ediyorum.
19 Mayıs’ta, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı’nı
başlatmak üzere Samsun’a çıkışının 100. yıl dönümünü
kutluyor olacağız. Milli bayramlarımız, üzerinde mutabık
kalınan sevinç günleri olmanın yanı sıra bizi bir arada tutan
tarihî ve kültürel değerleri hatırlamak, bu değerlerin anlamını
yeniden düşünmek için birer vesiledir. 19 Mayıs Atatürk’ü
Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bize; büyük devletlerin
vatanımızı işgal teşebbüsüne karşı başlatılan Kurtuluş
Savaşı’nı, aziz milletimiz tarafından türlü yokluklar içerisinde
verilen bağımsızlık mücadelesini, istiklal ve istikbalimizin
ise inanç ve azimle hep birlikte kenetlenerek kazanıldığını
hatırlatıyor. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk
olmak üzere, Cumhuriyet’in kurulmasıyla neticelenen
seferberlik yıllarında vatan müdafaası için cephede ve cephe
gerisinde mücadele eden bütün kahramanlarımızı minnetle
anıyorum. Cumhuriyet’in mirasçısı ve geleceğimizin teminatı
gençlerimizin bayramını kutluyor; onlara aydınlık ve umut
dolu yarınlar diliyorum.
Ülkemizin öncü ve yenilikçi kurumu PTT AŞ, üstlendiği
mesuliyet doğrultusunda yurt içinde vatandaşımızın
hayatını kolaylaştıracak ürün ve hizmetleriyle faaliyetlerini
sürdürürken, geliştirdiği vizyonla da yurt dışında bizi

temsil etmeye ve ekonomimize fayda
sağlayacak küresel iş birliklerinin
içerisinde yer almaya devam ediyor.
Geçtiğimiz günlerde Ulaştırma ve
Altyapı Bakanlığı olarak, Tunus Dijital
Ekonomi ve İletişim Teknolojileri
Bakanlığı ile Dünya Posta Birliği’nin
Ecom@Afrika projesi kapsamında
önemli bir iş birliği anlaşması imzaladık.
Afrika kıtası ülkelerinin küresel E-ticaret
sistemine dahil edilmesini amaçlayan
bu projenin temelinde ise ulusal posta
idareleri ve küresel posta sistemi
bulunuyor. PTT AŞ’nin her geçen gün
büyüyen E-ticaret sektöründe gösterdiği
gelişim ve bu gelişime paralel olarak
bilhassa uluslararası çalışmalarda
kazandığı bilgi ve deneyim, kuşkusuz
bu projeye de önemli katkılar sunacaktır.
Anlaşmanın taraflar için hayırlara vesile
olmasını temenni ediyor, PTT AŞ’ye
uygulamada başarılar diliyorum.
MEHMET CAHİT TURHAN
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı
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Foreword
WE FEEL GREAT JOY AND ENTHUSIASM AS
RAMADAN, A MONTH OF GRACE AND BLESSING,
KNOCKS ON THE DOOR. I would like to congratulate the
holy Ramadan of our country and the whole world of Islam.
The exceptional climate of this season of patience and
grace that uncovers the wisdom within us brings the good
to our personal and social lives. Personally, fasting leads us
to think, to turn to the essence deep inside of our hearts, to
concentrate and takes us to moral, physical and spiritual
advancement whereas, socially, iftar can be seen as an
occasion to gather and have friendly conversations which
strengthen the feeling of solidarity. I wish Ramadan brings
all the good to our country and the whole world of Islam.
May this Ramadan bring the blessings to both our tables
and our hearts.
On May 19, we will be celebrating the 100th anniversary
of Gazi Mustafa Kemal Atatürk's landing on Samsun to
start the War of Independence. Our national holidays
represent days of joy that we agree on and are occasions
to remember historical and cultural values that bring us
together and reconsider the meaning of these values. May
19 Commemoration of Atatürk, Youth and Sports Day
reminds us the War of Independence, which was initiated
against the attempts of the imperialist states to invade
our homeland, the resistance of our beloved nation for
independence despite all sorts of deprivations and that the
independence and freedom are consequences of faith and
perseverance. I would like to commemorate Gazi Mustafa
Kemal Atatürk and the war heroes who fought for our
country during the War of Independence which ended up
with the foundation of Turkish Republic. I would like to
congratulate the young people of our country on behalf of
May 19th and I wish them a bright future full of hope.
As the pioneering and innovative institution of our

country, PTT AŞ continues its
operations with its products
and services that will facilitate
the lives of our citizens while
representing us abroad with its
broad vision and taking parts in
global collaborations that will
benefit our economy. Recently,
as the Ministry of Transport and
Infrastructure, we signed an
important cooperation agreement
with the Ministry of Digital
Economy and Communication
Technology of Tunisia within the
scope of the Ecom@Africa project
of Universal Postal Union. This
project, which aims to integrate the
countries in Africa into the global
e-commerce system, is based on
national postal administrations
and the global postal system. The
improvement of PTT AŞ in the
ever-growing e-commerce sector
and the knowledge and experience
gained in international projects
in line with this improvement
will undoubtedly make a great
contribution to this project. I wish
this project will be fruitful and
successful for both parties.

MEHMET CAHİT TURHAN
Minister of Transportation and Infrastructure
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Genel Müdür
mesajı

HİÇ BİTMEYEN HEYECANIMIZ VE ENERJİMİZLE
BİR AYI DAHA GERİDE BIRAKTIK.
Özel Günler Bakımından oldukça yoğun bir Aydayız:
Mayıs'ın başında Hıdırellez, ortasında Anneler Günü
ve 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor
Bayramı,sonunda ise İstanbul'un Fethi var. Dahası, bu
sene 11 ayın sultanı Ramazan’ın hayatımıza rahmet ve
bereket getiren mübarek günlerini de Mayıs ayı
boyunca idrak ediyor olacağız. Şimdiden bütün
İslam aleminin Ramazan ayını tebrik ediyorum.
Ramazan boyunca oruç
gibi müstesna bir ibadetle geçireceğimiz mübarek
vakitlerin hepimizin daha yüksek bir insanlık
şuuruna ermesine, cemiyet ve ülke sathında ise birlik
ve beraberliğimizin pekişmesine vesile olmasını
temenni ediyorum.
Ramazan’ın ilk gününün baharı müjdeleyen
Hıdırellez bayramına denk gelmesi ise ayrıca bir
tevafuk oldu. Eski takvimlere göre Mayıs’tan Kasım’a
kadar süren yaz mevsiminin başlangıcını temsil
eden Hıdırellez günü, Anadolu dahil olmak üzere
Orta Asya ve Orta Doğu’da da kutlanan mevsimlik
bayramlardan birisidir. Bu geleneğe göre, Tabiat
Ana’nın uyanışı çeşitli şenlikler düzenlenerek
sevinçle karşılanır. Hıdırellez’den bir hafta sonra ise
dünyanın farklı ülkelerinde farklı tarihlerde kutlanan
Anneler Günü var. Günü için farklı tarihler tespit
edilse de anneliğin anlamı dünyanın her yerinde
aynı: Annelik; sevgi, şefkat, merhamet, sabır ve
fedakârlık demektir. İnsanlığın en yüce erdemleriyle
özdeşleşen bu mukaddes makamın sahipleri; bizi
türlü zorluklar içinde dünyaya getiren ve sonra
elimizden tutup yaşamaya alıştıran kimselerdir.
Anne, gözlerimizi açtığımız andan itibaren bütün
ihtiyaçlarımızı karşılamak için müracaat ettiğimiz
adrestir. İ l k arkadaşımız, ilk sırdaşımız,

ilk öğretmenimizdir. Hayat boyunca bütün imkânlarıyla
bizi destekleyen manevi dayanak, şefkat kanatlarıyla bizi
koruyan güvenli sığınaktır. Bütün annelerimizin Anneler
Günü'nü tebrik ediyorum.
Mayıs’ta aynı zamanda Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün
Samsun’a ayak bastığı 19 Mayıs 1919 tarihinin 100. yıl
dönümünü de kutluyoruz. 1. Dünya Savaşı’nda Mustafa
Kemal Anadolu’nun nabzını telgraf hatlarıyla dinlemiş
ve Türk Milletinin içindeki istiklal aşkıyla milletini
zafere götürmüştür. Mustafa Kemal Paşa “Zaferi nasıl
kazandınız?” sorusuna "Telgraf hatlarıyla." cevabını
vererek posta ve telgrafçıların Türk Vatanına yaptıkları
büyük hizmeti dile getirmiştir. Kazanılan istiklal ve
istikbalin teminatı ise kuşkusuz gelecek nesiller, yani
gençlerdir. Gençlerin gözlerindeki ışık, ülkemizin
geleceğindeki aydınlıktır.
Nisan ayında kadın voleybol takımımızın Sultanlar
Ligi’ne yükselmesi dolayısıyla bu seneki Gençlik ve Spor
Bayramı’nın PTT AŞ için ayrıca anlamlı olduğunu ifade
etmek isterim. Köklü bir spor geleneği bulunan, yıllarca
her branştan sporcu yetiştiren ve milli takıma gönderen
kurumumuz, günümüzde kadın voleybol takımıyla
spor alanındaki etkinliğini sürdürüyor. Bu vesileyle tüm
gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve
Spor Bayramı’nı kutlarken, önümüzdeki sezon Sultanlar
Ligi’nde mücadele edecek olan sporcularımızı da bir kere
daha tebrik ediyorum.

KENAN BOZGEYİK
PTT AŞ Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür
Dünya Posta Birliği İdari Konsey Başkanı

Message from
General Manager
WE PASSED ANOTHER MONTH WITH OUR ENDLESS
EXCITEMENT AND ENERGY.
May is a month that has many special days to celebrate such as
hidrellez –celebration of spring, mother’s day, may 19
commemoration
Of atatürk, youth and sports day and may 29 conquest of
istanbul. Moreover, the blessed days of
holy Ramadan, known as sultan of eleven months, which brings
grace to our lives will coincide with days of May. I would like
to congratulate the holy month of Ramadan of the whole world
of
Islam. I hope that the blessed times we will spend with
fasting during Ramadan will be an occasion for us to reach a
better understanding of humanity and for the community to
strengthen the unity and solidarity of our country.
This year, first day of Ramadan coincided with Hidrellez –
celebration of spring. According to ancient calendars, the day of
Hidrellez, which represents the beginning of summer that
lasts from May to November, is one of the seasonal festivals
celebrated in Central Asia and the Middle East, including
Anatolia. According to the tradition, the awakening of Mother
Nature is celebrated with various festivities. One week after
Hidrellez comes Mother's Day which is celebrated on different
dates in various countries of the world. Though days to celebrate
differ, motherhood means the same to all of us in the whole
world: Motherhood means love, compassion, mercy, patience
and sacrifice. Mothers are the ones who give birth to us despite
various difficulties and then hold our hands to lead the way
in our lives. Mothers are whom we ask for when we need
something in life starting from the moment we open our eyes for
the first time. They are our friends whom we share our most
intimate secrets with and our teachers who educate us from the
moment we are born. They are the spiritual foundations that
support us all our lives and a safe haven that always protects us
with their wings of compassion. I congratulate Mother’s Day of

all our mothers.
We will also celebrate the centennial
anniversary of. May
19, 1919, the date when Gazi Mustafa Kemal
Ataturk arrived
in Samsun. We define our homeland as
“motherland” just like we define nature as
“mother nature” and earth as “mother earth”.
That is because the country is the place
where we feel safe and sound just like we
feel the same way with our mothers. Our
homeland survived the attack of enemies
thanks to an incredible struggle which was
started 100 years ago in Samsun on May 19
by Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Generations
to come, in other words young people of
this country, will be the guardians of our
independence. The light in the eyes of
young people is the light of the future of our
country.
This year's Youth and Sports Day means
so much to us, PTT AŞ, since our women's
volleyball team had the right to participate in
the Sultans’ League next year. Our institution,
which has a long tradition of sports and has
trained athletes from all branches to take
part in national teams for many years, will
continue to support our successful volleyball
team. On this occasion; I would like to
congratulate May 19 Commemoration of
Atatürk, Youth and Sports Day of the young
people of Turkey and I wish our volleyball
team to have a successful season in the
Sultans’ League next year.

KENAN BOZGEYİK
Chairman of the Executive Board, Director General of PTT AŞ
Chairman of the Council of Administration of Universal Postal Union
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Filateli

10

Philately
Hüseyin Karadeniz

19 MAYIS

ATATÜRK’Ü ANMA,
GENÇLİK VE SPOR BAYRAMIMIZ

Happy May 19 Commemoration of Atatürk,
Youth and Sports Day!
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal
Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı’nı başlatmak üzere Samsun’a çıkışının
100. yıl dönümünü kutluyoruz

We are celebrating the 100th anniversary of Gazi Mustafa Kemal
Atatürk's landing on Samsun to start the War of Independence

Mayıs/May 2019

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve
Spor Bayramı; emperyalist devletlerin
ülkemizi işgal girişimine karşı Gazi
Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde
başlatılan Kurtuluş Savaşı’nın ve aziz
milletimiz tarafından verilen destansı
mücadelenin saygı ve minnetle anıldığı
en önemli günlerden biri olarak, istiklal
ve istikbalimizin milletçe hep birlikte

May 19 Commemoration of Atatürk,
Youth and Sports Day is a day of
remembrance which reminds us the War
of Independence, which was initiated
by Gazi Mustafa Kemal Atatürk against
the attempts of the imperialist states to
invade our homeland, epic resistance of
our beloved nation for independence and
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Filateli

12

Philately
Hüseyin Karadeniz

kenetlenerek kazanıldığını hatırlatıyor.
Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Cumhuriyetimizin
kuruluşu ile taçlandırılan savaş yıllarında bağımsızlık için
mücadeleye katılan bütün kahramanlarımızı minnetle anıyoruz.
Cumhuriyetimizin geleceğinin teminatı olan Türk gençliğinin
bayramını kutluyor, aydınlık ve umut dolu yarınlar diliyoruz.

Mayıs/May 2019
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that the independence and freedom are consequences of faith and perseverance of
a whole nation.
We commemorate Gazi Mustafa Kemal Atatürk and the war heroes who fought for
our country during the War of Independence which ended up with the foundation
of Turkish Republic. We would like to congratulate the young people of our
country on behalf of May 19th and wish them a bright future full of hope.

Ajanda

Agenda
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DON KİŞOT’UM BEN

Cervantes’in ölümsüz eseri Don Kişot,
Bulgakov'un dönemini yakalayan uyarlaması
üzerinde yükselen yepyeni bir metinle bir kez
daha düşüyor yollara. Don Kişot Altın Çağ’ın,
Sancho Panza Don Kişot’un izinde.
“Aşka Feda” diyen iki saf vicdan sürüklüyor
peşinden gelenleri… Şarkılar, maskeler, kılık
değiştirmeler, düellolar ve yel değirmenleri…
Hikayeyi sorarsanız, bildiğimiz Don Kişot. Senor
Quijano bir gün delirir, silahtarı Sancho Panza’yla
maceradan maceraya koşar… Güncel oyun
tarihleri için: www.babasahne.com

Yazan: Miguel de Cervantes Saavedra
Uyarlayan: Mihail Bulgakov
Yöneten: Emrah Eren
Oyuncular: Ozan Güven, Günay Karacaoğlu, Nazlı
Tosunoğlu, Ömür Arpacı, Serhan Ernak, Nur Erkul,
Dilşat Bozyiğit, Diren Polatoğulları, Enis Aybar,
Tuğba Eskicioğlu, Rifat Durmuş, Kamran Velicanov

DON KİŞOT’UM BEN

The immortal protagonist
of Cervantes's masterpiece,
Don Quixote, once again
takes to the roads with
a new text based on the
adaptation by Bulgakov
who reflected the
characteristics of the era
he lived in. Don Quixote is
searching for the Golden
Age, and Sancho Panza
follows him. Self-sacrifice of
two naïve hearts that beat
for pure love leads the way
for those who follow. Songs,
masks, disguises, duels and
windmills... If you wonder
what the text is about, it is
the story of good old Don
Quixote. Senor Quijano
goes mad one day, and tries
to find a way in between
adventures accompanied
by his brother in arms. For
current dates of the play:
www.babasahne.com

Written by: Miguel de Cervantes Saavedra
Adapted by: Mihail Bulgakov
Directed by: Emrah Eren
Cast: Ozan Güven, Günay Karacaoğlu, Nazlı
Tosunoğlu, Ömür Arpacı, Serhan Ernak, Nur Erkul,
Dilşat Bozyiğit, Diren Polatoğulları, Enis Aybar,
Tuğba Eskicioğlu, Rifat Durmuş, Kamran Velicanov

Mayıs/May 2019
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1- YALAN MAKİNASI

Nerede? Ankara, Altındağ Tiyatrosu
Ne zaman? 10-11 Mayıs, 20:00
Yazan: Vassiliy Sigaryov
Yöneten: Murat Ozan
Oyuncular: Halil Balkanlar, Berrin
Kulya Balkanlar, Diyar Gönülalçak

2- BOŞ ODALAR

2

Nerede? Antalya DT, Haşim İşcan
Kültür Merkezi-Küçük Salon
Ne zaman? 11 Mayıs, 15:00
Yazan: Stanislav Stratiev
Yöneten: Ahmet Açıkgöz
Oyuncular: Özlem Şendinç, Süheyla
Güzel Çöllü, Ahmet Açıkgöz, Başak
İşür, Niyazi Mert Kurt, Ömer Alper
İzci, Aysel Gücüm, İsmail Sabri
Memiş, Şükrü Gürel, Okan Kağnıcı,
Selge Ezgi Zından, Sedat Mayadağ

3- OĞUL

3

4

15

Nerede? İzmir DT, Karşıyaka Ragıp
Haykır Sahnesi
Ne zaman? 10-11 Mayıs, 20:00
Yazan: Gert Hofmann
Yöneten: Barış Eren
Oyuncular: Hülya Savaş, Mustafa
Çolak, Sitare Tuna, Aylin Önal, Dilek
Çetiner Demir, Recep Ayyıldız, Pınar
Egeli Karadağ, Türker Alpugan

4- KÖPRÜDEKİ ADAM

Nerede? Bursa DT, Feraizcizade Oda
Tiyatrosu
Ne zaman? 10 - 11 Mayıs, 18:00
Yazan: Guy Foissy
Yöneten: Ezgi Yentürk
Oyuncular: Kemal Okur, Serap
Uluyol Karanfilci, Salih Cem Şener

1- YALAN MAKİNASI

Where? Ankara, Altındağ Theater
When? May 10-11, 20:00
Written by: Vassiliy Sigaryov
Directed by: Murat Ozan
Cast: Halil Balkanlar, Berrin Kulya
Balkanlar, Diyar Gönülalçak

2- BOŞ ODALAR

Where? Antalya State Theater, Haşim
İşcan Culture Center-Small Hall
When? May 15, 15:00
Written by: Stanislav Stratiev
Directed by: Ahmet Açıkgöz
Cast: Özlem Şendinç, Süheyla Güzel
Çöllü, Ahmet Açıkgöz, Başak İşür,
Niyazi Mert Kurt, Ömer Alper İzci, Aysel
Gücüm, İsmail Sabri Memiş, Şükrü
Gürel, Okan Kağnıcı, Selge Ezgi Zından,
Sedat Mayadağ

3- OĞUL

Where? İzmir State Theater, Karşıyaka
Ragıp Haykır Stage Hall
When? May 10-11, 20:00
Written by: Gert Hofmann
Directed by: Barış Eren
Cast: Hülya Savaş, Mustafa Çolak, Sitare
Tuna, Aylin Önal, Dilek Çetiner Demir,
Recep Ayyıldız, Pınar Egeli Karadağ,
Türker Alpugan

4- KÖPRÜDEKİ ADAM

Where? Bursa State Theater,
Feraizcizade Chamber Theater
When? 10 - 11 Mayıs, 18:00
Written by: Guy Foissy
Directed by: Ezgi Yentürk
Cast: Kemal Okur, Serap Uluyol
Karanfilci, Salih Cem Şener

Ajanda
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BELİRSİZLİK VE
DEĞİŞİMLE BERABER
GÜZEL BİR HAYAT

Pema Chödrön, bilge
kadınların çemberinden
sesleniyor ve bizi disiplin
ve cesaret gerektiren bir
uyanış yolculuğuna davet
ediyor. Sinek Sekiz Yayınevi
tarafından yayımlanan kitap;
yaşam deneyimlerimizin
geçiciliğiyle ve sürekli
değişen doğasıyla ilişki
kurmak, uyanmak,
canlanmak, neşelenmek ve
diğer varlıklara farkındalıkla,
sevgiyle yaklaşmanın
yollarını öğrenmek isteyenler
için harikulade bir rehber.

SARIYAZ

Mahir Ünsal Eriş altı yıl aradan sonra,
Can Yayınları tarafından yayınlanan yeni
öykü kitabıyla okurların karşısına çıkıyor.
Aynı olayın etrafında dönen ve birbirine
bağlanan sekiz öyküden oluşan “Sarıyaz”da,
yine küçük bir kıyı şehrindeki sözüm ona
sıradan insanların dünyalarına ışık tutuyor.
Onların aşklarına, hüsranlarına, isyanlarına,
hezeyanlarına, kalp yaralarına ve her şeye
rağmen hayata tutunma çabalarına tercüman
oluyor.

BELİRSİZLİK VE
DEĞİŞİMLE BERABER
GÜZEL BİR HAYAT

Pema Chödrön calls out to
us from the circle of wise
women and invites us to
an awakening journey that
requires discipline and
courage. The book published
by Sinek Sekiz Publishing
House is a wonderful guide
for those who want to
connect with the temporality
and ever-changing nature
of our experiences in life, to
wake up, to revive, to cheer
up, and to learn ways to
approach other beings with
awareness and love.

SARIYAZ

2

After a six-year hiatus, Mahir Ünsal Eriş
presents his new story book published by
Can Publications. The book, which consists
of eight interconnecting stories revolving
around the same plot, sheds light on the
universe of so-called ordinary people in
a small coastal town. He interprets their
loves, frustrations, rebellions, delusions,
heartbreaks and their efforts to hold on to life
despite everything.

Mayıs/May 2019
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THE BEATLES

Hunter Davies'in, Beatles'ın zirvede olduğu
dönemde, 1967-1968 yıllarında onlarla birlikte
18 ay geçirerek yazdığı The Beatles, grubun tek
onaylı biyografisi olma özelliğini taşıyor. Kara Plak
Yayınları tarafından yayınlanan kitap ''muhteşem
dörtlü'' John, Paul, George ve Ringo'nun yanı sıra;
aileleri, okul arkadaşları, sevgilileri, menajerleri,
birlikte çaldıkları diğer müzisyenler ve daha pek
çok kişinin tanıklıklarını da içeriyor.

THE BEATLES

The Beatles is the only certified biography of The
Beatles, written by Hunter Davies, who spent 18
months with the band during 1967-1968 when the
Beatles made the big time. The book, published by
Kara Plak Publications, includes details about “The
Fab Four” John, Paul, George and Ringo as well as
their families, schoolmates, lovers, managers, other
musicians they played with, and many more.

4
SESSİZLİK

Çocukların duygusal farkındalık düzeylerini geliştirmek,
kendisine ve çevresine karşı merak duygusunu
güçlendirmek, yaratıcılıklarını ve dikkat düzeylerini
arttırmak için gereken şey aslında çok basit: Sessizliğin
sesine varılabilecek birkaç dakika. Mindfulness (bilinçli
farkındalık) çalışmaları da tüm bu ihtiyaçları karşılamaya
yönelik egzersizleri içermekte. Okuyan Koala tarafından
yayınlanan “Sessizlik” kitabı da, bilinçli farkındalık
üzerine bir hikaye ile çocukları sessizliği dinlemeye davet
ediyor.

SESSİZLİK

The only thing required to improve the level of children's
emotional awareness, to strengthen their sense of
curiosity for themselves and their surroundings, and to
increase their creativity and attention levels is just a few
minutes of silence. Mindfulness studies include exercises
to meet all these needs. The book "Silence", published by
Okuyan Koala, invites children to listen to silence with a
story about mindfulness.

Ajanda
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JAZZ IN SPRING

BAHARDA CAZ

2017 yılından bu yana her yıl düzenlenen PSM Caz
Festivali, bu yıl “her müziğin caz festivali” mottosuyla
yola çıkıyor ve caz çatısı altında; blues, elektronik,
world, funk, indie, klasik, pop ve rock müziğin heyecan
verici renklerini buluşturuyor. Festival aynı zamanda,
geniş yelpazesiyle plak pazarı, açık havada ücretsiz
etkinlikleri, film ve belgesel gösterimleri ile kültürsanat hayatında başlattığı geleneğe de devam ediyor.
Nerede? Zorlu PSM, İstanbul
Ne zaman? 25 Nisan - 1 Haziran

The PSM Jazz Festival, which has
been held annually since 2017,
adopts the motto “jazz festival
of all genres” this year and
brings together exciting colors
of different genres including
blues, electronica, world music,
funk, indie, classical music,
pop and rock under the same
roof. The festival will continue
to entertain music fans with
activities including vinyl market,
free outdoor activities, film and
documentary screenings in
addition to dozens of concerts.
Where? Zorlu PSM, Istanbul
When? April 25 – June 1

Mayıs/May 2019

MÜREKKEPTEN: ÇİN
GÜNCEL SANATINDAN
YORUMLAMALAR

Mürekkep resim geleneğinin
farklı yorumlarına
odaklanan Mürekkepten: Çin
Güncel Sanatından
Yorumlamalar sergisi,
çalışmalarını Çin’de
sürdüren 13 sanatçının
yapıtlarını bir araya getiriyor.
Sanatçıların sergide yer alan
çalışmaları, kâğıt, fırça ve
mürekkep gibi geleneksel
malzemelerin kullanımından
öte mürekkebin kültürel
ruhunu taşıyor. Çalışma
pratiklerindeki deneysel
formlar, sanatçıların günümüz
kültürel bağlamında mürekkep
geleneğini nasıl yeniden ele
aldığını ve bu güçlü geleneği
nasıl zenginleştirdiğini
vurguluyor. Sergiyi, 28
Temmuz’a kadar Pera
Müzesi’nde gezebilirsiniz.
www.peramuzesi.org.tr

OUT OF INK: INTERPRETATIONS FROM
CHINESE CONTEMPORARY ART

‘Out of Ink: Interpretations from Chinese
Contemporary Art’ exhibition explores the essential
ideals of the ink painting tradition as manifest
in the work of 13 contemporary artists at work in
China today. Their art does not necessarily rely
upon conventional materials – ink, paper, or brush
– but encapsulates the cultural spirit of ink. The
experimental forms of expression that underscores
their practice are a prism through which to
understand how artists are rethinking the conventions
of ink to forge new ties to the present cultural context,
and enrich this weighty tradition in the process. You
can visit the exhibition at Pera Museum until July 28.
www.peramuzesi.org.tr
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MÜZE KENT:

Museum
town

AFRANBOLU
UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne alınan
Safranbolu; tarihi evleri, sokakları, safranı, yöresel
lezzetleri ve efsaneleriyle büyülü bir yolculuğa çıkarıyor

Safranbolu, which is included in the world cultural heritage list by
UNESCO; takes you to a magical journey where you can stop by its
historic houses, its streets, its saffron, its local delicacies and its legends

Şubat/February 2019

Anadolu’nun kuzeybatısına uzanan
yolculuğumuzda gün batımı renkleriyle karşılıyor
bizi Safranbolu. Adını safran bitkisinden alan
bölgedeki evler, üç boyutlu bir tablo gibi.
Homeros’un İlyada destanında da adı geçen
bölgeyi gezmeye başladığımız sırada yol bizi bir
tarih anlatıcısının kapısına götürüyor. Hatice
Hanım Konağı yazıyor tabelada. “Mustafa
Amca’ya sorun buraları, o her şeyi bilir” diyor bize
refakat eden kişi. Bir akşamüstü Mustafa Sarı ile
tanışmamız işte böyle oluyor.
Sanki bizi bekliyor gibi masaya oturur oturmaz
hoş geldiniz diyerek anlatmaya başlıyor: “Dünya
tarihine baktığımızda iki büyük medeniyete
rastlarız: Bunlardan biri Paflagonya, diğeri
Katpatuka. Katpatuka bugünkü Kapadokya,
Paflagonya’nın ise merkezi burası, Safranbolu.

21

As the destination point of our journey to the
northwest of Anatolia, Safranbolu welcomes us with
the colors of sunset. The houses in the area that
is named after the saffron plant, look like a threedimensional painting. As we stroll the streets of the
town mentioned in Homer's Iliad, the road takes us
to the door of a master storyteller. It reads ‘Hatice
Hanım Konağı’ on the sign. “If you need to know
anything about this neighborhood, ask Mr. Mustafa,
he knows everything” says our companion. This
is the story of how we met Mr. Mustafa Sarı that
evening.
As soon as we sat at his table, he started speaking
as if he has been waiting for this moment all day
long: “There were two major civilizations in the
history of the world. One of them was Paphlagonia
and the other was Katpatuka. Katpatuka was the

Seyyah

Voyager

22

Başak Duru

Gülevi

Biri yerin altındaki büyük şehir, diğeri yerin
üzerindeki. İki dereli bir kanyon üzerine kurulmuş
Safranbolu. Coğrafyadaki farklılığı buradan
geliyor. İnsanlar bugün olduğu gibi o gün de
korumacılığa önem verdiği için burası seçilmiş.
İsa’dan önce İpek Yolu’nda paraların el değiştirdiği
bir merkez olması, bereketli toprakları ve anmadan
geçemeyeceğim, Nuh Tufanı efsanesinin izlerini
taşıması Safranbolu’yu bugün de önemli kılıyor.” İki
saat süren sohbetimiz sırasında Mustafa Sarı’nın
anlattıkları hızlandırılmış bir tarih dersi gibiydi.
Yaklaşık 40 yıldır kendini tarih okumalarına,
araştırmaya ve tarihi korumaya adamış bir isimle
Safranbolu serüvenini açmak, sanırım bizim en
büyük şansımızdı.

TARİH SAYFALARINDA GEZİNTİ
Camileri, çarşıları, hanları,
konakları ve parke taşlı
sokaklarıyla tarih sayfalarında
geziyormuş hissi yaratan
Safranbolu, 1994’te
UNESCO’nun Dünya Miras
Listesi’ne girmeyi başarmış.
Kültür ve tabiat varlıklarıyla
burası hem “Müze Kent” hem
de “Korumanın Başkenti”
unvanlarına sahip. Sayısı iki

Kubilay Çiftçi

Lütfiye (Kaçak) Camii

region where we call Cappadocia today. The capital
of Paphlagonia was Safranbolu. There was a big
underground city in Cappadocia and Safranbolu
was another city that was situated here above
the ground. Safranbolu is located on a canyon
with two small rivers. That is the reason why it
is geographically different. As people needed
protection those days as they do today, they chose
this place to settle down. Being one of the cities
along the Silk Road where everyone exchanged
money with one another during the times before
Christ, its fertile land and the fact that it has the
traces of the legend of the Flood of Noah make
Safranbolu a remarkable town today.” Everything
he told us for two hours felt like a time-lapse history
lecture. It was pure luck to start our Safranbolu
adventure with a character who devoted himself
Ömrünü tarihe ve
korumacılığa adayan
Mustafa Sarı’nın söz ettiği
ahidi, Saat Kulesi’nin
altında görebilirsiniz.
Right next to the Clock
Tower, you can see the
sarcophagus façade
mentioned by Mr. Mustafa
Sarı who devoted his
life to history and its
preservation.

Mayıs/May 2019

bini bulan ödüllü Safranbolu evlerinin pek çoğu
ise yasal koruma altında. Konakladığımız Gülevi
Safranbolu da bu evler arasında. Gül ve İbrahim
Canbulat’ın “yaşatarak yaşama projesi”nin en güzel
meyvesi… Mimar olan İbrahim Bey, 18. yüzyıldan
kalma üç konağı Gül Hanım ile birlikte aslına
uygun olarak 2000’lerin başında özgün mimarisine
kavuşturmuş. Üç konağın birbirine baktığı
bahçeye adım attığınızda insan burada bir ömür
geçirir lafını hatırlıyorsunuz. Bir yandan Osmanlı
mimarisinin izlerini yaşarken diğer yandan da
hiç eksik olmayan klasik ve caz müzik seçkisiyle
Gülevi, zamanda yolculuk yapmanızı sağlıyor.
İlk durağımız Cinci Han. Çin’den Anadolu
topraklarına uzanan yüzlerce kervansaraydan biri
olan han, Padişah I. İbrahim döneminde Safranbolu
esnafından Karabaşzade Hüseyin Efendi nam-ı
diğer Cinci Hoca tarafından 1645’te yaptırılmış.
20. yüzyıla kadar kervansaray olarak kullanılan
han, restorasyon sonrası 2004 yılında otel olarak
hizmete girmiş. Üst kata çıktığınızda sizi 360
derecelik bir Safranbolu manzarası karşılıyor. Cinci
Hoca tarafından yaptırılan ikinci yapı ise hamam
kültürünü deneyimlemek isteyenler için halen
hizmet veren Cinci Hamamı.
Safranbolu’da bulunan camilerin belki de en
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to reading history, research and preservation of
historical artifacts for almost 40 years.

TRAVELLING INTO THE PAGES OF
HISTORY

Safranbolu makes you feel like you are travelling
through time as you stroll on its cobbled streets
passing by the mosques, bazaars, inns, mansions.
It was listed in UNESCO’s World Heritage Sites in
1994. The town is known as ‘Museum Town’ and
‘Capital of Preservation of History’ thanks to its
cultural and natural treasures. Most of Safranbolu's
award-winning 2,000 houses are under legal
protection. One of these houses is called ‘Gülevi’
where we stayed overnight. It is the exquisite
outcome of a project of its owners, Mr. and Mrs.
Canbulat. The couple, Gül and İbrahim, call their
project “live to sustain”. In the early 2000s, Mr.
Canbulat, an architect, and Mrs. Canbulat, have
renovated three mansions which date back to
18th century with an effort to retain their original
architectural features. When you step into the
garden where the three mansions overlook each
other, you feel like you can spend your whole life
in here. Gülevi makes you travel through time with
its mansions that retain the features of Ottoman
Kente adını veren safran bitkisi kendi
ağırlığının yüz bin katı kadar sıvıyı
sarıya boyayabilme özelliğine sahip.
Gıda, ilaç ve kozmetik sanayinde
kullanılan bu pahalı baharatın dünyadaki
üretim yerlerinden biri de Safranbolu.
The expensive saffron plant
that gives its name to the
town of Safranbolu has the
capacity to dye up to one
hundred thousand times
more of its own weight.
Safranbolu is one of the
places that saffron is
cultivated. It
is used in food,
pharmaceutical
and cosmetics
industries.
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ilginci Lütfiye (Kaçak) Camii. Akçasu Deresi
üzerinde kemerler kurularak inşa edilen caminin
yapım tarihi 1880. Çarşı içindeki 1661 yılında
yapılmış Köprülü Mehmet Paşa Camii’nin
avlusunda 19. yüzyıla ait olduğu sanılan bir Güneş
Saati bulunuyor. 1796 yılında Safranbolulu İzzet
Mehmet Paşa tarafından yaptırılan ve içinde III.
Selim’in tuğrasının da bulunduğu İzzet Mehmet
Paşa Camii, çarşıda göreceğiniz bir diğer tarihi
yapı. 1872 yılında Ayastefenos Kilisesi ismiyle
Rumlar tarafından inşa edilip sonradan camiye
çevrilen Ulu Camii, Eski Hükümet Konağı’ndan
da görülebiliyor. Safranbolu’da bulunan ve sayıca
100’ü geçen tarihi çeşmeler bugün gürül gürül
akmasa da, üzerindeki kabartmalarla tarihe ışık
tutmayı sürdürüyor.
Eski Hükümet Konağı, diğer adıyla Kent Tarihi
Müzesi’ne vardığımızda Sadrazam İzzet Paşa
tarafından yaptırılan saat kulesi karşılıyor bizi. 1797
yılında yaptırılan zembereksiz saatin çan sesi, iki
asrı geçkin bir süredir zamanı hatırlatıyor. Kulenin
50 küsur yıllık gönüllüsü İsmail Ulukaya, hem
saatin bakımı ve haftada bir kurulmasını üstlenmiş
Eski Hükümet Konağı
Government House

Kubilay Çiftçi

architecture and tunes of classical music and jazz
standards you can hear anywhere in the mansions.
Our next stop is Cinci Han, one of the hundreds of
caravanserais located between China and Anatolia,
which was built in 1645 during the reign of Sultan
İbrahim I and was commissioned by Karabaşzade
Hüseyin Efendi aka Cinci Hoca, one of the
tradesmen in Safranbolu. The caravanserai, which
was actively used until 20th century, was reopened
as a hotel in 2004 after being renovated. When you
go upstairs, you will enjoy a panoramic view of
Safranbolu. The second building built by Cinci Hoca
is the Cinci Hammam, which still serves for those
who want to experience the rituals of hammam.
Perhaps the most interesting of all mosques in
Safranbolu is Lütfiye (Kaçak) Mosque. The mosque
was built on arches which are built over Akçasu
Creek in 1880. Köprülü Mehmet Pasha Mosque in
downtown Safranbolu was built in 1661 and in its
courtyard there is a sundial which dates back to
19th century. Another mosque located in downtown
Safranbolu is the one that is commissioned by
Izzet Mehmet Pasha in 1796 where the signature
Saat Kulesi
Clock Tower

Mayıs/May 2019
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YÖRÜK KÖYÜ
Safranbolu’ya 11 km uzaklıktaki Yörük Köyü, daracık sokakları,
evleri, dillere destan baklavası ile adından söz ettiriyor. Gezi
evlerinin en ünlüsü, Sipahiler Gezi Evi. Bunda tiyatral bir
anlatımla evi gezdiren Filiz Hanım’ın da elbette payı büyük. Tüm
Yörük evleri gibi taş zemine oturtulmuş, harem ve selamlık
bölümleri ayrılmış ev, dekorasyonu, odalarındaki rengarenk
kalem işleri ile ziyaretçi akınına uğruyor. Köyde gezinirken saçak
uçlarında görebileceğiniz geyik boynuzları uğur için asılıyor.
Küçük tezgahların açıldığı köyde taze sebze meyve, baharat,
reçel ve süs eşyaları satılıyor.

YORUK VILLAGE
YORUK VILLAGE
Yoruk village, which is 11 km away from Safranbolu is famous for
its narrow streets, its houses and its incredibly delicious baklava.
The most reputable of museum-houses is Sipahiler MuseumHouse. And kudos to Mrs. Filiz, who walked us all through the house
accompanied by her theatrical narration. The house has a stone
floor with separate sections reserved for ladies and gentlemen. It
is highly acclaimed by visitors thanks to its decoration and colorful
hand-drawn wall frames in its rooms. Deer antlers that are hung
from the end of the roof eaves are believed to bring good luck. You
can buy fresh vegetables, fruits, spices, jams and ornaments from
the stalls owned by the village people.

hem de misafirlere Safranbolu tarihini anlatan bir
isim. Aynı bahçede yer alan Kent Müzesi’nin üst
katındaki odalarda; döneme ait eşyalar, giysiler ve
fotoğrafları, alt katında ise dönemin zanaatkarları
hakkında bilgi veren canlandırmaları görebilirsiniz.

GEZİ EVLERİ, ARASTALAR VE HIDIRLIK
TEPESİ

Çarşı ve Bağlar Mevkii’nde yer alan Safranbolu
evlerinin kimi restorasyon çalışmaları sonrası
gezi evine kimi de gelen konukları ağırlayan butik
otellere dönüştürülmüş. Bunlardan en ünlüsü,
19. yüzyıl başlarında yapılmış Kaymakamlar
Gezi Evi. İsimleri sahiplerinin adlarıyla anılan
Hatice Hanım Konağı, Kileciler, Mümtazlar,
Karaüzümler ve Emir Hocazade Ahmet Beyler
Gezi Evi ise gezebileceğiniz evler arasında. Bazı
evlerin selamlık odalarında havuz bulunduğunu
göreceksiniz. Bunun sebebi, yangına karşı su
depolamakmış. Bunun yanı sıra geçmişte önemli
kararların alındığı bu odalar, konuşulanların su
sesine karışması için de kullanılırmış. Bu evlerden
biri de Asmazlar Konağı…

of Sultan Selim I is preserved. Grand Mosque was
built in 1872 as Ayastefanos Church by Greeks
of Turkish nationality which was then converted
into a mosque. It can be seen from the former
Government House. Hundreds of historical
fountains in Safranbolu are not functional today,
however they continue to shed light on history with
the reliefs carved on them.
When we arrive at the former Government House,
or the Safranbolu City History Museum of today,
we are welcome by the clock tower which was
commissioned by Grand Vizier İzzet Pasha. The
gong of the clock, which was installed in the tower
in 1797, keeps on reminding what time it is for
more than two centuries. Mr. İsmail Ulukaya, a
volunteer for more than 50 years, is in charge of
weekly winding and maintenance of the clock and
tells the visitors about the history of Safranbolu.
The City Museum overlooks the same garden and
you can see periodicals, clothes and photographs
in the rooms on the upper floor; and downstairs
you can watch the animated short films that give
information about craftsmen.
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Yöreye özgü safranlı
lokumun yanında, gül
lokumu ile çifte kavrulmuş
lokum da çok popüler.
Endemic saffron turkish
delight and rose turkish
delight are as popular as
double roasted turkish
delight which has a hard
consistency.

Demirciler Çarşısı, sıcak ve soğuk demircilik
el sanatlarının üretildiği yaşayan tek lonca
çarşısı olma özelliğine sahip. Ancak ne yazık ki
eski ustaların sayısı çok azalmış. Yemeniciler
Arastası’nda ise turistik dükkanlar ve kafeler
yer alıyor. Bu arastada dinlenmek Safranbolu
ritüellerinden…
Hıdırlık Tepesi, Türklerin Safranbolu’ya geldikleri
zaman yerleştikleri yer olması ve anıt mezarların
bulunması dolayısıyla önem taşımasının yanında,
Safranbolu’yu panoramik seyreden manzarasıyla
da fotoğraf çekmek isteyenlerin uğrak yeri.
Günbatımını izlemek için tepeye çıktığımızda
Mustafa Sarı’nın söylediklerini anımsıyoruz.
“Hıdırlık Tepesi’nde bir gemi olduğuna dair
kanıtlar mevcut. Yapı itibariyle de gemiye benziyor.
15 bin yıl öncesine ait 12 çeşit tahıl tespit ettik, dev
salyangoz fosilleri, taşlar bulduk. Bilim insanlarıyla
elimizdeki kanıtları paylaştık ve yurt dışında da

Kubilay Çiftçi

MUSEUM-HOUSES, BAZAARS AND
HIDIRLIK HILL

Some of the historic Safranbolu houses located in
Çarşı and Bağlar neighborhoods were reopened
as either museum-houses or boutique hotels after
they had been renovated. The most reputable of
these museum-houses is Kaymakamlar MuseumHouse, built in the early 19th century. Other
popular ones worth to visit are Hatice Hanım
Mansion, Kileciler, Mümtazlar, Karaüzümler and
Emir Hocazade Ahmet Beyler Museum-Houses
all of which were named after their owners. Some
of the museum-houses have a pool in ‘selamlık’
room (room reserved for gentlemen). One of the
reasons for having a pool is to store water to be
used in case of a fire and another reason is that
splash of water prevents others from hearing the
conversations when inhabitants need privacy. One
of these museum-houses with a pool inside a room
is Asmazlar Mansion.
Demirciler Bazaar is the only bazaar that belongs to
a specific guild in which ironsmith and blacksmith
handicrafts are produced. Unfortunately,
the number of old and experienced masters
experienced a dramatic fall. There are tourist shops
and cafés in Yemeniciler Bazaar. If you want to take
a break, this is the right place to do that.
Hıdırlık Hill was the place where Turks chose to
settle down when they had arrived in Safranbolu for
the first time. It is home to a bunch of monumental
tombs and is a photographer’s paradise with its
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Her biri birer doğa harikası sayılan Tokatlı Kanyonu
(Kristal Teras), İncekaya su kemeri ile Saklı Cennet, doğa
tutkunlarının adreslerinden…
Canyon of Tokatlı (Crystal Terrace), İncekaya Aqueduct
and Saklı Cennet are all natural treasures highly
acclaimed by nature lovers.

epey ses getirmesini sağladık. Şekillerle Gılgamış
Destanı’ndaki tufanı anlatan üç tonluk ahit,
geminin ucundan çıktı. Burada, Saat Kulesi’nin
altında sergileniyor. Bu tarihi eserden yola çıkarak
yörenin gelenekleri de şekillenmiş. Örneğin üzüm
kabartmaları. Safranbolulu nereye giderse gitsin,
kapısının önüne mutlaka üzüm diker.” diye yörenin
dünya coğrafyasındaki önemini anlatıyor Sarı… Ve
ekliyor, “Tarihi sadece size sunulanı okuyarak değil,
araştırarak öğrenin.” Safranbolu geziniz sırasında
geçmişte yağmur duası ve Hıdrellez kutlamalarının
da yapıldığı Hıdırlık Tepesi’ne çıkıp, tarihe ve
yaşadığımız toprakların kıymetine bir de bu gözle
bakmayı unutmayın.

panoramic view of Safranbolu. When we climb
up the hill to see the sunset, we remember what
Mr. Mustafa Sarı told us earlier that day: “There
is evidence that there is a ship on Hıdırlık Hill. It
does look like a ship. We found 12 different kinds
of grains which date back to 15 thousand years ago
in addition to giant snail fossils and stones. We
shared this evidence with scientists and it created
a tremendous impact abroad. A sarcophagus
façade that weighs three tons and depicts the flood
covered in the Epic of Gilgamesh was found at the
end of the ship-like structure. It is on display here,
next to the Clock Tower. This historical artifact
has shaped the traditions of this region. Take the
grape reliefs, for example. People of Safranbolu
grow grapes no matter where they go.” That was
how he emphasized the role of Safranbolu in the
world geography and he adds, “If you are studying
history, do not be contented with what you are
offered, do some research to learn.” Do not forget
to visit the Hıdırlık Hill where people prayed for
rain and celebrated coming of spring in the past if
you are on a trip to Safranbolu. Please try to see the
history from a different perspective and embrace
the land we are living on.
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A timeless passion: Classic cars

ESKİMEYEN BİR TUTKU
Klasik
Otomobil
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Trafik sıkışıklığında yanınızda beliren
kırmızı, üstü açık bir klasik otomobilden
gözlerinizi kaçırmanız mümkün mü?
Filmlerden fırlamış gibi görünen klasik
otomobiller hem meraklıları hem de
koleksiyonerler tarafından her dem el
üstünde tutuluyor

It is almost impossible to turn your
eyes away from a classic red roadster
that stands right next to your car when
you are stuck in a traffic jam. The
classic cars, which take us back to old
movies, are all time favorite items for
both enthusiasts and collectors

Güneşli bir yaz günü… Üstü açık bir Ford Mustang
yolda usul usul süzülürken, rüzgara karşı duran
fularını özgürce bırakıyor aktris. O, bir kuş gibi
kanatlanıp uzaklaşan fuların ardından bakarken,
biz yüzüne yayılan gülümsemesini yakın
çekim izliyoruz beyazperdede. Pek çok kişinin
hatırlayacağı bu sahne, sinemanın siyah-beyaz
döneminden bugüne dek kullanılan, modası
geçmeyen bir klasik; tıpkı yıllardır garajlarda
özenle saklanan, tozu alındığında ışıldayan klasik
otomobiller gibi…

A sunny day in summer… An actress lets her scarf
blow away in the wind as she is riding on a Ford
Mustang roadster. We are watching a close-up shot
of her smile as she is staring at her scarf flying away
with the wind just like a bird. This scene that will be
remembered by many people has become a dateless
classic which has been used from the black and
white movie era until today; just like the classic cars
that have been carefully parked in garages for years
which shine like stars once their dust is removed.
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Chevrolet, Cadillac, Chrysler, Pontiac, Packard, Ford,
Dodge, Desoto, Plymouth, Buick, Jaguar, MG, Porsche,
Ferrari, Maserati ve Lotus gibi markalar, klasik sınıfına
giren modelleriyle otomobil tutkunlarının gözdesi…
Different models of Chevrolet, Cadillac, Chrysler, Pontiac,
Packard, Ford, Dodge, Desoto, Plymouth, Buick, Jaguar, MG,
Porsche, Ferrari, Maserati and Lotus brands are considered
as classic and are favorites of many classic car enthusiasts.

DÜNYAYI SARAN BİR RÜYA

1940’lı yıllarda sadece bir ulaşım aracı olarak
adından söz ettiren otomobil, İkinci Dünya
Savaşı’nın ardından altın çağına giriş yapar. Savaş
sırasında silah ve uçak üretiminde boy gösteren
otomobil fabrikaları yeniden otomobil üretimine
başlar. 1950 ve 1960’lı yıllara gelindiğinde ise
otomobil bir ulaşım aracı olmanın çok daha ötesine
geçerek, estetik duruşuyla yaşamın bir parçası
haline gelir. Amerika’da başlayan otomobil tutkusu,
gelişmiş teknolojinin de üretime dahil olmasıyla
hız kazanır. Her ne kadar Avrupa da pastadan pay
almaya çalışsa da, Amerikan otomobiller tasarım
ve aksesuardaki ustalıklarıyla göz kamaştırır.
Cadillac, Pontiac, Packard, Ford, Chevrolet, Dodge,
Chrysler ve Buick marka otomobiller, aynı zamanda

A DREAM SPREAD ALL OVER THE WORLD

After the World War II, came the golden age of cars
which were known only as means of transportation
in 1940s. Automobile factories which had been used
in production of weapons and aircraft during the war
began to manufacture automobiles again. By the 1950s
and 1960s, the automobile became an inseparable part
of people’s lives with its aesthetic features going far
beyond being a means of transportation. Passion for
cars, which started in America, gains speed with the
inclusion of advanced technology in manufacturing of
automobiles. Even though Europe tried to get a share
of the cake, American cars were dazzling with their
designs and accessories. Cadillac, Pontiac, Packard,
Ford, Chevrolet, Dodge, Chrysler and Buick brand
cars became exclusive symbols of a luxurious life. The
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gösterişli bir yaşamın da simgesi haline gelir.
Teknolojinin getirdiklerine sektör kayıtsız kalamaz.
Sürekli gelişim düsturuyla hareket eden markalar,
birbiri ardına yeni modeller sunar piyasaya. Hal
böyleyken enerjisi hiç eksilmeyen sektörde, alımsatımlar da yarışları aratmayan bir süratle yapılır.
Bu dönemleri “otomobilin Rock’n Roll dönemi”
olarak tanımlamak yanlış olmaz sanırım. Motor
homurtusunun, listelere girdiği anda hit olan bir
Elvis Presley şarkısına eşlik ettiği 20’nci yüzyılın
ortalarında, parlak cilalı otomobillerle gezintiye
çıkmak ya da açıkhava sinemasında film izlemek
modaydı. Peki, ya bugün? Trafikte kırmızı ışıkta
beklerken yanınızda duran üstü açık bir Pontiac
karşısında büyülenmemek neredeyse imkansız…
Metropollerde çok sık karşılaşmadığınız bu
sahneler, söz konusu Küba olduğundaysa olağan
hale geliyor. Rengarenk Amerikan klasikleri,
zamanın durmuş gibi göründüğü Küba sokaklarını
süslerken, fotoğraf meraklıları da objektiflerini bu
nostaljik otomobillerden alamıyor. Bu otomobilleri
görmek için dünyanın bir ucuna gidemeyenler
İstanbul’daki klasik otomobil müzelerini ziyaret
edebilir. Bu anlamda Rahmi M. Koç Müzesi’nin
klasik otomobil bölümü, Sabri Artam Otomobil
Müzesi ve Ural Ataman Klasik Otomobil Müzesi
gezebileceğiniz adresler arasında yer alıyor.

sector could not remain indifferent to what technology
came up with. The brands driven by the principle of
continuous development offered new models to the
market one after the other. Nevertheless, trading has
also been carried out in such a fast pace in this vibrant
sector.
I guess we could call these periods as “Rock’n’Roll
era of automobiles”. In the mid-20th century, when
the motor noise was used as a backing vocal in an
Elvis Presley song that was then an instant hit on
charts, it was popular to take a ride in bright and
polished cars or watch a film in drive-in theaters.
What about today? It is almost impossible not to be
mesmerized by a Pontiac roadster that stands next to
your car when you stop at the red light.
These encounters that you do not see very often in
big cities are very common in Cuba. Multicolored
classic American cars jazz up the streets of Cuba
where everything looks like as if time has stopped,
and photographers cannot help taking pictures of
these nostalgic eye candy cars. Those who cannot
go to the end of the world to see these cars can visit
the classic car museums in Istanbul. In this sense,
the classic car section of the Rahmi M. Koç Museum,
the Sabri Artam Automobile Museum and the
Ural Ataman Classic Car Museum are among the
addresses you can visit.

MERAKLISI İÇİN VAZGEÇİLMEZ

IRREPLACEABLE FOR ENTHUSIASTS

Zaman ilerliyor, teknoloji gelişiyor, ihtiyaçlar

Time flies, technology develops, needs change.
OTOMOBİLİNİZ HANGİ TİP?
Sport Coupé: İki kapılı direksiz
Sedan Coupé: İki kapılı direkli
Sport Sedan: Dört kapılı direksiz
Sedan: Dört kapılı direkli
Convertible: Bir modelin üstü açılan tipi

WHAT IS THE TYPE OF
YOUR CAR?
Sports Coupé: Two-door without
frame
Sedan Coupé: Two-door with frame
Sports Sedan: Four-door without
frame
Sedan: Four-door with frame
Convertible: a car that can be
converted from one with a rooftop,
to one without a top.
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OTOMOBİLİN KLASİK SAYILMASI İÇİN…
• 25 yaşından büyük olmalı,
• Az sayıda üretilmiş olmalı
• Convertable (tenteli) ya da coupe olmalı,
• Parçaları orijinal olmalı,
• Yabancı parça kullanılmamalı,
• Her sene değişen modelin izlerini taşımalıdır.

değişiyor. Her gün yüzlerce yeni araç trafiğe
dahil oluyor. Şehir hayatının gerekliliklerine
uyan, ekonomik, az yakıt-yüksek performans
gücüne sahip, güvenlikten ödün vermeyen
ve teknolojinin tüm nimetlerinden fazlasıyla
yararlanan araçlar yollarda boy gösteriyor. Ancak
tüm bunlar bir yana, yakıt tüketiminde bütçeleri
zorlayan, iri ebatlı, ömrünü tamamlamış sayılan
klasik otomobiller hayalleri süslemeye devam
ediyor. Savaş sonrası üretilen araçlar, modellerine,
tasarım ve aksesuarlarına göre sınıflandırılıyor.
Ancak modifiye edilme dereceleri ve orijinalliğin
korunması söz konusu olduğunda, hepsi “birinci
sınıf” kategorisine girmeye hak kazanamıyor.
Gerçek otomobil tutkunları ve koleksiyonerler,
en yeni, en iyi ve en pahalı araçları, uzaktan gelen
motor sesiyle ürperten, yaklaştığında ise geçit
törenindeymişçesine şapka çıkarttıran bir klasik
otomobile tercih ediyor. Otomobille kurulan
bu kıymetli bağ, deyim yerindeyse dostluk
mertebesine erişiyor. Sadece ayakları yerden
kesen bir ulaşım olmanın çok daha ötesinde,
sahipleri ya da tutkunları onlara başka anlamlar
yüklüyor. Ve bu sayede klasik otomobillerin
havalı jantları, yıllara meydan okuyan bir gayretle
onlara değer verenlerin ekseninde bugün de
dönmeyi sürdürüyor.

A CAR IS SAID TO BE CLASSIC IF:

• It is older than 25 years,
• It is manufactured in limited quantities,
• It is a convertible or a coupé,
• Its parts are original,
• It does not include inauthentic parts,
• It bears the traces of the changes in each year’s model.

Hundreds of new vehicles become part of the
traffic every day. Economical vehicles that meet the
requirements of city life meaning fuel-efficient, high
performing cars compatible with safety regulations
that benefit from the advantages of technology are
on the roads. However large-sized classic cars, which
push the boundaries in terms of fuel consumption
and are thought to be scrap, continue to enter the
enthusiasts’ dreams. The vehicles manufactured after
the war are being classified according to their models,
designs and accessories. However, when it comes to
the degree of modification and the preservation of
authenticity, not all of them are eligible to be in the
“first-class” category.
Devoted car enthusiasts and collectors prefer a classic
car that causes a tingling feeling with its distant
motor sound and fascinates you when comes closer
rather than a brand new vehicle. This precious bond
established with a car can be called a friendship.
Beyond being a means for transport, cars mean so
much more to their owners or enthusiasts.
Hence, coolest wheels of the
classic cars continue to turn
even today in the axis of those
who value them with an
effort defying the
years.
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Olgun Seçkin

Jazari's Extraordinary
Machines: Look Upon Your
History, Write the Future

Cezeri’nin Olağanüstü
Makineleri:

TARİHİNE BAK,
GELECEĞİ YAZ
İstanbul Cezeri Müzesi, insanlık tarihinin eşsiz
değerlerinin yıllara dayanan çalışmalarla geleceğe
ilham verişinin anıtı olarak keşfedilmeyi bekliyor

Istanbul Jazari Museum awaits the visitors’
discovery as a monument of inspiration for
the future by the works based on the unique
values of the history of humanity
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İstanbul’daki
faaliyetlerinin
ardından İzmir,
Ankara, Konya ve
Gaziantep başta olma
üzere Türkiye’nin bir
çok kentini ziyaret
etmeyi planlayan
Cezeri Müzesi, dünya
kültürünün beslendiği
ana coğrafyalardan
biri olan Türkiye’de,
insanlığın on
binlerce yıllık hayat
macerasına tanıklık
eden her türlü
fiziksel ve entelektüel
ürünün etkileşimli
bir şekilde daha
yakından tanındığı
takdirde insanlığın
geleceği için ilham
verecek yeni fikirlerin
kıvılcımlanabileceğine
inanıyor.

Dünyanın sayılı dehâlarından biri kabul edilen
ve Orta Çağ'ın en büyük mühendisi Cezeri’nin
insanlık birikimine yaptığı görkemli katkıdan
ilham alınarak 2018 yılında kurulan İstanbul Cezeri
Müzesi’nin hikayesi 25 yıllık bir maziye dayanıyor.
Ahmet Selami Çalışkan, İTÜ’deki öğrencilik
yıllarında kardeşi Mehmet Ali Çalışkan ile birlikte
düzenledikleri “Bilimin Öncüleri” sergisi sayesinde
Cezeri ile tanıştıklarını aktarıyor.
İstanbul Cezeri Müzesi, evrensel bilim tarihinin
görkemli dehalarından kabul edilen, 13. yüzyılın
büyük mühendisi Cezeri’nin makinelerinin
yeniden üretilebilmesi için Durmuş Çalışkan
öncülüğünde kurulan bir mühendislik atölyesi.

Olgun Seçkin

After the exhibition in
Istanbul, the materials
and machines in
the museum will be
exhibited in different
cities of Turkey
including İzmir,
Ankara, Konya,
Gaziantep and
many more. Istanbul
Jazari Museum
believes that new
ideas can be inspired
for the future of
humanity if different
kinds of physical
and intellectual
products that have
witnessed humanity's
adventure for tens of
thousands of years
can interactively meet
the majority of the
society.

Istanbul Jazari Museum (IJM), founded in 2018,
is inspired by the majestic contribution of Jazari,
known as one of the world's greatest geniuses of his
time and probably one of the smartest engineers of
Middle Ages, to humanity. The museum’s history
dates back to 25 years ago.
Ahmet Selami Çalışkan, one of the founders of
the museum, states that he first heard about Jazari
thanks to the “Pioneers of Science” exhibition that
he organized together with his brother Mehmet
Ali Çalışkan while he was studying engineering in
Istanbul Technical University.
Istanbul Jazari Museum is an engineering workshop
founded under the leadership of Durmuş Çalışkan in
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Ahmet Selami Çalışkan,
İTÜ’deki öğrencilik
yıllarında kardeşi
Mehmet Ali Çalışkan ile
birlikte düzenledikleri
“Bilimin Öncüleri” sergisi
sayesinde Cezeri ile
tanıştıklarını aktarıyor.

Ahmet Selami Çalışkan
shares the details of the
story of the museum: “My
father Durmus Caliskan
told us that Jazari’s
machines were based on

Ahmet Selami Çalışkan
states that he first heard
about Jazari thanks to
the “Pioneers of Science”
exhibition that he organized
together with his brother
Mehmet Ali Çalışkan while
he was studying engineering
in Istanbul Technical
University.

very precise calculations
and they could not be
reproduced. He sat at a
table to prove us that these
machines would not work if
reproduced. After a week's
work he managed to run the
machines. I still remember
the way he expressed his
astonishment: ‘hey, these
machines are working’”.

Ahmet Selami Çalışkan, müzenin kuruluş hikayesini “Babam
Durmuş Çalışkan, Cezeri’nin makinelerinin çok hassas
hesaplamalara dayandığını ve çalışmalarının pek mümkün
olmadığını söylüyordu. Bize bu makinelerin çalışmayacağını
ispatlamak üzere masaya oturdu. Bir haftalık çalışmanın
ardından makineleri çalıştırmayı başardı. O gün ‘yahu bunlar
çalışıyor’ diyerek şaşkınlığını ifade etmişti” şeklinde anlatıyor.
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“BU MAKİNELER ÇALIŞIYOR!”

Ahmet Selami Çalışkan, müzenin kuruluş
hikayesini “Babam Durmuş Çalışkan, Cezeri’nin
makinelerinin çok hassas hesaplamalara
dayandığını ve çalışmalarının pek mümkün
olmadığını söylüyordu. Bize bu makinelerin
çalışmayacağını ispatlamak üzere masaya
oturdu. Bir haftalık çalışmanın ardından
makineleri çalıştırmayı başardı. O gün ‘yahu
bunlar çalışıyor’ diyerek şaşkınlığını ifade
etmişti” şeklinde anlatıyor. Durmuş Çalışkan,
Cezeri’nin Kitab-ül Hiyel ismiyle bilinen eseri
üzerine 15 yıl çalışmış.

ÇOCUKLARIN VE GENÇLERİN YOĞUN
İLGİSİ…

Bilimsel merakı ve sanatsal yaratıcılığı aynı anda
harekete geçirecek etkinliklerin tasarlandığı
İstanbul Cezeri Müzesi, dünya kültür mirasını
korumanın ve onu gelecek kuşaklara aktarmanın
en iyi yolunun bu hazinenin işlenmesinde yattığını
öngören bir anlayışla hareket ediyor. Müzeyi
ziyareten gelen çocukların makinelere olan ilgisi
bu anlayışın hedefine başarıyla ulaştığının en
büyük göstergesi olarak dikkat çekiyor.

Olgun Seçkin

İstanbul Cezeri Müzesi’nin sergileri ve eğitim
programları, toplumun her kesiminden ve
seviyesinden ziyaretçiye dünya kültür mirasını
tanıtmayı ve sevdirmeyi hedefliyor.

The exhibitions and training programs of
Istanbul Jazari Museum are designed so as
to introduce and promote a remarkable
example of the world’s cultural heritage.

order to reproduce the machines of Jazari, the great
engineer of the 13th century, who is known to be one
of the great geniuses of all time.

“THESE MACHINES ARE WORKING!”

Ahmet Selami Çalışkan shares the details of the story
of the museum: “My father Durmus Caliskan told us
that Jazari’s machines were based on very precise
calculations and they could not be reproduced. He sat
at a table to prove us that these machines would not
work if reproduced. After a week's work he managed
to run the machines. I still remember the way he
expressed his astonishment: ‘hey, these machines are
working’”. Durmuş Çalışkan worked on Jazari’s book,
Kitab-al Hiyal, for 15 years.
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A GREAT DEAL OF ATTENTION FROM
CHILDREN AND TEENAGERS…
Istanbul Jazari Museum, where lots of activities
are designed in order to prompt scientific
curiosity and artistic creativity, acts with the
notion that the best way to preserve the world's
cultural heritage and pass it down to future
generations lies in the processing of this
treasure. The children visiting the museum
shows a great deal of attention to the machines
which is a good indicator that the museum’s
notion hits the target.

THE MUSEUM CAN BE
TRANSFORMED INTO A SCHOOL

MÜZE BİR OKULA DÖNÜŞEBİLİR

Müzenin kurucularından Ahmet Selami Çalışkan,
çocukların ve gençlerin ilgisine değinerek, “Bu
müze kalıcı yerine taşındığında Milli Eğitim
Bakanlığı ile koordineli olarak müzede atölyeler
ve sınıflar açabiliriz. Bu sınıflarda öğrenciler
Cezeri’nin aletleri üzerinden mekanik ve fizik
dersleri görebilir” diyerek planladıkları çalışmaları
aktarıyor. Çalışkan ayrıca, yurtdışından
da yoğun ilgi gördüklerini ve bu ilgiye
yönelik farklı çalışmalar planladıklarını ve
gerçekleştirdiklerini anlatıyor.
İstanbul Cezeri Müzesi’nin sergileri ve eğitim
programları, toplumun her kesiminden
ve seviyesinden ziyaretçiye dünya kültür

Ahmet Selami Çalışkan, one of the founders of
the museum, mentions the attention of children
and teenagers, and tells about their plans for the
future: “When this museum is moved
to its permanent location, we can
start workshops and classes in the
museum together with the Ministry
of Education. Students in these
classes can study mechanics and
physics by working on the
machines of Jazari”. Mr.
Çalışkan also states that
they have attracted a
great deal of interest
from abroad and
that they have plans
regarding this interest
some of which have already
been materialized.
The exhibitions and training
programs of Istanbul Jazari
Museum are designed so as
to introduce and promote a
remarkable example of the
world’s cultural heritage. The
goal of the museum is to
encourage its visitors to have
a better understanding of the
world and become selfconscious and productive
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Hüseyin Karadeniz

mirasını tanıtmayı ve sevdirmeyi hedefliyor. Bu sayede
ziyaretçilerinin tarih, bilim, sanat ve kültür alanında bilinçli
ve üretken bireyler olarak dünyayı daha iyi tanımalarına
yardımcı olabilmeyi arzuluyor.

individuals through awareness in history,
science, art and culture.

İZMİR, ANKARA, KONYA VE GAZİANTEP…

After the exhibition in Istanbul, the
materials and machines in the museum will
be exhibited in different cities of Turkey
including İzmir, Ankara, Konya, Gaziantep
and many more. Istanbul Jazari Museum
believes that new ideas can be inspired for
the future of humanity if different kinds of
physical and intellectual products that have
witnessed humanity's adventure for tens of
thousands of years can interactively meet
the majority of the society.
IJM offers a contemporary museum
atmosphere with its current collections
along with international exhibitions to
be organized in the future, its training
programs and other cultural events.
Istanbul Jazari Museum awaits the visitors’
discovery as a monument of inspiration
for the future by the works based on the
unique values of the history of humanity.

İstanbul’daki faaliyetlerinin ardından İzmir, Ankara, Konya
ve Gaziantep başta olma üzere Türkiye’nin bir çok kentini
ziyaret etmeyi planlayan Cezeri Müzesi, dünya kültürünün
beslendiği ana coğrafyalardan biri olan Türkiye’de,
insanlığın on binlerce yıllık hayat macerasına tanıklık eden
her türlü fiziksel ve entelektüel ürünün etkileşimli bir şekilde
daha yakından tanındığı takdirde insanlığın geleceği için
ilham verecek yeni fikirlerin kıvılcımlanabileceğine inanıyor.
İCM, gerek kendi sergi koleksiyonları gerekse ev sahipliği
yapacağı uluslararası sergilerle, eğitim programları ve
kültürel etkinliklerle çağdaş bir müzecilik atmosferi sunuyor.
İstanbul Cezeri Müzesi, insanlık tarihinin eşsiz değerlerinin
yıllara dayanan çalışmalarla geleceğe ilham verişinin anıtı
olarak keşfedilmeyi bekliyor.

IZMIR, ANKARA, KONYA AND
GAZIANTEP…
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PTT GENEL MÜDÜRÜ KENAN BOZGEYİK,
CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI FUAT OKTAY’I ZİYARET ETTİ
PTT Corporation CEO
Kenan Bozgeyik, visited Vice
President Fuat Oktay
PTT AŞ Genel Müdürü
Kenan Bozgeyik,
Cumhurbaşkanı Yardımcısı
Fuat Oktay’ı makamında
ziyaret etti. Bozgeyik,
PTT’nin 2023 hedefleri ve
hali hazırda yürütülen
projeleri hakkında
bilgilendirmelerde bulundu.

PTT Corporation
CEO Kenan
Bozgeyik visited
Vice President Fuat
Oktay in his office.
Bozgeyik informed
him about 2023
goals and ongoing
projects.

PTT’DEN ENGELSİZ E-TİCARET
PTT’s E-Commerce Service Without Obstacles
PTT AŞ; Aile, Çalışma ve
Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Engelli ve Yaşlı Hizmetleri
Genel Müdürlüğü ile e-ticaret
iş birliğine imza attı. İş birliği
kapsamında, Müdürlüğe bağlı
faaliyet gösteren kuruluşlarda
üretilen ürünler PTT aracılığı
ile satışa sunulacak.

As a result of a collaboration
between PTT AŞ and Directorate
General of Services for Persons
with Disabilities and The Elderly
of the Ministry of Family, Labor
and Social Services, products that
are produced in organizations
operating under the Directorate
will be on sale via PTT.

GTO Üyeleri, PTT AŞ Avantajlarından Faydalanabilecek
Members of GCoC Will Benefit from the Services of PTT AŞ
Gaziantep Ticaret Odası (GTO)
ve PTT AŞ arasında oda üyelerine
özel avantajlar sağlayan bir iş
birliği protokolü imzalandı. PTT
AŞ Genel Müdürü Kenan
Bozgeyik ve GTO Yönetim
Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım
tarafından imzalanan protokol
kapsamında, oda üyeleri PTT AŞ
tarafından sunulan PTTBank’tan
PTTKart’a, kargodan ePttAVM’ye
kadar PTT hizmetlerinden
avantajlı olarak faydalanabilecek.

A cooperation protocol was
signed by Gaziantep Chamber
of Commerce (GCoC) and PTT
AŞ. According to the protocol
signed by Mr. Kenan Bozgeyik,
the General Manager of PTT
AŞ, and Mr. Tuncay Yıldırım, the
Chairman of GCoC, the members
of the chamber of commerce
will exclusively benefit from the
services of PTT AŞ including
PTTBank, PTTCard, cargo
services, ePttAVM.

Mayıs/May 2019
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PTT AŞ'DEN "ATIK
TOPLAMA" ETKİNLİĞİ
"Waste Collection" Activity from PTT AŞ
PTT AŞ, çevre kirliliğine yönelik
farkındalığı artırmak ve gelecek
nesillere yaşanabilir daha yeşil bir
çevre bırakılabilmek amacıyla, Ankara
Kurtboğazı Barajı alanında 23 Nisan
2019 tarihinde Atık Toplama Etkinliği
gerçekleştirdi
Bu kapsamda PTT AŞ tarafından,
Çevre Yönetim Sistemi ve sistemin
ana unsurları olan atık yönetimi ile
doğal kaynak tüketimi konularında
yaklaşık 28 bin çalışana eğitimler
verildi. Yapılan çalışmalar sonucunda,
166 ton tehlikeli atık, 488 ton tehlikesiz
atık olmak üzere toplam 654 ton atık
toplanarak; belediyelere, Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı’nca yetkilendirilmiş
olan kuruluşlara ve lisanslı firmalara
teslim edildi. Yapılan teslimatlar
Türkiye ekonomisine geri dönüşüm ile
kazandırılan atıklar olarak kayda alındı.

PTT AŞ carried out a Waste Collection Event on April 23, in
Kurtboğazı Dam of Ankara in order to raise awareness about
environmental pollution and to leave the future generations
with a better environment.
Within this context, PTT AŞ organized training programs for
its 28 thousand employees on Environmental Management
System and its main constituents, waste management and
natural resource consumption. As a result of these activities,
166 tons of hazardous waste and 488 tons of non-hazardous
waste which add up to a total of 654 tons of waste was collected
and was delivered to the municipalities, the institutions and
licensed companies which are authorized by the Ministry of
Environment and Urbanization. The deliveries were registered
as wastes recycled to contribute to Turkey's economy.

Bizden Haberler
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MİLLİ MÜCADELE ŞEHİTLERİ TARİHİ POSTANEDE ANILDI
The Martyrs of Turkey’s War of Independence were Commemorated in the Historic Post Office Building
Cumhurbaşkanlığınca Türkiye Cumhuriyeti’nin
kuruluşunun 100. Yılı kutlamaları için
yayımlanan genelgede kutlama etkinliklerinin,
yıl boyunca İstanbul-Samsun-Amasya-ErzurumSivas-Ankara güzergâhı başta olmak üzere
tüm Türkiye’de gerçekleştirileceği bildirilmesi
üzerine PTT AŞ, Milli Mücadele’nin 100. Yılı
etkinliklerini İstanbul’da başlattı. Mustafa
Kemal Atatürk’ün 16 Mayıs’ta İstanbul’dan
yola çıkarak 19 Mayıs’ta Samsun’a ulaşmasıyla
başlayan Millî Mücadele’nin, 100’üncü
yılı dolayısıyla düzenlenen etkinliklerinin
başlangıç noktası ise PTT Sirkeci Tarihi Büyük
Postane Binası oldu.

Following the circular issued by Presidency of the Republic of Turkey which
stated that celebrations for the 100th anniversary of the establishment of
Turkish Republic would be held throughout the year in each and every city
of Turkey with special emphasis on Istanbul, Samsun, Amasya, Erzurum,
Sivas and Ankara; PTT AŞ started
the celebrations for the 100th
anniversary of the establishment
of Turkish Republic in Istanbul.
PTT’s Great Post Office Building
in Sirkeci was the starting point for
the celebrations held for the 100th
anniversary of Mustafa Kemal
Atatürk’s landing on Samsun in
May 19, 1919.

MÜZECİLİK ANLAYIŞINA YENİ BİR İLETİŞİM ALANI
A new means of communication for museology
PTT AŞ, dünyanın en sıra dışı müzelerinden
biri olan ve geleneksel sanatlarla modern
sanatları buluşturan Baksı Müzesi adına
düzenlediği anma pulu ve posta kartını
yayımladı. PTT AŞ Yönetim Kurulu Başkanı
ve Genel Müdürü Kenan BOZGEYİK, basın
toplantısında Baksı Müzesi’nin pul ve posta
kartını basarak, müzecilik anlayışına yeni bir
iletişim alanı açtıklarının altını çizdi.
Baksı Müzesi Kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin
KOÇAN ise, “Baksı Müzesi’ni hayal ettiğim
dönemlerde büyük kentler ve Anadolu kırsalı
arasında birbirinden kopuk iki yaşam modeli
söz konusuydu. Merkez bir yanıyla kültürel
hafızasından adım adım uzaklaşırken, çağdaş
olan ise bu merkezlerde kendine alan açmaya
çalışıyordu. Kırsal alan ise gurbet nedeniyle
hızla kültürel yabancılaşma ortamına
sürükleniyordu. Bu iki durumu birbirine
bağlayan bir kültürel köprüye ihtiyaç vardı.
Bu köprüyü Baksı Müzesi ile kurmuş olmamız
benim için çok büyük bir mutluluk. Şahsım
adına bir başka mutluluk da ülkemizin çok
kıymetli kurumlarından PTT’nin, müzemizin
pul ve posta kartlarını yayımlamış olmasıdır.
PTT, Baksı Müzesi’nin pul ve posta kartlarını
basarak, iletişim tarihimizin onurlu hafızasına
Baksı Müzesi’ni katma cömertliğinde
bulunmuştur." dedi.

PTT AŞ issued a commemorative stamp and a postcard on behalf of Baksı
Museum, one of the most extraordinary museums in the world that brings
traditional and modern arts together. Kenan BOZGEYIK, Chairman of the
Board of Directors and General Manager of PTT AŞ, emphasized in the press
conference that PTT started a new means of communication for museums by
issuing the stamp and postcard of Baksı Museum. Dr. Hüsamettin KOÇAN, the
founder of the museum, said, “When I dreamed of opening Baksı Museum, there
were two different lifestyles in Turkey: the first one was generally in big cities and
the other was in the countryside of Anatolia. While the center has been getting
away from its cultural memory, the contemporary one was trying to open up
some space in these central areas. The people in rural areas were rapidly being
pushed into a cultural alienation environment. There was this need for a cultural
bridge linking these two different ways of existence. It is a great pleasure for me
to build this bridge in the form of Baksı Museum. I am so happy that PTT, one of
the most prominent institutions of our country, has issued stamps and postcards
of our museum. PTT added the name of Baksı Museum to the honorable memory
of our communication history thanks to the commemorative stamp and postcard.
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KUZEY KIBRIS'TA MİLLİ PUL SERGİSİ
National Stamp Exhibition in Northern Cyprus

PTT AŞ, KKTC Posta İdaresi ve Türkiye
Filateli Dernekleri Federasyonu iş birliği
ile 15-20 Nisan 2019 tarihleri arasında
“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Millî
Pul Sergisi” düzenledi. Sergi ile ilgili
üretilen özel tarih damgalı zarflar
PTT’ye ait www.filateli.gov.tr adresinde,
filateli mobil uygulamasında ve etkinlik
alanında bulunan filateli standında
satışa sunuldu.

"Turkish Republic of Northern Cyprus
National Stamp Exhibition" was held
between April 15, 2019 and April 20,
2019 with the collaboration of PTT AŞ,
Northern Cyprus Postal Administration
and Turkish Federation of Philately
Associations. Envelopes with the
exhibition dates imprinted on them are
available for sale on www.filateli.gov.
tr web site of PTT, via philately mobile
application and at philately booth
located in the exhibition area.
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PTT, TÜRKİYE'NİN
HER YERİNDE
PTT: All around Turkey

Türkiye'nin köklü kuruluşu PTT AŞ, hizmet ağını genişletmeye
hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda; Adana, Ankara,
Afyonkarahisar, Ağrı, Antalya, Balıkesir, Bartın, Eskişehir,
Bilecik, İzmir, İstanbul, Isparta, Malatya, Kocaeli, Muğla,
Kırşehir, Kırklareli, Tekirdağ, Sinop, Uşak ve Van PTT
Başmüdürlükleri bünyesinde 30 adet iş yeri hizmete açıldı.

PTT AŞ, Turkey's well-established institution, continues to
expand its service network. Workplaces in Adana, Ankara,
Afyonkarahisar, Ağrı, Antalya, Balıkesir, Bartın, Eskişehir,
Bilecik, İzmir, İstanbul, Isparta, Malatya, Kocaeli, Muğla,
Kırşehir, Kırklareli, Tekirdağ, Sinop, Uşak and Van were put
into service between April 15, 2019 and May 15, 2019. .

Adana-Sarıçam Şubesi
Adana-Sarıçam Office

Ankara-Petek Şubesi
Ankara-Petek Office

Kocaeli-Abdi İpekçi Şubesi
Kocaeli-Abdi İpekçi Office

Şanlıurfa-Eyyübiye Şubesi
Şanlıurfa-Eyyübiye Office
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PTT AŞ ve Anadolu
Üniversitesi’nden Örnek İşbirliği
Exemplary Cooperation Between PTT AŞ and Anadolu University
Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü ile PTT AŞ arasında
iş birliği protokolü imzalandı. Protokol ile Kampüs
Kart’ların basımından, öğrencilerin el emeği ürünlerinin
ePttAVM.com üzerinden satışına kadar birçok alanda iş
birliğine gidildi. PTT AŞ Genel Müdürü Kenan Bozgeyik
ve Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan
Çomaklı’nın katıldığı imza töreninde gerçekleşecek
ortak projeler açıklandı. Yapılacak iş birliğiyle öğrenciler,
akademisyenler ve üniversite çalışanları PTT AŞ
hizmetlerinden ayrıcalıklı olarak yararlanacak. Anadolu
Üniversitesi, PTT’nin Dijital Arşiv hizmetini kullanabilecek.
Açık Öğretim Fakültesi kitapları, sınav kitapçıkları,
dergileri gibi basılı yayınları PTT Kargo ile taşınacak.

PTT AŞ'YE 3 ÖDÜL BİRDEN
PTT AŞ, sürdürülebilir hizmetlerini çeşitli
platformlarda ödüllerle taçlandırıyor. Bu
kapsamda PTT AŞ’nin lojistik ve kargo
taşımacılığı alanlarındaki başarısı üç büyük
üniversite tarafından ödüllendirildi. İstinye
Üniversitesi tarafından düzenlenen “İstinye
Ödülleri” kapsamında “En iyi Kargo
Şirketi” ödülü PTT AŞ’nin oldu. Hacettepe
Üniversitesi “Yılın En İyi Lojistik Firması
Ödülü” ve Maltepe Üniversitesi “Yılın Lojistik
Şirketi Ödülü” de PTT AŞ’ye verildi.

A cooperation protocol was signed by Anadolu
University Rectorate and PTT AŞ. The protocol
includes collaboration opportunities in many areas
ranging from the printing of Campus Cards to sales of
merchandise produced by students via ePttAVM.com.
Mr. Kenan Bozgeyik, the General Manager of PTT AŞ,
and Dr. Şafak Ertan Çomaklı, the Rector of Anadolu
University attended the signing ceremony and
announced joint projects. Thanks to the collaboration
of both sides, students of Anadolu University will
exclusively benefit from PTT's services. Anadolu
University will use the Digital Archive service of PTT.
Books published by Open Education Faculty, exam
booklets and magazines will be carried by PTT Cargo.

3 Awards for PTT AŞ
PTT AŞ is being rewarded by various
platforms thanks to its sustainable services.
In this context, the success of PTT AŞ in
logistics and cargo transportation has been
awarded by three major universities. PTT
AŞ got the “Best Cargo Company” award
in “İstinye Awards” organized by by Istinye
University. The other two awards are “Best
Logistics Company of the Year” by Hacettepe
University and “Logistics Company of the
Year” by Maltepe University.

MOĞOLİSTAN POSTA İDARESİ MUTABAKAT ZAPTI
Mongolian Postal Administration Momerandum of Understanding
Moğolistan Posta İdaresi Genel
Müdürü Badamrai ANKHBAATAR
başkanlığındaki heyetin ziyareti
kapsamında 16 Mayıs 2019 tarihinde
İstanbul’da gerçekleştirilen görüşmede
iki ülke posta idareleri arasında
işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla
bir mutabakat zaptı imzalanmıştır.
Mutabakat Zaptı kapsamında PTT
AŞ ile Moğolistan Posta İdaresi
arasında posta, lojistik, e-ticaret ve
inovatif teknoloji hizmetlerine ilişkin
işbirliği ve bilgi alışverişi yapılması
kararlaştırılmıştır.

The Momerandum of Understanding
was signed between two countries
to increase cooperation in the
context of the visit of the delegation
that is under the chairmanship of
Mongolian Postal Administration
CEO Badamrai ANKHBAATAR in
16 May 2019. In the context of the
Momerandum of Understanding
between PTT Corporation and
Mongolian Postal Administration, it
was agreed on sharing knowledge and
cooperation in the fields of mailing,
logistic, e-commerce and innovative
technologies.
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PTT HAYATIN HER ALANINDA

#FileninGüvercinleri

ŞAMPİYON, FİLENİN GÜVERCİNLERİ
The Champion: Doves of the Net
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) 2018-2019
sezonu 1. Lig Bayanlar play-off finallerinde son
maçını Sarıyer Belediyesi’ne karşı kazanan PTT
Spor Kadın Voleybol Takımı, şampiyon olarak adını
Sultanlar Ligi’ne yazdırdı. Yüzmeden atletizme,
tekvandodan buz hokeyine pek çok branşta önemli
milli takım sporcuları yetiştiren PTT Spor Kulübü,
Kadın Voleybol Takımı ile büyük başarı elde etti.

In the play-off finals of 2018-2019 season of the First
Division, PTT Spor Women’s Volleyball Team won its
last match against the team of Municipality of Sarıyer
and had the right to participate in the Sultans’ League
next year. PTT Spor, which is home to many remarkable
national athletes in branches ranging from swimming
and athletics to taekwondo and ice hockey, had a great
success thanks to its Women's Volleyball Team.
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PTT AŞ VE MYK’DAN
MESLEKİ YETERLİLİK
PROTOKOLÜ
VOCATIONAL QUALIFICATIONS
PROTOCOL BY PTT AŞ AND VQA
PTT AŞ ile Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) arasında
iş birliği protokolü imzalandı.
Protokol kapsamında Postacının ulusal yeterliliğinin
de standartları belirlenecek. Posta ve kargo dağıtım
elemanlarının ulusal yeterlilik alanında sahip olmaları
gereken bilgi, beceri yetkinlikler tanımlanacak ve
belge sahibi olmak isteyen adaylara uygulanacak
teorik ve performans sınav yöntemleri oluşturulacak.
Ulusal yeterliliklerin belirlenmesinin ardından
bu alanda istihdam edilecek nitelikli iş gücünün
belirlenmesi ve sektörde istihdam edilebilirliklerinin
sağlanması amacıyla, kalite güvencesi sağlanmış
ölçme ve değerlendirme süreçlerinin sonrasında,
meslek mensuplarına MYK Mesleki Yeterlilik
Belgeleri verilecek.

A cooperation protocol has been signed between PTT
AŞ and Vocational Qualifications Authority (VQA).
Within the scope of the protocol, the national standards
for the competence of a postman will be determined. The
knowledge, skills and competence that a postman and cargo
distribution personnel should possess will be defined, and the
written and performance exam methods to be given to those
who want to get a certificate will be identified. Following
the determination of the national qualifications needed,
assessment and evaluation processes which were formerly
tested for quality will be applied to the candidates who have
the necessary qualifications. According to the results of these
processes, qualified personnel to be employed in this field
will be chosen for the relevant jobs and they will be given
Vocational Qualification Certificates by VQA.

SHELL&TURCAS İLE PTT’DEN SEKTÖRDE BİR
İLK: ŞİRKET ARAÇLARINA ÖZEL HGS HİZMETİ
First time in the sector as a result of the collaboration of PTT
and Shell&Turcas: HGS service for company vehicles
Shell&Turcas, Shell Filo Çözümleri
içinde yer alan ürün portföyüne HGS
hizmetlerini de ekleyerek; Shell Taşıt
Tanıma Sistemi müşterilerine HGS
ücretlendirme noktalarında rahat ve
hızlı geçiş yapmak için HGS hizmeti
verecek. Zaman ve maliyetten tasarruf
sağlayacak firmalar, Shell&Turcas
tarafından verilecek akaryakıt ve filo
hizmetleri dışında şirket araçlarının
HGS geçişlerini Shell Filo Çözümleri ile
yönetecek, vadeli ödeme avantajından
ve online raporlamadan yararlanarak,
geçiş ihlali cezalarından kurtulacak.

Shell&Turcas will add HGS services to its product portfolio of Shell Fleet
Solutions which in turn will provide non-stop driving through HGS toll collection
points for customers who are subscribed to the Shell Vehicle Identification
System. The companies will save time and reduce costs thanks to the fuel and
fleet management services provided by Shell Fleet Solutions, they will manage
the costs related to HGS tolls, benefit from deferred payment alternatives and
enjoy online reporting provided by Shell Fleet Solutions as well as avoiding
penalties that stem from unlawful crossings of vehicles.
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PTT'DEN
E-TİCARET’TE
AFRİKA ATILIMI
PTT’s “African”
Leap in e-Commerce

Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile
Tunus Dijital Ekonomi ve İletişim Teknolojileri Bakanlığı
arasında Dünya Posta Birliği'nin (UPU) Ecom@Afrika
Projesi kapsamında "E-Ticaret İş Birliği Anlaşması"
imzalandı. İdari Konsey Başkanlığını Türkiye adına PTT
AŞ’nin yürüttüğü Dünya Posta Birliği (UPU) tarafından
“Dünyada e-ticaret gelişmişlik düzeyini dengelemek”
amacı kapsamında Afrika kıtasına yönelik olarak
tasarlanan “Ecom@Africa” projesi, Afrika ülkelerinin
kapsayıcı bir erişimle e-ticaret sistemine dâhil olmasını
hedefliyor.İş birliğini geliştirmek adına ortaya konan
ortak irade neticesinde ticaret hacminde kayda değer artış
gerçekleştiğini ifade eden ve PTT'nin bu yönüyle e-ticaretin
B2C, B2Bgibi farklı segmentlerinde platform sağlama,
danışmanlık sunabilme kapasitesine sahip olduğunu dile
getiren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan
da sözlerini şöyle sürdürdü: “PTT'nin e-ticaret sistemine
Afrika'da daha kapsayıcı bir şekilde erişim sağlanabilmesi
ve Afrika menşeili ürünlerin dünyaya sunulması noktasında
önemli roller üstleneceği kanaatindeyim.”

“E-Commerce Cooperation Agreement” was signed by
Ministry of Transportation and Infrastructure of the
Republic of Turkey and Ministry of Digital Economy
and Communication Technologies of Tunisia within
the scope of Ecom@Africa project by Universal Postal
Union (UPU). Ecom@Africa project lead by Universal
Postal Union (UPU) is carried out for the countries in
Africa "to bring a balance to the development level
of e-commerce in the world" and aims to include
countries in Africa in a global e-commerce system
with a comprehensive access Mehmet Cahit Turhan,
the Minister of Transport and Infrastructure, stated
that there is a significant increase in the trade volume
as a result of the mutual understanding to improve
the collaboration and PTT has the capacity to provide
consultancy services in different segments such as B2C
and B2B. Mr. Turhan added, “I think PTT will play an
important role in the inclusion of African countries in
the global e-commerce system as well as introduction of
products of African origin to the rest of the world.”
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MARK BARNES’IN TÜRKİYE
İZLENİMLERİ ÖVGÜ DOLU
Gazeteci Mark Barnes ECOM@AFRİKA girişimi
kapsamında PTT AŞ’nin misafiri ve potansiyel ortağı
olarak Türkiye'deydi.
Barnes ziyaret sonrası hazırladığı makalede izlenimlerini
şöyle aktardı: “Yaptığım bu ziyaret, PTT’nin E-ticaret gücü
oluşturmak için gerçekleştireceği bir dizi anlaşmadan
oluşan iddialı ve Batı ya da Doğu’dan ziyade Afrika’yı
merkezine alan planındaki bir sonraki adım olan, PTT ve
Tunus Posta İdaresi arasında gerçekleştirilen mutabakat
zaptı imza töreniyle de aynı zamana denk geldi. PTT
AŞ’nin başarılarını duyduğum anda derinden etkilendim.
Havalimanının bitişiğinde yer alan, inşası farklı safhalarda
bulunan ve öncü teknolojilerle e-ticaret tabanlı kargo
hacimlerinde beklenen devasa büyümeye hizmet edecek
olan yeni posta ve kargo işleme merkezlerini ziyaret
ettik. Her girdiğim PTT şubesi, tek bir yerde tam olarak
bütünleşmiş bir hizmet sunmak amacıyla aynı anda
hem bir banka, hem de bir postane olarak çalışıyordu.
İştirakler, bağımsız çalışma amacı gütmüyordu. Aksine
yap-boz şeklindeki bu yapının bir parçası olmaktan gurur
duyuyorlardı. Hepsinin nihai hedefi, ortak amaç uğrunda
çalışmak. İşletmenin ardındaki itici güç ise yönetim
konusunda görevlendirilen kişilerin bilgeliği, muhakemesi,
deneyimi ve iradesi.”
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Mark Barnes's impressions
of Turkey are full of praise

Journalist Mark Barnes came to Turkey within the
scope of ECOM@AFRICA. He was the guest and
potential partner of PTT AŞ. Barnes, who wrote an
article after the visit, commented: “My visit coincided
with the signing ceremony of memorandum of
understanding signed by PTT and Tunisian Postal
Administration, which forms the next step in the
PTT’s plan that consists of a series of agreements
to become a powerhouse in e-commerce with an
emphasis on Africa rather than West or East. I was
deeply impressed by PTT AŞ's achievements. We
visited the new postal and cargo handling centers
which are buing built next to the airport. They
will serve to sustain the huge growth expected in
e-commerce based cargo volumes with the help of
leading technologies. Each PTT branch I visited
served as a bank and a post office at the same time to
attain the goal of providing a fully integrated service
under one roof. Affiliates did not intend to work
independently. On the contrary, they were proud to be
a part of this ‘puzzle’. The ultimate objective is to work
for the common goal. The driving force behind the
enterprise is the wisdom, reasoning, experience and
will of the people assigned to the management.

PTTBANK'TAN ULAŞILABİLİR HİZMET ANLAYIŞI
Accessible Service Approach from PTTBank
PTTBank, Türkiye’de başka hiçbir banka şubesinin
bulunmadığı 1280 ve başka hiçbir banka ATM’sinin
olmadığı 91 yerleşim yerinde müşterilerinin finansal
ihtiyaçlarını karşılıyor. PTTBank müşterisi olsun
olmasın tüm vatandaşların ATM’de yapacağı işlemler,
hem kartlı hem de kartsız olarak PTTMatik’lerde kolayca
gerçekleştirilebiliyor. PTTKart ile müşteriler PTTMatik,
internet bankacılığı ve mobil bankacılık kanallarında
tüm bankacılık işlemlerini gerçekleştirebildikleri gibi
dünyanın her yerinde hem nakit ihtiyaçlarında hem de
alışverişlerde PTTKart kullanabiliyorlar.

PTTBank meets the financial needs of its customers in 1280
locations where there is no bank branch and in 91 locations
where there is no bank ATMs. The transactions to be carried
out via bank ATMs can be carried out via PTTMatiks (ATMs
of PTT) either with or without a card by everyone whether he
is a customer of PTTBank or not. Customers can carry out all
banking transactions via PTTMatiks and internet banking
by using PTTCard. PTTCard can be used for both cash
withdrawals and as a means of payment while shopping.

Atölye
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Safranbolu’nun son yemeni ustası Başkaya:
Mr. Başkaya, the last “yemeni” maker of Safranbolu: 39
years of experience in his 358-year-old shop…

358 YILLIK DÜKKAN,
39 YILLIK EMEK…
1980’den beri mesleğini sürdüren Erhan Başkaya,
Safranbolu’da kalan son yemenici

Erhan Başkaya, who has been practicing his job
since 1980, is the last yemeni maker in Safranbolu
örenin yok olmaya yüz tutmuş birçok zanaatından
biri olan yemenicilik, Safranbolu’da köklü bir tarihe
dayanıyor. Geçmişte 47’si işleyen dükkan ve bir de lonca
olmak üzere 48 parçadan oluşan kocaman bir üretim
ve paylaşım ağına dayanıyor yemenicilik. İnsanların en
temel ihtiyaçlarından biri olan ayakkabının geçmişteki
hali olan yemeni üretiminin yapıldığı bu ağ aynı zamanda
toplumsal bir paylaşım geleneğine de denk düşüyor.
Kökü Ahilere dayanan bir gelenek…

Yemeni making is known to be a long standing traditional
craftsmanship in Safranbolu, however it is now in the long
list of endangered crafts in the district. There used to be
a production and social network that had consisted of 48
units, 47 yemeni shops and a guild system, in the past.
This network was actively producing yemenis, which were
extensively used instead of shoes in past times, and it
pointed out a long lasting tradition of sharing which had its
origins in Ahi-order.

Mayıs/May 2019
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KURTULUŞ SAVAŞI’NIN CEPHE
GERİSİNDEKİ KAHRAMANLARI
SAFRANBOLULU YEMENİCİLER

Kubilay Çiftçi

YEMENI MAKERS OF SAFRANBOLU
SUPPORTING THE FRONT LINE IN THE
TURKISH WAR OF INDEPENDENCE

Anadolu'nun bu kadim bölgesinin yemenicileri,
mesele memleket olunca bu toplumsal ağı
devreye sokmuşlar ve Kurtuluş Savaşı sırasında
Safranbolu’daki 47 dükkan ustası, kalfası ve çırağı
ile gece gündüz çalışarak askerlerin giydikleri
yemenileri üretmiş.
1930’lu yılların sonuna doğru fabrikaların
kurulması ve kundura ayakkabıya geçişle birlikte
gündelik hayattaki kullanımı ortadan kalkmaya
başlayan yemeni, özellikle yaz aylarında sağlıklı
kulanımıyla ilgi görmeye devam ediyor.

The yemeni makers of this ancient region of Anatolia
did not think twice when a national issue arose and
during the time of War of Independence, 47 shop
owners in Safranbolu worked day and night with their
apprentices in order to make yemenis for Turkish
soldiers.
Towards the end of 1930s, opening of factories and
increase in the use of shoes caused a phase-out of
yemenis from daily life. The use of yemenis becomes
widespread especially in summer since they are good
to keep your feet healthy.

1661 YILINDAN BERİ…

SINCE 1661…

Safranbolu’daki Yemeniciler Arastası'nda
1980’den beri mesleğini sürdüren Erhan Başkaya,

Erhan Başkaya, who has been working in Yemeniciler
Ottoman Bazaar of Safranbolu since 1980, is the only
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Safranbolu’ya
gelen yerli
ve yabancı
misafirlere el
yapımı ürünlerini
sunan Başkaya,
özellikle
Uzakdoğu’dan
gelen misafirlerin
yemenilere
olan ilgisinden
memnun.

Kubilay Çiftçi

craftsman in the bazaar who still produces yemenis.
Mr. Başkaya has been producing hand-made yemenis
in his shop whose history dates back to 1661 and is
highly praised by people visiting the district thanks to
his talent and his craftsmanship based mostly on his
stitching technique.

Mr. Başkaya’s
hand-made
yemenis are
highly praised by
people visiting
Safranbolu,
especially
tourists coming
from Far East.

Safranbolu’da kalan son yemenici.
1661 yılında kurulan dükkanda el emeğiyle
üretimini sürdüren Başkaya, kendisine ait dikiş
tekniği ile yıllara dayanan emeğini ve hünerini
bölgeye gelen ziyaretçilerin ilgisine sunuyor.

“AYAKKABI İLE YEMENİ ARASINDA
DAĞLAR KADAR FARK VAR!”

Ayakkabı ile yemeni arasındaki farkı sorduğumuz
yemenici Erhan Başkaya, “Ayakkabı ile yemeni
arasında dağlar kadar fark var” diyerek başlıyor
heyecanlı anlatısına.
Ayakkabıların terletmesine karşın yemeninin
terletmeyeceğini söyleyen Başkaya, terleme sonucu
oluşabilecek koku probleminin de yemenide
görülmediğini belirtiyor.
Başkaya, “Yemeni, yaz aylarında giyilir ve ayağın
şeklini alır. Yemeninin tabanındaki kösele nemi
emer ve bu ayak sağlığı açısından oldukça
önemlidir” diyerek anlatmaya devam ediyor. Bir
günde yüzlerce adet üretimi mümkün kılan makine

“THERE IS A WORLD OF DIFFERENCE
BETWEEN A SHOE AND A YEMENI!”

When asked about the differences between a shoe
and a yemeni, Mr. Erhan Başkaya, the yemeni maker,
claims, “There is a world of difference between a shoe
and a yemeni”.
Mr. Başkaya states that a person’s feet in shoes will
eventually feel sweaty which in turn causes a bad smell
whereas no one will have to face such an issue with
yemenis.
Başkaya says, “Yemenis are used in summer and they
take the shape of the feet. Stout leather at the base of
a yemeni absorbs moisture and this is an important

Mayıs/May 2019

ile ayakkabı üretimiyle yarışamayacaklarına
değinen yemenici Başkaya, kendisinin günde en
fazla iki yemeni üretebileceğini söylüyor. Elbette
zanaat üretimi, hem manevi değeri hem de sağlıklı
olması itibariyle daha ağır basıyor Başkaya’nın
anlatımında.

“GÜCÜM YETTİĞİNCE BU MESLEĞİ
SÜRDÜRECEĞİM!”

Safranbolu’ya gelen yerli ve yabancı misafirlere
el yapımı ürünlerini sunan Başkaya, özellikle
Uzakdoğu’dan gelen misafirlerin yemenilere olan
ilgisinden memnun.
Aynı zamanda emekli olan Başkaya, mesleğinin
geçinmesine yeterli olmamasına rağmen yemeni
üretimini bugüne kadar ulaştırmaktan memnun.
Üniversitede okuyan oğluna da yemeni üretimini
öğreten Başkaya, “Gücüm yettiğince bu mesleği
sürdüreceğim” diyor ve oğluna da mesleğin
inceliklerini aktarmanın gururunu paylaşıyor.

feature for foot health”. Mr. Başkaya
states that he cannot cope with the mass
production of shoes in factories and he can
produce a maximum of two pairs of yemenis
a day. According to Mr. Başkaya, hand-made
production should be preferred in terms of
moral values and health issues.

“I WILL KEEP ON WORKING AS
LONG AS I COULD!”

Mr. Başkaya’s hand-made yemenis are
highly praised by people visiting Safranbolu,
especially tourists coming from Far East.
Acoording to Mr.Başkaya, it feels good to
continue producing yemenis so far despite
the fact that he cannot get by easily. Mr.
Başkaya teaches the tricks of the trade to his
son who is studying at the university and
says, “I will do everything in my power to
keep the craft alive”.

Bir günde yüzlerce adet üretimi mümkün kılan makine
ile ayakkabı üretimiyle yarışamayacaklarına değinen
yemenici Başkaya, kendisinin günde en fazla iki yemeni
üretebileceğini söylüyor.
Mr. Başkaya states that he cannot cope with
the mass production of shoes in factories and
he can produce a maximum of two pairs of
yemenis a day.
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63

%

Sosyal medyayı akt!f olarak
kullananların Türk!ye nüfusuna oranı

45

%

Sosyal medyayı akt!f olarak
kullananların dünya nüfusuna oranı

7
15

saat
dak!ka

İnternette günlük geç!rd!ğ!m!z süre

İnsanların yeni teknolojilere ve hayat tarzlarına
uyum sağlayabilme yetenekleri ne kadar
gelişmiş olursa olsun, geçmişe yönelik bir
özlem duyduklarını ve o günlerden hasretle
bahsettiklerini biliyoruz. Eğer yukarıdaki sorulara
cevap ararken bu geçmiş romantizmini bir kenara
bırakırsak sosyal medya ile ilgili güncel veriler
üzerinden gerçekçi bir değerlendirme yapabiliriz.
Yoğun çalışma saatlerine verilen kısa bir arada
bile uzun zamandır görmeye fırsat bulamadığımız
bir arkadaşımızın o sıralarda ne yaptığını sosyal
medya paylaşımlarına göz atarak öğrenebiliyoruz.

when they were younger and carefree. If we forget
about this nostalgia on our way to search for the
answers to the questions given above, we can
make a realistic assessment of social media based
on current data.
We can see what our friend that we have not seen
for a while is currently doing by checking up on
his social media posts during a short break that
we take in between thousands of daily chores
that we are supposed to finish before it is too late.
Or we can have an idea about the domestic and
global developments in any topic of interest by
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İnsanların yeni
teknolojilere ve
hayat tarzlarına
uyum sağlayabilme
yetenekleri ne kadar
gelişmiş olursa olsun,
geçmişe yönelik bir
özlem duyduklarını ve
o günlerden hasretle
bahsettiklerini
biliyoruz.

No matter how quickly people adapt
themselves to new technologies and
lifestyles, it is a fact that they miss
the times when they were younger
and carefree.

Ya da ilgi duyduğumuz bir konu ile ilgili gündemi Türkiye ve
dünyadaki tanımadığımız bir çok insanın paylaşımlarına göz
atarak bile takip edebiliyoruz.
Kısacası sosyal medya bize mekân ve zaman kısıtlarımıza rağmen
bilgi edinme, gündemi takip edebilme ve paylaşım yapma olanağı
sağlayarak “sosyalleşmemizi” mümkün kılıyor. Ama elbette
fırından yeni çıkmış bir simit ve dumanı tüten bir çay kokusu
eşliğinde yüz yüze samimi bir sohbet için hâlâ aynı masanın
etrafında toplanmamız gerekiyor…
Peki, güncel sosyal medya istatistiklerine göre insanların bu
mecradaki durumu nedir?
Her yıl We Are Social ve HootSuite tarafından yayınlanan Küresel

61

browsing through social media
users’ posts that they have been
sharing during the day.
In short, social media enables
us to become “socialized” by
providing us with information,
getting daily news and giving us
the opportunity to share posts
despite our space and time
constraints. But of course we still
need to gather around the same
table for a friendly face-to-face
conversation accompanied by a
freshly baked Turkish bagel and a
smell of tea.
So what do the numbers obtained
by current social media statistics
tell us about people’s relationship
with the social media?
We can have an idea by reviewing
Turkey’s data from Global Digital
Report annually presented by We
Are Social and HootSuite.
2019 Global Digital Report reveals
that the population of the world
is close to 8 billion and almost
3.5 billion of this population
are active social media users
which correspond to a ratio of
45%. 42% of the total population
are connected to social media
platforms via mobile devices. 57%
of the population use Internet
which exceed the ratio of social
media users.
52 million people in Turkey,
which correspond to 63% of the
population, are actively using
social media. 44 million people
out of these 52 million use mobile
devices to get connected to social
media platforms.
Total time spent on the Internet
using all kinds of devices is
exactly 7 hours and 15 minutes! 2
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Dijital Raporu‘nun Türkiye’ye yönelik paylaştığı
verilere göz atmak bir fikir verecektir.
2019 Küresel Dijital Raporu’na baktığımızda
toplam nüfusun 8 milyara yaklaştığını ve nüfusun
neredeyse 3,5 milyarının aktif sosyal medya
kullanıcısı olduğunu görüyoruz. Bu oran %45’e
tekabül ediyor. Toplam nüfusun %42’si ise sosyal
medyayı mobil üzerinden kullanıyor. İnternet
kullanımı ise %57 ile sosyal medya kullanımının
üzerinde.
Türkiye’nin %63’üne tekabül eden 52 milyon
kişi sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor ve
bunların 44 milyonu mobil olarak sosyal medyaya
erişebiliyor.
Günlük bütün cihazlarla internette geçirdiğimiz
süre tam olarak 7 saat 15 dakika! Bunun 2 saat
46 dakikası sosyal medyada, 3 saat 9 dakikası
televizyon karşısında, 1 saat 15 dakikası müzik
dinleyerek akıp geçiyor.
Türkiye’deki kullanıcıların yüzde 96’sının
çevrimiçi videolar izlediğini, yüzde 43’ünün ise TV
içeriklerini internet üzerinden izlediğini görüyoruz.
Kullancıların yüzde 36’sının internette canlı
yayınlanan oyunları oynaması dikkat çekerken,

hours and 46 minutes are spent on social media
platforms, 3 hours and 9 minutes are spent
watching TV, 1 hour and 15 minutes are spent
listening to the music.
96% of the users in Turkey are watching online
videos and 43% of the users watch TV channels
online. It is worth mentioning that 36% of users
play online live games while 27% of users prefer to
watch others play online live games. 16% of users
follow live e-sports competitions.
According to the report, 39.3 million users

“Rapora göre
Türkiye’nin en çok
kullanılan sosyal
medya platformu
YouTube.”

“According to the
report, Turkey's most
widely used social
media platform is
YouTube. ”
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Sosyal medya bize
mekân ve zaman
kısıtlarımıza
rağmen bilgi
edinme, gündemi
takip edebilme ve
paylaşım yapma
olanağı sağlayarak
“sosyalleşmemizi”
mümkün kılıyor.
Social media
enables us
to become
“socialized” by
providing us with
information,
getting daily news
and giving us
the opportunity
to share posts
despite our
space and time
constraints.
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yüzde 27’si başkalarının oyun oynadığı
canlı yayınları izlemeyi tercih ediyor.
Yüzde 16’lık bir kesim ise e-spor
müsabakalarını canlı olarak takip ediyor.
Tüketim ürünleri özelinde Türkiye’deki
E-ticaret pazarına baktığımızda ise
rapora göre yıldan yıla yüzde 2.6
büyüme ile 39.30 milyon kullanıcının
E-ticaret üzerinden tüketim ürünü satın
aldığını görüyoruz. Raporda toplam
nüfusa oranla tüketim ürünlerine
yönelik E-ticaretin kullanım yaygınlığı
yüzde 48 olarak öne çıkıyor. Rapora
göre E-Ticaret pazarındaki tüketim
ürünlerinin değeri ise 5.955 milyar dolar.
Rapora göre Türkiye’nin en çok
kullanılan sosyal medya platformu
YouTube. İkinci sırada ise %84 ile
Instagram var. WhatsApp ve Facebook
onu takip ederken Twitter ise 5. sırada.
Sosyal medya uygulamaları içerisinde
en çok tercih edilen YouTube olurken
mesajlaşma uygulamalarında en çok
tercih edilenin WhatsApp olduğunu
görüyoruz.
Sonuç olarak, yüz yüze paylaşım
değerini korusa da yaşamımızda sosyal
medyanın varlığı her gün çeşitlenen
mecralar ile birlikte giderek artıyor ve
yaşamımız giderek daha da “sanal” hale
geliyor. Başta sorduğumuz soru ise her
bir bireyin kendisinin cevaplayabileceği
kişisel bir soru olarak ortada duruyor.

purchased consumer products
via e-commerce sites which
corresponds to 2.6% growth
rate. The prevalence of the use
of e-commerce sites to buy
consumer products is 48% of
total population. Total value of
the consumer products in the
e-commerce business is USD 5.9
billion.
According to the report,
Turkey's most widely used social
media platform is YouTube.
Instagram comes second with
84% followed by WhatsApp
and Facebook. Twitter comes
fifth. While YouTube is the
most preferred social media
application, WhatsApp is the
most preferred application for
instant messaging.
Consequently, even if face-toface interaction is still valued,
social media becomes more
dominant in our lives by
reaching out to us using different
channels every day which in turn
makes our lives increasingly
“online”. The question asked at
the very beginning of the article
stands as a personal question to
be answered by each individual
himself.

Kaynak: webolizma.com

Source: webolizma.com
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Rönesans’ın
Kalbi
Tarihi yapıları, sanat galerileri, heykelleri ve
eşsiz İtalyan lezzetleriyle Toskana bölgesinin
şiirsel başkenti Floransa’da kendinizi bir masal
kahramanı gibi hissedeceksiniz

You will feel like a fairy tale character in Florence,
the poetic capital of Tuscany with its historical
buildings, art galleries, sculptures and unique
Italian delicacies

Heart of the Renaissance

Florence

FLORANSA

A
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Rönesans’ın başkenti olarak anılan Floransa, tarihi
ve kültürel dokusuyla Avrupa’nın en büyüleyici
köşelerinden biri. Arno Nehri çevresinde
kurulu olan şehir, sanatsal hazineleri ve tarihi
zenginliğinin yanı sıra, dar sokakları, zarif
meydanları ve köprüleriyle adeta bir açık hava
müzesi.
Floransa denince akla ilk gelenlerden biri de
Medici ailesi. 15. yüzyılda Medici ailesinin
hükümdarlığına giren kent, en büyük gelişimini de
bu dönemde yaşamış ve Avrupa’nın ticaret, sanat
ve moda merkezlerinden biri haline gelmiş.
Saray, kilise ve müzeleriyle UNESCO Dünya
Mirası Listesi’nde yer alan Floransa, her sokağı ve
köşesiyle keşfetmek isteyenlere eşsiz bir serüven
vadediyor. Orta Çağ’ın yıldızı olarak anılan kentin
ara sokaklarında yürürken, Leonardo da Vinci,
Michelangelo, Dante ve Botticelli gibi sanatçıların
eserleriyle buluşacak; Rönesans döneminin estetiği
ve muazzam görkemiyle karşılaşacaksınız.

Florence, the capital of the Renaissance, is one
of the most fascinating areas of Europe with its
historical and cultural texture. The city, built around
the Arno River, is like an open-air museum with
its artistic treasures and historical artifacts as well
as its narrow streets, elegant squares and bridges.
The Medici family is one of the things that comes
to mind when it comes to Florence. The city, which
was under the rule of the Medici family in the 15th
century, enjoyed the most prosperous period of its
history and became a hub of trade, art and fashion
in Europe. Florence is a UNESCO World Heritage
Site thanks to its palaces, churches and museums
and the city offers a unique adventure to those who
wish to explore its beauty including all the side
streets and hidden corners. As you walk on the side
streets of the city known as the star of the Middle
Ages, you will come across with the works of artists
such as Leonardo da Vinci, Michelangelo, Dante
and Botticelli which will mesmerize you with the
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Dört mevsim yaşanabilir
şehirlerden biri olan
Floransa’da karşınıza
çıkan kemerli geçitler
ve o geçitlerin açıldığı
sokaklarda mimariden
sanata, görkemli
tarihinden mutfak
kültürüne eşsiz bir
yolculuğa çıkacak
ve kentin akıp giden
sokaklarında kaybolmak
isteyeceksiniz.
You will have a unique experience
full of architecture, arts,
gorgeous history and magnificent
cuisine as you stroll on the streets
connected by passageways and
arches where you feel like you
could get lost till the end of time.
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aesthetics and enormous splendor of the
Renaissance period.

“MUST-SEES”

CATHEDRAL OF FLORENCE

Duomo, the most famous and largest
church in Florence, is a gothic cathedral
built between 1296 and 1436. The cathedral,
also known as The Cathedral of Santa
Maria del Fiore, is surrounded by the
largest art works of Italy. While visiting the
bell tower, cathedral and museum, you can
see the masterpieces of art and architecture
by Ghiberti, Brunelleschi, Donatello, Giotto
and Michelangelo. The magnificent dome
of the cathedral where you can have a
stunning view of the city is one of the mustsee places.

ACCADEMIA GALLERY IN
FLORENCE

“MUTLAKA GÖRMELİ”

FLORANSA KATEDRALİ
Floransa’nın en ünlü ve en büyük kilisesi olan Duomo,
1296-1436 yılları arasında gotik tarzda inşa edilmiş bir
katedral. Santa Maria del Fiore olarak da anılan katedral
ve çevresinde İtalya’nın en büyük sanat eserleriyle
buluşuyorsunuz. Çan kulesi, katedral ve müzeyi
gezerken; Ghiberti, Brunelleschi, Donatello, Giotto ve
Michelangelo tarafından yapılan sanat ve mimarinin
başyapıtlarını görebilirsiniz. Gotik tarzda tasarlanmış
olan katedralde renkli mermer cephe kaplamaları ve ince
vitray çalışmalarında da romanesk sanatının yansımaları
görülmekte. Şehir manzarasını doyasıya izleyebileceğiniz
katedralin göz alıcı kubbesi de mutlaka görülmesi
gereken yerlerden.
GALLERIA DELL’ACCADEMIA
Dünyanın en ünlü galerilerinden biri olan Galleria
dell’Accademia, Avrupa’nın ilk resim okulu. 13. - 16.

‘Galleria dell’Accademia’ in Italian, one
of the world's most famous art museums,
is the first European painting school. In
addition to the paintings from the 13th 16th century Italian painters, here you can
also see Michelangelo's famous sculpture,
David and other sculptures.

THE PALAZZO VECCHIO

The Vecchio Palace, which looks more like
a castle with its 94-meter-high bell tower,
was designed as the town hall of the city.
In addition to enjoying the marvelous view
of the city from the tower of the palace, you
can also see the breathtaking ‘the Genius
of Victory’ statue of Michelangelo once you
go through the Salone dei Cinquecento.
Other must-see masterpieces are located
on the second floor of the palace: Giorgio
Vasari's ‘Quarter of the Elements’ with
depictions of air, water, earth and fire, and
Donatello's statue ‘Judith and Holofernes’
in the Hall of Lilies.
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VecchIo Sarayı / The Palazzo Vecchio

yüzyıl İtalyan ressamlarına ait tabloların yanı
sıra, Michelangelo’nun ünlü David heykeli
ile sanatçının diğer heykellerini de burada
görebilirsiniz.
VECCHIO SARAYI
94 metre yüksekliğindeki çan kulesi ile bir kale
görünümü andıran Vecchio Sarayı 14. yüzyılda
kentin hükümet binası olarak tasarlanmış. Sarayın
kulesinden muhteşem şehir manzarasını izlemenin
yanı sıra Salone dei Cinquecento’dan içeri girerek
Michelangelo’nun nefes kesen Zafer Heykeli’ni
görebilirsiniz. Aynı zamanda sarayın ikinci katında
yer alan Giorgio Vasari’nin hava, su, toprak ve ateşi
betimlediği Elementler Odası ve yine aynı katta yer
alan Leylaklar Odası’ndaki Donatello imzalı “Judith
ve Holofernes” eseri de kesinlikle görülmeye değer.
UFFIZI GALERİSİ
İtalyancada ofisler anlamına gelen uffizi
kelimesinden de anlaşılacağı üzere, Uffizi Galerisi
1560-1580 yılları arasında Dük. I. Cosimo’nun

UFFIZI GALLERY

Commissioned by Cosimo I, first Grand Duke of
Toscany, the building was built between 1560-1580
to house the administrative and legal offices of
Florence. Today the Uffizi Gallery, one of the oldest
and most famous art museums in the world, is
home to the art collection of the famous Medici
family. The Uffizi hosts well-known paintings in
addition to a large collection that changes the
direction of the 14th and 16th centuries’ Florence
painting art.
Santa Croce
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Floransa’nın merkez tren istasyonu
Santa Maria Novella. İtalya’nın tüm
şehirlerine giden trenler bu istasyona
geliyor ve buradan kalkıyor. Bu sayede
Floransa’ya bir saat mesafede bulunan
ve görmekten keyif alacağınız Pisa,
Siena ve Lucca’ya da gidebilirsiniz.

Uffizi Galerisi
Uffizi Gallery

Florence's central
train station
Santa Maria
Novella. Trains to
all other cities of
Italy come to this
station and depart
from here. You can
take a train to go
to Pisa, Siena and
Lucca, all of which
are at a one-hour
distance from
Florence.

çalışma ofisi olarak inşa edilmiş.
Bugün dünyanın en eski ve en ünlü
sanat müzelerinden biri olan Uffizi
Galerisi‘nde ünlü Medici ailesinin
sanat koleksiyonu sergileniyor. 14.
ve 16. yüzyıl Floransa resim sanatı
akımının yönünü değiştiren büyük bir
koleksiyona ev sahipliği yapan Uffizi’de
dünyaca ünlü tablolar da yer alıyor.
Binanın oldukça uzun ve dar iç avlusu
ise Arno Nehri’ne açılmakta...
PONTE VECCHIO
Floransa’nın en bilinen simgesi
olan Ponte Vecchio, dünyanın en
eski ve en meşhur köprülerinden.
Birkaç kez yıkılıp yeniden inşa edilen
köprünün son yapım tarihi 14. yüzyıla
uzanıyor. Arno Nehri üzerindeki
köprüde, İtalyanların göz kamaştırıcı
mücevherlerinin sergilendiği
kuyumcu dükkânları da bulunuyor.
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PONTE VECCHIO

ULAŞIM
Floransa küçük bir
şehir olmasına rağmen,
oldukça gelişmiş bir toplu
taşıma ağına sahip. Çoğu
turistik yere yürüyerek
ulaşabileceğiniz gibi
otobüs-tramvay gibi
alternatifler de oldukça
yeterli.
92 Euro tutarında ve 72
saat süreyle geçerli olan
Firenzecard+ alabilir
ve bu kartla ulaşım
kolaylığının yanı sıra
72 müzeye ücretsiz
girebilirsiniz.
Floransa’nın tek
uluslararası havaalanı
olan Amerigo Vespucci
Havaalanı ise şehir
merkezine yaklaşık 5 km
mesafede yer almakta.
Amerigo Vespucci
Havaalanı’ndan şehre
ulaşmak için Vola
in Bus adını taşıyan
otobüsler en tercih edilen
alternatiflerden biri. Eğer
toplu taşıma araçlarını
tercih etmiyorsanız, taksi
ile yaklaşık 20-25 Euro
ödeyerek kent merkezine
ulaşabilirsiniz.

TRANSPORTATION
You can easily reach
most of the tourist
attractions on foot,
however bus and tram
are among alternatives
to walking. You can take
Firenzecard+ which is
valid for 72 hours and you
can get free access to 72
museums as well as ease
of transportation. Amerigo
Vespucci Airport, the only
international airport in
Florence, is located about
5 km away from the city
center. You can take the
buses named Vola in Bus
from the airport to reach
the city center.

The best-known symbol of Florence,
Ponte Vecchio, is one of the oldest
and most famous bridges in the
world. The construction of the
bridge dates back to 14th century
and it was demolished and rebuilt
several times. Connecting the two
sides of river Arno, the bridge hosts
several jewellery shops where the
Italians' dazzling designs are on
exhibit.

BASILICA OF SANTA CROCE

The Basilica of Santa Croce,
with its exterior covered with a
polychrome marble façade, is one
of the most prominent examples of
gothic architecture and one of the
most important buildings of the
Renaissance period. It is one of the
most famous places of the city full of
art works where you can also see the
graves of well-known names such
as Galileo, Michelangelo, Dante,
Ghiberti and Machiavelli.

PITTI PALACE AND BOBOLI
GARDENS

Pitti Palace, which mesmerizes
you with its grandiose selection
of paintings, sculptures, works of
art and porcelain, is an enormous
and magnificent art gallery in
Florence. The palace is home to the
Palatine Gallery containing a broad
collection of 16th and 17th century
Baroque and Renaissance paintings,
the Silver Museum, or Museo degli
Argenti, where a vast collection
of Medici household treasures is
displayed, the Museum of Costume
and Fashion, and the Porcelain
Museum. Directly behind the Pitti
Palace lies the Boboli Gardens.
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SANTA CROCE
Tuskan sütun stili, geometrik mermer
ön cepheye sahip olan Rönesans
döneminin önemli yapılarından Santa
Croce Bazilikası, gotik mimarinin en özel
örneklerinden biri. Etkileyici mimarisinin
yanı sıra iç kısmında bulunan göz alıcı
freskler ve heykeller mutlaka görülmeli.
Floransa’nın sanat eserleriyle dolu
en ünlü yerlerinden biri olan kilisede
dünyaca tanınan Galileo, Michelangelo,
Dante, Ghiberti, Machiavelli gibi önemli
isimlerin mezarlarını da görebilirsiniz.
PITTI SARAYI VE BOBOLI
BAHÇELERİ
Pitti Sarayı, Floransa’nın en geniş ve en
ihtişamlı sanat galerisi olarak sizi adeta
büyülüyor. Saray, 16. ve 17. yüzyıldan
kalma Barok ve Rönesans eserleriyle
Palatine Galerisi’ne, Medici ailesinin
kişisel eşyalarının sergilendiği Argenti
Müzesi’ne, Kostüm Galerisi ve Porselen
Müzesi’ne ev sahipliği yapmakta.
Sarayın arkasında uzanan Boboli
Bahçeleri ise adeta bir açık hava müzesi.
400 yıllık geçmişe sahip ve kraliyet
bahçesi olarak düzenlenmiş Boboli
Bahçeleri’nde Rönesans dönemine ait
heykeller ve süs havuzları ile yüzlerce
yıllık meşe ağaçları arasında tarihte bir
yolculuğa çıkmamak olası değil.
MICHELANGELO MEYDANI
19. yüzyılda Floransalı mimar
Giuseppe Poggi tarafından
neoklasik tarzda tasarlanan Piazzale
Michelangelo, Floransa’daki
birçok önemli yapıyı bir arada
seyredebileceğiniz, manzarası ile
muazzam bir meydan. Rönesans dönemi
heykeltraşlarından Michelangelo
Buonarroti’ye adanmış meydanda
özellikle güneşin doğuşunu izlemek ise
harika bir deneyim.

The Medici family established the layout of the gardens,
creating the Italian garden style that would become a
model for many European courts. The vast green expanse
with a regular layout is a real outdoor museum, populated
by ancient and Renaissance statues as well as fountains
surrounded by very old oak trees.

PIAZZALE MICHELANGELO

Designed in a neo-classic style by the Florentine architect
Giuseppe Poggi in the 19th century, Piazzale Michelangelo
is an enormous square with a remarkable view of many
well-known buildings in Florence. It is a wonderful
experience to watch the sun rise in the square dedicated
to Michelangelo Buonarroti, one of the Renaissance
sculptors.
NE YEMELİ, NE İÇMELİ?
• Kahvaltı adresleri için “Rivoire” ve “All’Antico Vinaio” ilgi çekici
alternatiflerden.
• Floransa’nın 18. yüzyıldan kalma en eski kafelerinden olan “Caffè
Gilli”, kahveleri ve efsane tatlılarıyla Floransa’ya gidenlerin
deneyimlemesi gereken yerlerden.
• Şehrin en yeni kahve dükkânına alternatif ise tartışmasız Ditta
Artigianale. Muhteşem kahvelerin yanı sıra vegan yiyecekler bulmak
için de tercih edilebilecek alternatiflerden.
• Sade ve sıcacık ortamıyla, odun ateşinde İtalya’nın en lezzetli
pizzalarını yiyebileceğiniz “Gustapizza” ise Floransa’nın gözde
mekânlarından.
• Floransa’ya gelmişken meşhur Fiorentina steak’ini yemeden
dönmeyeceğiniz en iyi adreslerden biri kesinlikle “Trattoria Nerone”.
Bifteğin yanında servis edilen baharatlı ve sarımsaklı patates
muazzam.
• Dünya mutfağına farklı yorumlar getiren Michelin yıldızlı “Enoteca
Pinchiorri” ise İtalya’nın en iyi 5 restoranından biri olarak enfes
lezzetler sunan şık adreslerden biri.

WHAT TO EAT AND DRINK
• “Rivoire” and “All’Antico Vinaio” are among the interesting
alternatives for breakfast.
• “Caffè Gilli”, one of Florence's oldest cafes dating back to the
18th century, is one of the musts of Florence with its coffee and
legendary desserts.
• The newest alternative to the coffee shops in the city is definitely
Ditta Artigianale. In addition to great coffees, you can find vegan
food, as well.
• If you are looking for the best pizza in town, try “Gustapizza”. You
can eat your wood-fired stone oven pizza in a simple and warm
atmosphere.
• If you want to have a taste of Florentine steak, “Trattoria Nerone” is
the right place to go. The spicy potatoes with garlic served with the
steak are unbeatable.
• Michelin starred “Enoteca Pinchiorri”, which has its own and
different interpretations of world cuisine, is considered to be one
of the top 5 restaurants in Italy with its chic atmosphere and
magnificent tastes it offers.
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ZEYTİNYAĞLI
LEZZETLER

Tasty dishes

with oil olive

İster ana yemek ister tamamlayıcı olarak
kullanılsın, sağlıklı yemek denildiğinde Ege ve
Akdeniz kültüründen beslenen zeytinyağlılar
sofraların vazgeçilmezi sayılıyor

Olive oil can be used anywhere, either
in a main course or in a side dish.
Olive oil recipes are an inseparable
part of Mediterranean cuisine.
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Ege ve Akdeniz insanı için ana yemek, denizden uzaklaştıkça sadece
meze olarak kabul edilir zeytinyağlılar. Sadece yemeğin içinde kullanılan
yağın çeşidini anlatmaz, soğuk yendiğini, içinde et olmadığını, hafif
olduğunu anlarız hemen. Sağlıklı yaşam tarzını benimseyen herkes
için önemli bir yeri vardır. Birçok gelir geçer moda diyete rağmen
zeytinyağlılar üzerine kurulu “Akdeniz Diyeti” popülerliğini hala -haklı
bir şekilde- korumaktadır. Zeytinyağlı yemeklerde pirinç ve şeker
kullanılması çok alışılagelmiştir. Biz de size şeker yerine pekmez veya
bal, pirinç yerine kinoa kullandığımız daha da sağlıklı tarifler hazırladık.

Dishes with olive oil are main course for people living in coastal neighborhoods
of Aegean and Mediterranean regions in Turkey. As you move away from the
coastal regions, olive oil becomes an ingredient that is used in side dishes.
Use of olive oil does not only characterize the type of oil used in a dish but
also reveals that the dish does not contain any kind of meat, it is served cold
and is a light meal. It has an important role for everyone who adopts a healthy
lifestyle. Despite so many past and present diet types that come and go, the
“Mediterranean Diet” still maintains its popularity for good reason. The use of
rice and sugar in olive oil dishes is very common. We replaced rice with quinoa
and sugar with molasses or honey in order to come up with healthy alternatives.

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
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KİNOALI KABAK SIYIRMA

Ege mutfağının Kabak Sıyırmasını pirinç yerine kinoa
ile hazırladık. Arzu ederseniz sarımsaklı yoğurt ile servis
edebilirsiniz.
BESİN DEĞERİ (1 PORSİYON İÇİN):
Kalori: 186
Protein (g): 7
Karbonhidrat (g): 13
MALZEMELER:
1 kg koyu yeşil sakız kabak, 2 orta boy soğan (yemeklik
doğranmış), ½ su bardağı kinoa, 1 demet dereotu (ince
kıyılmış), 200 gr tam yağlı lor peyniri, 6 yemek kaşığı
zeytinyağı, 1 limonun suyu, ½ su bardağı su, kırmızı pul
biber, tuz.
HAZIRLANIŞI:
Kabakları soyucu ile uzun ve geniş şeritler halinde
kesin. Tencereye zeytinyağını koyup soğanı ekleyin ve
hafifçe kavurun. Şerit halinde kesilmiş kabakları koyun.
Su, limon suyu, tuzunu ekleyip kabakları parçalamadan
karıştırıp pişmeye bırakın. Pişmesine yakın haşlanmış
kinoayı ve dereotunu ekleyip beş dakika kadar sonra
ocaktan alın. Ufak ufak parçaladığınız lor peyniri ve
kırmızı pul biber ile servise hazırlayın.

ZUCCHINI RIBBONS WITH QUINOA

Here is the recipe for Zucchini Ribbons of Aegean cuisine with a healthy twist: rice replaced by quinoa. It
can be served with yogurt with garlic.
NUTRITIONAL VALUE (FOR ONE SERVING):
Calories: 186
Protein (g): 7
Carbohydrate (g): 13
INGREDIENTS:
1 kg dark green courgettes, 2 medium size onion (chopped into small pieces), ½ water glass quinoa, 1
bunch of dill (finely chopped), 200 g full-fat fat curd cheese, 6 tablespoons olive oil, juice of one lemon, ½
water glass of water, red pepper, salt.
PREPARATION:
Cut the courgettes into long and wide strips with a peeler. Put the olive oil in a saucepan and add onion
and lightly roast. Put the courgette strips. Add water, lemon juice, salt and mix them but do not dismember
the courgettes, and leave to cook. Add the boiled quinoa and the dill just before the end of cooking and
take it away from the cooker after five minutes. Serve with crushed curd cheese and red pepper.
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ZEYTİNYAĞLI BADEMLİ
BAKLA
İç Baklayı bir de badem ile
denemeye ne dersiniz?

BESİN DEĞERİ (1 PORSİYON
İÇİN):
Kalori: 180
Protein (g): 6
Karbonhidrat (g): 12
MALZEMELER:
500 gr taze iç bakla, 3 orta boy
kuru soğan (piyazlık doğranmış),
6 dal taze soğan (ince ince
doğranmış), 2 diş sarımsak,
ezilmiş, yarım limonun suyu, 100
g kabuksuz çiğ badem, 1 demet
dereotu (ince kıyılmış), 1.5 su
bardağı su, 1 tatlı kaşığı bal, 6
yemek kaşığı zeytinyağı, tuz.
HAZIRLANIŞI:
Taze iç baklayı yıkayın ve limonlu
suda biraz bekletin. Soğanı beş
yemek kaşığı zeytinyağı ile 1-2
dakika kadar kavurun. İç baklayı
ve 3 dal taze soğanı ekleyin.
Su, limon suyu, sarımsak ve
tuzu karıştırıp baklanın üzerine
gezdirin ve pişmeye bırakın.
Bademlerin bir kısmını ayırıp
1 yemek kaşığı zeytinyağı ile
kavurun, kalanını tencereye
ekleyip baklalarla birlikte pişirin.
Dereotunu ekleyin. Soğumasına
yakın balı ekleyip karıştırın,
kavrulmuş bademlerle süsleyip,
servise hazırlayın.

BROAD BEANS WITH OLIVE OIL AND ALMONDS
Would you like to try broad beans with almonds?
NUTRITIONAL VALUE (FOR ONE SERVING):
Calories: 180
Protein (g): 6
Carbohydrate (g): 12
INGREDIENTS:
500 g fresh broad beans, 3 medium size onions (Initially cut in half
and then chopped into thin slices), 6 scallions (finely chopped),
2 garlic cloves (crushed), juice of ½ lemon, 100 g of raw almonds
(without shells), 1 bunch of dill (finely chopped), 1 ½ water glass of
water, 1 teaspoon honey, 6 tablespoons of olive oil, salt.
PREPARATION:
Wash the broad beans and leave them in some water with lemon
for a while. Sauté the onions with five tablespoons of olive oil for 1-2
minutes. Add the broad beans and 3 scallions. Mix water, lemon juice,
garlic and salt, pour the mixture onto the beans and leave to cook.
Take some of the almonds and roast them with 1 tablespoon of olive
oil. Add the rest of the almonds to the broad beans and let them cook
with the broad beans. Add the dill. Add honey before it cools down
and stir. Decorate with roasted almonds before you serve.
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Zeytinyağlılar / Dishes with oil olive
Türkçapar Bariatrics Mutfak Ekibi
Türkçapar Bariatrics Kitchen Team

PEKMEZLİ ZEYTİNYAĞLI
BAKLA

Bu bakla tarifi daha önce yediğiniz
bakla yemeklerine hiç benzemiyor.
BESİN DEĞERİ (1 PORSİYON İÇİN):
Kalori: 210
Protein (g): 11
Karbonhidrat (g): 11
MALZEMELER:
500 gr taze bakla, 1 soğan (yemeklik
doğranmış), 4 yemek kaşığı zeytinyağı,
2 yemek kaşığı pekmez, 1 yemek kaşığı
siyez tam buğday unu, 1 demet dereotu,
ince kıyılmış, 3 su bardağı su, 2 limonun
suyu, tuz, karabiber, 4 diş sarımsak
(dövülmüş), 500 g süzme yoğurt.
HAZIRLANIŞI:
Baklaları fasulye soyar gibi soyun
ve kararmaması için içinde bir
limonun suyu olan suda bekletin.
Soğanı tencerede az az su koyarak
yağsız kavurun. Baklaları tencereye
ekleyin ve 5 dakika kavurun. Üzerine
2 bardak su ekleyip kaynamaya
bırakın. Bir su bardağı suyun içinde
unu karıştırın, karışımı tencereye
boşaltın ve homojen dağılması için
çok az karıştırın. İstediğiniz miktarda
tuz ve karabiber ekleyip, tencerenin
kapağını kapatın ve kısık ateşte 25 30 dakika pişirin. Bir limonun suyu,
pekmez ve zeytinyağından sosunu
hazırlayın. Baklalar piştikten sonra
tencerenin altını kapatıp dereotunun
yarısını tencereye boşaltın ve karıştırın.
Tenceredeki yemeği cam bir kaba alın
ve soğumaya bırakın. Soğuduktan
sonra hazırlamış olduğunuz sosu
üzerine dökün ve eşit dağılması
için karıştırın. Sarımsaklı yoğurdu
hazırlayın ve servis etmeden baklanın
yanına yoğurdu koyun, üzerini
dereotunu ile süsleyin.

BROAD BEANS WITH MOLASSES AND OLIVE OIL
This recipe for broad beans is like no other broad beans recipe.
NUTRITIONAL VALUE (FOR ONE SERVING):
Calories: 210
Protein (g): 11
Carbohydrate (g): 11
INGREDIENTS:
500 gr fresh broad beans, 1 onion (chopped into small pieces),
4 tablespoons olive oil, 2 tablespoons molasses, 1 tablespoon
einkorn whole-wheat flour, 1 bunch dill (finely chopped), 3 water
glasses of water, juice of 2 lemons, salt, black pepper, 4 garlic
cloves (crushed), 500 g strained yogurt.
PREPARATION:
Peel the broad beans as if you are peeling beans and soak them
in water with a juice of one lemon to prevent them from turning
brown. Sauté the onion in a saucepan by gradually adding water
without any oil. Add the broad beans into the saucepan and sauté
for 5 minutes. Add 2 water glasses of water and let it boil. Mix
the flour with a water glass of water, pour the mixture into the
saucepan and mix it for a little while in order to evenly disperse
the flour in the saucepan. Add salt and pepper as much as you
wish, cover the lid of the saucepan and cook on low heat for 25
- 30 minutes. Prepare a sauce by mixing the juice of one lemon,
molasses and olive oil. After the broad beans are cooked, turn
off the cooker and put half of the dill into the saucepan and mix.
Take the ingredients of the saucepan into a glass container and
leave to cool. After cooling, pour the sauce atop and stir for even
dispersion. Add garlic into yogurt and serve the broad beans with
yogurt at the side and with dill atop.
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MASTABE

Bahar gününe yakışır geleneksel
Osmanlı mutfağının en
güzel örneklerinden biriyle
karşınızdayız.
BESİN DEĞERİ (1 PORSİYON
İÇİN):
Kalori: 215
Protein (g): 12
Karbonhidrat (g): 7
MALZEMELER:
1 demet pazı, 750 g süzme yoğurt,
6 diş sarımsak, ½ su bardağı file
badem, 1 yemek kaşığı tepeleme
çörek otu, 6 yemek kaşığı
zeytinyağı, bolca buz.
HAZIRLANIŞI:
Bir demet pazıyı bütün olarak
kaynayan suya atın ve 5 dakika
kaynatın. Sıcak sudan çıkartıp
içi buz dolu soğuk suya aldığınız
pazıları 10 saniye bekletin,
süzün ve ince ince doğrayın.
Sarımsakları ezin ve süzme yoğurt
ile karıştırarak sarımsaklı yoğurt
hazırlayın. Altı porsiyon olacak
şekilde yoğurdu tabaklara yayın
ve ortalarına hafif bir çukur
açın, pazıyı yerleştirin. Tabakları
süslemek için zeytinyağı, file
badem ve çörek otu ile süsleyip
servise hazırlayın.

MASTAVE

Mastave is an exclusive example of the traditional Ottoman cuisine. It feels
nice to eat such a delicious dish on a plaseant spring day
NUTRITIONAL VALUE (FOR ONE SERVING):
Calories: 215
Protein (g): 12
Carbohydrate (g): 7
INGREDIENTS:
1 bunch swiss chards, 750 g strained yogurt, 6 garlic cloves, ½ water glass of
blanched sliced almonds, 1 tablespoon full of black sesame, 6 tablespoons
olive oil, plenty of ice.
PREPARATION:
Put a bunch of swiss chard into boiling water and boil for 5 minutes. Take
them out of hot water and leave them in a container filled with ice and cold
water for 10 seconds, strain and finely chop. Crush the garlic cloves and
mix with yogurt. Equally spread the yogurt with garlic into six servings and
make a small cavity in the middle of the yogurt, place the swiss chards into
these cavities. Decorate the plates with olive oil, almonds and black sesame.
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ANLAR
Moments we miss
Bu yazı; tüm dakiklere, paniklere, iki dakika geç kalınca
stres olanlara, zihni sürekli zaman yolculuğu yapanlara
ve şikayet konusunda deneyimlilere. Özellikle de bir
yerden başka bir yere ulaşmak için vasıta ve zaman
hesaplamak zorunda kalan çoğu büyük şehir insanına…
İlk sözüm ise şöyle: “Neredeyseniz, tamamen orada olun.”

This article is for you; for those who are punctual, for
those who panic, for those who get distressed when they
are late for two minutes, for those whose minds constantly
travel in time and for those who are experienced in
complaining. Especially for most of the people living
in big cities who have to calculate at what time to catch
which means of transport in order to go from one place
to another… My first advice is: ‘Wherever you are, be there
with your heart and soul.’
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Sürekli koşuşturma içerisinde olduğumuz
şehir hayatında, olma ve yapma dengemizin
şaştığı aşikar. Kendimizi sıklıkla bir eylemin
içinde bulmamız da belki andaki hislerimize
bakmak istememizden kaynaklanıyor. Kimi
zaman yavaşlamaya ne kadar ihtiyacımız
olduğunu fark etmiyor hatta sosyalleşmeye ve
uyumaya ayırdığımız zamanlarda suçluluk bile
hissedebiliyoruz. Oysa Sun Tzu’nun dediği gibi:
“Doğa acele etmez. Yine de her şey sonuçlanır.” Biz
de bir anlığına da olsa durup, anda olmayı bilinçle
seçebiliriz.
Anda olmak, yargısız ve sadece gözlemci
konumunda o andaki duygu, düşünce ve hislerimize
bilinçli bir şekilde bakmak, onlara alan tanımaktır.
Çünkü an, tek kontrol edebileceğiniz zamandır. Anda
olmanın beyin ön lob aktivitelerini artırdığını, hedef
odaklı davranışları desteklediğini, odaklanmayı
ve esnekliği artırdığını, yaratıcılığı desteklediğini,
karar verme süreçlerini etkilediğini ve iletişimimizi
güçlendirdiğini kanıtlayan birçok araştırma
mevcut. Yani iyi bir şey bu anda olmak ya da bilinçli
farkındalık (mindfulness) dediğimiz kavram…
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It is not easy to keep being and doing in balance in
our urban life where we are constantly in a hustle
and bustle. The fact that we often find ourselves
in doing something is probably because we do
not want to get in touch with our feelings at that
moment. Sometimes we do not realize how urgently
we need to slow down, and we even feel guilty
when we spend our time socializing with people or
sleeping. As Sun Tzu says: “Nature does not hurry.
Yet, everything is accomplished. Nevertheless,
we can also choose to stop for a moment and
consciously choose to be present.
Being present means consciously getting in touch
with our instant emotions, thoughts and feelings
and giving them space without judgment as an
observer. Because the present moment is the only
time interval that you can control. Studies have
shown that being present activates frontal lobe
of the brain, supports goal-directed behavior,
enhances focusing and flexibility, supports
creativity, affects decision-making processes and
enhances our communication. Consequently, being
present or, in other words, mindfulness is good.
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YAVAŞLA VE FARKINA VAR
Yazar Haemin Sunim, çok satan listesinde
yer alan “The Things You Can See Only When
You Slow Down” kitabında Zen öğretileriyle
yavaşlamaya ve yaşam kalitemizi artırmaya
yönelik ipuçlarını paylaşıyor. Sunim şöyle diyor:
“Dünyayı sadece zihnimizin penceresinden
biliyoruz. Zihnimiz gürültülü olduğu zaman,
dünya da öyle. Zihnimiz barışçıl olduğunda,
dünya da aynı şekilde... Zihnimizi bilme, dünyayı
değiştirmeye çalışmak kadar önemlidir. İnsanlar
aynı duruma farklı tepkiler verir. Ancak o ana
daha yakından baktığımızda bizi rahatsız eden
durumu değil, onun üzerindeki düşüncemizi
görürüz.”

SLOW DOWN AND BE AWARE
Author Haemin Sunim shares tips on how to slow
down and improve our quality of life in the light
of Zen Buddhism tradition in his best-selling book
‘The Things You Can See Only When You Slow
Down’. Sunim says: “We know the world only
through the window of our mind. When our mind
is noisy, the world is as well. And when our mind
is peaceful, the world is, too. Knowing our minds
is just as important as trying to change the world.
People react differently to the same situation. If we
look at it more closely, we see it’s not the situation
that is troubling us, but our perspective on it.”

“AN”DA OLMAK NE DEĞİLDİR?

Danışanlarıma anda olma meditasyonlarından
bahsettiğimde aldığım tepkiler genellikle
meditasyonun çok sıkıcı ya da çok zor olduğu
yönünde oluyor. Bu algının bir nedenini de anda
olmanın yanlış anlaşılmasına bağlıyorum. Anda
olma meditasyonu, boş bir zihne ulaşmak ya da
transa geçmek değildir. Anda olmak aklımızdan
hiçbir düşüncenin geçmemesinden ziyade,
zihnimizdeki düşünceleri fark edip bizi yanlarında
götürmemeleri için gözlemci konumuna geçmek
anlamına gelir. Anda olmak mutlu olmak ya
da olumsuz diye nitelendirdiğimiz duyguları
görmezden gelmek anlamına da gelmez. O anın
içinde olan duyguyu fark etmek ve ona alan açmak
onu daha iyi tanımak olarak düşünülebilir. Sürekli
anda olmak mümkün değildir ve sağlıksızdır
ancak bu kasınızı geliştirmek, ihtiyacınız olduğu
zamanlarda onu kullanabilmenize destek olur.

WHAT IS NOT “BEING PRESENT”?

When I talk to my clients about the meditation
practices for being present, they come up with
various responses with a common ground that
meditation is either boring or difficult. I think that
one of the reasons for this perception is that being
present is completely misunderstood. Meditation
for being present does not mean to reach an empty
mind or a trance state. Being present means to
be aware of our thoughts as an observer without
being carried away by them rather than having
no thoughts in our minds. Being present does not
mean being happy or ignoring the feelings we
describe as negative. One might think of it as being
aware of an emotion that you are feeling at that
moment and giving some space around or getting
to know that emotion. Being present all the time
is both impossible and unhealthy, however flexing
that muscle of yours helps you use it when needed.
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NEYE İHTİYACINIZ VAR?

• Farkında davranmak bir nefes uzağınızda.
“An”a gelmek istediğinize nefesinize
odaklanabilirsiniz.
• Harvard Üniversitesi profesörlerinden Tal BenShahar, her dersinde 2-3 dakika kadar “sessizlik
anı” uygulaması yaparak bu sürede öğrencilerden
hiçbir şey yapmamalarını ve kendilerini
dinlemelerini ister. Zaman zaman yavaşlamak,
kendimizi daha iyi anlamak için önemlidir.
• Siz de üç günlük hayatınıza birkaç dakika ara
vermek için durabilir ve kendinize şu soruları
sorabilirsiniz: “Neredeyim? Etrafımda neler var?
Hangi renkler, hangi kokular? Havanın bıraktığı
tat, his nasıl?”
• Zaman zaman sıradan bir nesneye
odaklanmak ve onunla ilgili daha önce fark
etmediğiniz şeyleri görmek için gerçekten
bakmak, o ana gelmenize yardımcı olabilir.
Bunu günlük rutininizin bir parçası haline
getirdiğinizde araştırmalara göre mutluluk
seviyeniz artıyor.
• Zihnimizde uzun süre kaldığımızda kendimizi
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WHAT DO YOU NEED?

• Behaving mindful is a breath away. You can
focus on your breath when you want to come to
the present moment.
• Tal Ben-Shahar, a professor from Harvard
University, wants his students to experience a
‘moment of silence’ in his lectures which lasts
2-3 minutes during which they do nothing and
listen to themselves only. In order to understand
ourselves, it is important to slow down from
time to time.
• You can give a short break for a few minutes
in your mortal life and ask yourself the following
questions: 'Where am I? What is around me?
Which colors, which odors? How does the air
feel like? How does it taste?
• Sometimes focusing on an ordinary object
and looking at it with your heart and soul in
order to see things that you have not noticed
before can help you come to the present
moment. Studies show that when you make this
exercise part of your daily routine, your level of
happiness enhances.

“Anda olmak
aklımızdan hiçbir
düşüncenin
geçmemesinden
ziyade, zihnimizdeki
düşünceleri fark
edip bizi yanlarında
götürmemeleri için
gözlemci konumuna
geçmek anlamına
gelir.”

“Being present
means to be
aware of our
thoughts as
an observer
without being
carried away
by them rather
than having no
thoughts in our
minds.”
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Zaman zaman
sıradan bir nesneye
odaklanmak ve
onunla ilgili daha
önce fark etmediğiniz
şeyleri görmek için
gerçekten bakmak,
o ana gelmenize
yardımcı olabilir.

• When we
are kept in our
minds for a long
time,
we
miss
moments
in
an
auto-pilot
mode and
otomatik pilota alarak anları kaçırıyor, hatta
we cannot exactly focus on what we are doing
üzerine uğraştığımız şeye kendimizi tam olarak
at
that moment. According to Daniel Gilbert's
veremiyoruz. Daniel Gilbert’in araştırmasına
research,
in 46.9% of the time that we were awake,
göre, uyanık olduğumuz zamanın %46,9’unda
our
mind
does not focus on what we are doing at
zihnimiz o anda yaptığımız işe odaklanmıyor.
that moment. Moreover, researchers say that even
Üstelik araştırmalar, sevmediğimiz bir işi
when
we are doing something that we do not like,
yaparken bile tamamen odaklandığımızda
our
level
of happiness enhances if you are fully
mutluluk seviyemizin arttığını söylüyor.
focused
on
it. Think about what you can achieve
Aynı anda birçok işi yapmaktansa tek bir işe
if you choose to focus on one thing rather than
odaklanmayı seçersek neler mümkün, bir
doing
multiple things at the same time.
düşünün.
•
If
you
look around yourself with a sense of
• Çevrenize merak duygusu ile baktığında
curiosity, you can see the signs calling
sizi çağıran işaretler görebilir, özünüzle
for you and you can connect your
bağlantıya geçebilirsiniz. Her an eşsiz
true self. Every moment is
ve içinde bulunduğunuz anı bir daha
unique and live your life for the
yaşamayacaksınız. Seçtiğiniz tüm
Sometimes focusing on
moment because everything
anları farkındalıkla yaşamanız
an ordinary object and
else is uncertain. I wish you a
looking at it with your
dileğiyle…
mindful life full of moments
heart and soul in order
chosen by yourself.
to see things that you
have not noticed before
can help you come to the
present moment.
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GELECEĞİN
MESLEKLERİ
Jobs of the future

Teknolojinin gelişimi ve çeşitlenmesiyle birlikte insan hayatında
ortaya çıkan olanaklar ve sorunlara bağlı olarak toplumsal ihtiyaçlar
da farklılaşıyor. Binlerce yıldır sürdürülen meslekler hızla yok olurken
mevcut meslekler farklılaşıyor, yeni iş alanları ortaya çıkıyor

With the development and diversification of technology, social needs differ
due to the possibilities and problems that arise in human life. Lots of jobs
have disappeared in recent times, existing ones undergo a change in their
characteristics, new jobs are emerging

Mayıs/May 2019

Toplum hayatında ortaya çıkan sorunların
çözümüne odaklanan ve yeni ihtiyaçların
karşılanmasını temel alan yeni meslekler,
insanların gelecekte geçimlerini sürdürebilmeleri
için hesaba katılması gereken yeni alanlar olarak
gündeme geliyor.
İnsanlar kendi donanımlarını geleceğin
mesleklerine göre geliştirmek durumunda...
Kısacası toplumun her bireyi için geleceğin iş
hayatı, planlanmayı bekliyor.
Elbette teknolojik gelişmenin ve toplumsal
ihtiyaçların farklılaşmasının getirdiği onlarca yeni
meslek sıralamak mümkün. Fakat biz bunların
arasında öne çıkanları içeren bir seçkiyi ve
günümüzde var olanlar ile pek yakında hayatımıza
girmeye aday olan mesleklerin bir listesini
okurlarımıza sunmayı daha uygun buluyoruz.
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New jobs that focus on solving problems that arise in
daily life and are based on meeting brand new needs
come up as new areas that people should take into
account in order to make a living in the future.
People need to develop better skills according to
the requirements of future jobs. In short, for every
individual in society, the business life of the future
needs to be planned.
One can make a list of new jobs that shine out due to
the technological developments and change of social
needs. We will make a selection of these new jobs that
will include the existing ones and the ones that will
probably be a part of our lives in the near future.

Ekonomi Dünyası
86

World of Economy
Hüseyin Karadeniz

YAZILIM GELİŞTİRİCİ

Bilgisayarlar, robotlar ve mobil
cihazlar gibi karışık donanımlar iyi
bir yazılım olmadan işe yaramaz.
Özellikle 2020 yılından sonra tüm
dünyada yazılım geliştirme en
önemli pozisyonlardan biri haline
gelecek.

VERİ ANALİSTİ

Dünyada internet üzerinden
her yıl toplanan veri miktarı
şaşırtıcı bir miktarda büyüyor.
Kurumların ihtiyaç duydukları
verileri toplayabilen, aynı zamanda
geçmiş ve güncel eğilimleri tespit
edebilecek ve gelecekteki olasılıkları
tahmin edebilecek profesyonellere
duyulan ihtiyaç artacak.

DİJİTAL İÇERİK UZMANI

Dijital dünya artık çok yoğun
bir şekilde içeriklerin tüketildiği
bir platform. Sürekli bağlı
bulunduğumuz cihazlarımız
nedeniyle dijital içeriklere duyulan
ihtiyaç miktarı inanılmaz boyutu
çoktan aştı. Bu nedenle dijital içerik
uzmanları artık her dijital medya
platformu için olmazsa olmazlar
arasında yer almayı sürdürecek.

BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ ANALİSTİ

Bilgisayar sistemleri her geçen gün iç içe geçmiş bir şekilde
karmaşık bir hal almayı sürdürüyor. Şirketler, robotlar ve
yapay zeka makineleri de dahil olmak üzere en iyi donanım
ve yazılımları seçme ve uygulama konusunda yardıma ihtiyaç
duyacaklardır.

DİJİTAL REHABİLİTASYON DANIŞMANI

Sosyal medya ve diğer çevrimiçi aktivitelere gün geçtikçe
daha bağımlı hale geliyoruz. Bu nedenle geleceğin en iyi
mesleklerinden biri insanların dijital ortam nedeniyle yaşadığı
ruhsal sorunları ortadan kaldırmak için çalışanlar olacak.

3D BASKI TEKNİSYENİ

İsteğe bağlı 3D üretimine başlandı bile. Sonunda, her ev ve iş
yeri bir tane olabilir. Ve her kasabadaki küçük, yerel 3D baskı
üreticileri, büyük uzaktaki fabrikaların yerini alabilir. 3D baskı
ekipmanlarını geliştirmek konusunda uzman olan teknisyenler
büyük olasılıkla artan talepte yerini alacak.
Kaynak: karliisfikirleri.com
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SOFTWARE DEVELOPER

Devices with a complicated hardware such as computers, robots and
mobile devices are useless without a proper software. Especially after
2020, software developing will become one of the most popular jobs
in the world.

DATA ANALYST

The amount of global data collected annually via internet increases
at an incredible rate. Professionals who can collect data needed
by institutions, identify past and current trends and predict future
possibilities will be extremely popular.

DIGITAL CONTENT SPECIALIST

The digital world has turned into a platform where the content is
consumed nearly every other minute. The need for continuous
digital content has already exceeded acceptable levels since
everyone is connected to his/her mobile device almost 24/7. Hence,
hiring digital content specialists is a must for each and every digital
media platform.

COMPUTER SYSTEMS ANALYST

Computer systems keep on looking like a complicated mess each
and every day. Companies will need assistance in selecting and
implementing the best hardware and software including robots and
artificial intelligence equipments.

DIGITAL REHABILITATION CONSULTANT

Social media and other online activities become addictive more
and more each day. We are becoming more and more dependent
on social media and other online activities. Eventually, working on
healing the mental disorders caused by digital addiction will be one
of the promising jobs in the future.

3D PRINTING TECHNICIAN

Use of 3D printing in manufacturing has already started. Eventually,
it looks like manufacturing using 3D printing will be carried out in
every house and every office. And local 3D printing manufacturers in
small towns can replace large and remote factories. Technicians who
have expertise in developing 3D printing equipment will likely be in
demand.
Source: karliisfikirleri.com
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GÜNÜMÜZÜN VE GELECEĞİN MESLEKLERİ:

Güneş Enerjisi Teknisyeni, Rüzgar Enerjisi Teknisyeni, Yazılım Geliştirici, Fiziksel Terapist,
Sağlık Müdürü, Veri Analisti, Dijital İçerik Uzmanı, Bilgi Güvenliği Analisti, Bilgisayar Sistemleri
Analisti, Biyomedikal Mühendisi, Makine Mühendisi, Elektronik Mühendisi, Dijital Rehabilitasyon
Danışmanı, Blockchain Geliştirici, Uzman Hemşire, Drone Pilotu, Akıllı Bina Teknisyeni, 3D Baskı
Teknisyeni, Artırılmış Gerçeklik Geliştiricisi, Kişisel Gizlilik Danışmanı, Kişisel Marka Danışmanı,
Robot Teknisyeni, Uzaktan Sağlık Mühendisi, Kentsel Tarım Uzmanı, Nanoteknoloji Mühendisi,
Genetik Mühendisi, Etik Uzmanı, Sanal Gerçeklik Tasarımcısı, Problem Direktörü, Sentetik
Biyoloji Mühendisi, Proje Bazlı İnsan Kaynakları Direktörü, Hava Kontrol Mühendisi, Örgütsel
Bozukluk Önleyici, Kişisel Eğitim Rehberi, Özel Vücut Parça Üretici, Beyin İmplant Uzmanı, Kişisel
Mikrobiyoloji Uzmanı, Kişisel İlaç Üreticisi, Kentsel Güvenlik Koordinatörü, Cenaze Planlayıcı, Akıllı
Taşımacılık Uzmanı, Cyborg Tasarımcısı, Uzay Turizm Rehberi, Uzay Hemşire ve Doktoru, Robot
Solucan Operatörü, Tür Canlandırıcı, Beyin Aktarım Uzmanı, Soyu Tükenmiş Hayvanlar Uzmanı.

CURRENT JOBS AND JOBS OF THE FUTURE:

Solar Energy Technician, Wind Turbine Technician, Software Developer, Physical Therapist,
Health Manager, Data Analyst, Digital Content Specialist, Information Security Analyst,
Computer Systems Analyst, Biomedical Engineer, Mechanical Engineer, Electronics
Engineer, Digital Rehabilitation Consultant, Blockchain Developer, Specialist Nurse, Drone
Pilot, Smart Building Technician, 3D Printing Technician, Augmented Reality Developer,
Personal Privacy Consultant, Personal Branding Consultant, Robot Technician, Remote
Healthcare Engineer, Urban Farming Expert, Nanotechnology Engineer, Genetic Engineer,
Ethics Specialist, Virtual Reality Designer, Problem Director, Synthetic Biology Engineer,
Project Based Human Resources Director, Air Control Engineer, Organizational Dispute
Resolution Manager, Personal Trainer, Special Body Parts Manufacturer, Brain Implant
Specialist, Personal Microbiology Specialist, Personalized Medicine Manufacturer, Urban
Security Coordinator, Funeral Planner, Intelligent Transportation System Specialist,
Cyborg Designer, Space Tour Guide, Space Nurse and Space Doctor, Robotic Worm Operator,
Species Revival Specialist, Brain Transplant Specialist, Extinct Animal Expert.

KEYİFLİ
YARINLAR İÇİN
Çok sayıda sigorta şirketinin tekliﬂerini karşılaştırarak,
ihtiyaçlarınıza ve bütçenize uygun tekliﬁ
seçme fırsatı sunuyoruz.

Konut/Eşya

Traﬁk

Kasko

Dask

Ferdi Kaza

Tamamlayıcı Sağlık
Ameliyat Sigortası

Bes Ön Başvuru
İşlemi

0850 724 7 788

Nostalji

90

Nostalgia
Talha Kabukçu

Çorba kaynadı,
sofraya buyurun:
REFİK HALİT VE HALİT
FAHRİ’DEN MEKTUP VAR.
SOUP IS READY, PLEASE COME TO THE TABLE:

LETTERS FROM REFIK HALIT AND
HALIT FAHRI.
Ramazan ayına hazırlanmak ve sofra başında
buluşmak koruduğumuz, yaşattığımız önemli
unsurlardan. Bunun için Refik Halit Karay’ın eski
Ramazan tanıklıklarına bakalım. Çünkü her ne
kadar yaşattığımız değerler olsa da her yıl “nerde o
eski Ramazanlar” cümlesini kurmadan edemiyoruz.
Refik Halit’in evinde hazırlıklar Berat Kandili ile
beraber başlıyor. İki hafta boyunca mutfak ve
kiler merkezli bir düzenleme
yapılır, bütün ev baştan aşağı
temizlenir. “İstanbul, en nefis
yemeklerin her ‘merhaba’
diyene sunulduğu muazzam bir
imarethaneye dönerdi.” diyor.
Yazarların tanıklıkları, gündelik
yaşantı, eve giren insanlara
nerden geldin, kimsin diye
sormadan içeri buyur edilmesi,
aslında konaklarda yapılan o
büyük hazırlıkların sadece üç

Getting ready for Ramadan and gathering around a
table for meals are among important traditions that
we preserve. Let’s have a look at what Mr. Refik Halit
Karay tells us about past traditions in Ramadan.
Although we try to keep some values and traditions
alive, we cannot help missing old Ramadan traditions.
When it is the Night of Salvation, it is time to begin
to prepare for Ramadan. There are two weeks left for
arrangements to be made based
on what is needed for the kitchen
and the cellar and for the whole
mansion to be cleaned down.
Mr. Karay says: “Istanbul would
turn into a huge almshouse
where the most delicious dishes
were served to anyone who
would say ‘hello’”. What writers
witnessed during those times
including the daily life and the
fact that every person was invited
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beş kişi için yapılmadığını hatırlatıyor
bize. Konakların büyüklüğünü, ailelerin
genişliğini biliyoruz. Fakat Ramazan ayında
aileler sokağı eve taşıyor. Tek başına
oturup iftar etmek değil. Refik Halit de
bunu aktarıyor bize. Kilerler arabalarla
alınan erzaklarla ev dışındaki insanlar
için dolduruluyor. Bir masada belki de
hiç tanımadığını insanla aynı pideye
uzanıyorsunuz.

to one’s house without being asked who he was gives us a
hint that preparations made for Ramadan are not only for
the inhabitants of the mansions. We know about the size of
families and how big the mansions were those days. However,
during Ramadan, it feels like the whole mansion is brought
out to the street by its owners. Sitting at a table all alone at
iftar time is not very common. Mr. Refik Halit Karay confirms
this. The cellar is filled with supplies for outsiders as well as
for the inhabitants of the mansion. Most probably you will sit
at a table with someone that you have no idea who he is.

Halit Fahri Ozansoy da benzer şeyleri
söylüyor: “O zamanlar, orta halli ailelerde
bile, akşama iftara kaç kişi geleceği
bilinemediği için tencere tencere bol
yemekler pişirilir, artan yemekler ertesi
gün fukaraya dağıtılırdı.” Ramazan
ayı birbirimizi tanımadığımız halde
bizi birleştiren ve aynı sofra etrafında
toplanmamızı sağlayan özel bir ay. Erken
Cumhuriyet döneminde yaşamış iki isim
bize bunu anlatıyor aslında. Sofradan
kalkıldıktan sonra akşam namazı ve teravih
kılınır, daha sonra Ramazan’ın bir diğer
güzelliği sohbetler başlar. Halit Fahri şöyle
aktarıyor: “Bu toplantıda bir sohbettir başlar
ki, anlayana göre bilimsel, anlayana göre
dinseldir. İlk önce Divan Edebiyatından
söze girişilir. Fuzuli’den, Baki’den, Nef’i’den,
Şeyh Galip’ten, hatta Nedim’den…” İftar için
toplananlar daha sonra sahur yapmak için
evden ayrılırlar. Halit Fahri Ozansoy 1981,
Refik Halit Karay 1943 yılında yayınlanan
“Üç Nesil Üç Hayat” kitabından aktarıyor
bunları bize. Zamanla bunları yitirdiğimizi
düşünsek de etrafında toplandığımız bir
masa hep var olacak. Refik Halit de Halit
Fahri de bize kendi dönemlerini anlatırken
güzelliklerini olduğu gibi, yaşadıkları gibi
aktarmış. Biz de yenilenerek, dönüşerek,
aynı masa etrafında Ramazanlar yaşamaya
devam edeceğiz.

Mr. Halit Fahri Ozansoy more or less confirms what Mr. Karay
says: “Even middle-class families brought so much food to
the table because they never knew for sure how many guests
would come to dine at iftar time and leftover food was given
to those who were in need.” Ramadan is unique in the sense
that it makes you gather around a table with people whom
you have no idea about who they are. This is what the two
well-known names from the Turkish literature who lived in
the early Turkish Republican era confirm. After dinner, it
is time for evening and tarawih prayers, respectively. Then
come another Ramadan tradition: friendly conversations. Mr.
Ozansoy recalls: “At one point, a conversation starts. Some
think it to be scientific and some others think it to be religious.
At the beginning, Ottoman poetry is covered with mentions
of its famous poets including Fuzuli, Baki, Nef’i, Sheikh Galip
and Nedim.” Those who come together for iftar leave for suhur
later on. Mr. Refik Halit Karay covers all these in his book
“Three Generations, Three Lives” published in 1943. Even
though some of these traditions are thought to be forgotten
in time, there will always be a table that we will gather around.
Both Mr. Karay and Mr. Ozansoy reflected their era through
their experiences and observations. We
will keep on gathering around a table in
Ramadan with a feeling of renewal and
transforming.

(Kaynak: “Ramazan Kitabı”, Kitabevi
Yayınları, Derleyen: Özlem Olgun, 2001)

(From “The Book of Ramadan”,
Kitabevi Publications, Compiled
by Özlem Olgun, 2001)
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Evinize bahar havası gelsin

LET THE SPRING WEATHER IN YOUR HOME
Portakalları dilimleyin ve minik bir tencereye alın. İçerisine karanfil taneleri,
yenibahar ve anason ekleyerek kaynatın. Cam kavanozlara aktarıp, odanıza
yerleştirin. Tercihiniz daha taze kokular ise, limonları ince ince dilimleyin ve
içerisine taze nane ve taze kekik yapraklarını ekleyin. Kaynadıktan sonra cam
kavanoz veya şişelere doldurun. Her iki yöntemle de eviniz mis gibi kokacaktır.

Slice oranges and put them in a small pot. Add cloves, allspice, aniseed and
boil. Transfer the content to glass jars and place them in your room. If you
prefer more fresh fragrances, slice the lemons into thin pieces and add fresh
mint and fresh leaves of thyme. After boiling, transfer its content to glass jars
or bottles. Either way, your home will be filled with a nice fragrance.

İnatçı lekeler için

FOR PERSISTENT STAINS
Kumaştaki ve zemindeki vişne suyu, mürekkep
lekesi, oje gibi inatçı lekeleri çıkarmak için lekenin
üzerine saç spreyi sıkın, kurumasını bekleyin
ve ardından nemli bezle silin. Saç spreyi leke
çıkarmada oldukça etkilidir.

To remove persistent stains like those of cherry
juice, ink, nail polish on the fabric and the floor,
apply some hair spray onto the stain, let it dry,
and then wipe with a damp cloth. Hair spray is
very effective in removing stains.

Bitkilerin öz sularını emerek
yaprak kıvrılması ve şekil
bozukluğuna yol açan yaprak
bitlerine karşı evde kolayca
hazırlayabileceğiniz etkili bir
ilaç kullanabilirsiniz. 24 gr
sabun, 1 litre su ve 10 cc alkolü
sıvı kıvamında karıştırın.
Sprey şişe yardımı ile sadece
yapraklara uygulayın. Böylelikle
bitkileriniz hem sağlıklı hem
canlı olacaktır.

Yapraklı bitkilerin
canlılığı nasıl
korunur?

HOW TO SUSTAIN
THE VIABILITY OF
LEAFY PLANTS?

You can use an effective aphicide
that can be easily prepared at
home against aphids that cause
curled or deformed leaves by
sucking the sap. Mix 24 g of
soap, 1 liter of water and 10 cc of
alcohol in a liquid consistency.
Apply only to the leaves with
a spray bottle. Your plants will
remain healthy.
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Oyuncak temizliği için
beyaz sirke

WHITE VINEGAR FOR
CLEANING OF TOYS

Bebeğinizin oyuncaklarını temizlerken ılık ve
sabunlu suyun içerisine beyaz sirke ekleyerek,
gerçek bir temizliğe ulaşabilirsiniz. Ayrıca
oyuncakları temizlerken zor bölgeler için küçük
bir fırça ya da bez kullanarak derinlemesine
hijyen sağlayabilirsiniz.

You can add some white vinegar into warm and
soapy water, and use this to clean your baby’s
toys. You can also use a small brush or cloth to
remove the residues and have a good hygiene.

Besinlerdeki tarım
ilaçlarından kurtulun

REMOVE PESTICIDES
FROM FOOD

Meyve ve sebzelerde bulunan pestisit ve balmumunu
çıkarmak için meyve ve sebzelerinizi karbonatlı
çözeltinin içerisine koyun. 15-20 dakika bekletmeniz
yeterli olacaktır.

Put your fruits and vegetables into the solution with
sodium bicarbonate in order to remove pesticides.
Keeping them in the solution for 15-20 minutes will do.

Parlak ve bakımlı saçlar için

FOR SHINY AND SLEEK HAIR

B vitamini ampulü, E vitamini ampulü, 100 ml. badem yağı ve 100
ml. susam yağını karıştırın. İsterseniz içine zeytinyağı ve yumurta
sarısı da ekleyebilirsiniz. Bu karışımı saçlarınıza yedirip 1-2 saat
bekletin ve yıkayın. Ayda bir gerçekleştireceğiniz bu bakım kürüyle
saçlarınız pırıl pırıl olacak ve güçlenecektir.

Mix vitamin B ampoule, vitamin E ampoule, 100 ml of almond oil
and 100 ml of sesame oil. You can also add olive oil and egg yolks
upon request. Apply this mixture evenly on your hair, leave for 1-2
hours and wash your hair. Monthly treatment of your hair with this
mixture will make it shiny and healthy.

bilgi
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information
MİKRO İHRACATTA
EKONOMİK
TESLİMAT
Hiçbir gümrük işlemi
yapmaksızın maksimum 30 kg
ve değeri 7500 Euro’ya kadar
olan ticari eşyalarınızı yurt
dışına göndermek için PTT’yi
tercih ederek maliyetlerinizi
düşürebilirsiniz. Üstelik gümrük
beyanınızı da PTT sizin adınıza
yapıyor.

PTT GÜVENCESİ
DÜNYANIN HER
YERİNDE

Evrak, doküman, hediyelik eşya,
uluslararası bedelli-bedelsiz ve
geçici ihracat eşyalarını, fuar ve
sergilerde tanıtılmak üzere ürün
ve yayınları TURPEX gönderisi
olarak postaya vererek, hızlı
ve güvenilir bir şekilde
yurt dışındaki 200 noktaya
gönderebilirsiniz.

PTTKART İLE
GÜVENLİ ALIŞVERİŞ

Pttkart ile internette 3D Secure ile
satış yapan e-ticaret portallarından
yapılan alışverişlerde, PTT
tarafından müşterinin cep
telefonuna gönderilen SMS ile
doğrulama yapılarak güvenli bir
şekilde alışveriş tamamlanıyor.

AFFORDABLE
DELIVERY IN MICRO
EXPORTS

You can reduce your costs by
choosing PTT to send your
merchandise with a weight of
up to 30 kg and a value of up to
7,500 Euros without any customs
clearance. Moreover, your customs
declaration is carried out by PTT on
your behalf.

PTT ASSURANCE
WORLDWIDE

You can safely and rapidly send
papers, documents, souvenirs,
goods that are exported with or
without returns, temporary export
goods, products and publications
to be sent to the exhibitions and
fairs as TURPEX shipments to
200 destinations abroad.

SECURED SHOPPING
WITH PTTCARD

While using your PTTCard for
shopping from e-commerce
portals which use 3D Secure
system, PTT uses verification
via SMS sent to the customer’s
mobile phone to complete the
payment transaction.

bilgi

information
İNTERNETTEN CEBE
7/24 HAVALE

“PTT Mobil Havale” hizmetiyle alıcı
bilgisine cep telefonu numarasını
tanımlayarak PTT nezdinde hesabı
olsun veya olmasın herhangi bir GSM
operatörünü kullanan herkese para
transferi yapabilirsiniz.

GÖRME
ENGELLİLERE
ÖZGÜ YAZILAR

İster kişisel haberleşme, ister
genel nitelikte yazılar şeklinde
olsun görme engellilere özgü
işaretleri taşıyan maddeler veya
seslendirilmiş kayıtları içeren
gönderileri PTT aracılığı ile
ücretsiz gönderebilirsiniz.

BASKI
DOKÜMANLARINIZ
İÇİN ÖZEL TARİFE

Süreli yayın, gazete, kitap, dergi,
broşür gibi basılı dokümanlarınızı
yurtiçinde, yurtdışında
maksimum 2 kg olmak
kaydı ile basılmış kağıt ücret
tarifesinden PTT güvencesiyle
gönderebilirsiniz.
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24/7 MONEY TRANSFER
TO MOBILE PHONE VIA
INTERNET

Using the “PTT Mobile Money
Transfer” service, you can transfer
money to anyone that is a subscriber
of any GSM operator by identifying his
mobile phone number as the ‘recipient’.
The recipient does not have to hold an
account with PTT.

SPECIFIC
TRANSCRIPTS FOR
THE VISUALLY
HANDICAPPED

You can send deliveries with
items containing specific
marks or voice recordings
for the visually handicapped
whether in the form of personal
communication or as general
texts via PTT.

SPECIAL TARIFF
FOR YOUR PRINTED
DOCUMENTS

You can send printed documents
such as periodicals, newspapers,
books, magazines, brochures with
a weight of maximum 2 kgs under
the tariff for printed paper.

Varış Noktası
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Destination
Başak Duru
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Önceki sayının cevabı

Answers to the previous issue
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Siz de PTT Hayat ile çektiğiniz fotoğrafları
#ptthayatıniçinde etiketiyle Twitter ve
Instagramda paylaşın, en çok beğenilen iki
fotoğrafı yayımlayalım.
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