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İyi kaptan,
dalgalı denizde belli olur
Ülkemiz; Doğu ve Batı arasındaki ticaret koridorunun
üzerinde, küresel jeopolitik fay hatlarının bulunduğu
önemli bir coğrafyada yer alıyor. Yüksek dağın başı
dumanlı olur: Bu müstesna coğrafi konum, büyük
kazanımlara dönüşebilecek birçok fırsatla birlikte millî
güvenliğimiz bakımından birçok tehlikeyi de ihtiva
ediyor. Bu nedenle, dünyada yaşanan bütün siyasi ve
ekonomik gelişmelerin ülkemizi dolaylı ya da doğrudan
etkileyen bir yansımasını mutlaka tecrübe ediyoruz. Bu
dalgalı denizde Türkiye, Cumhurbaşkanımız Sn. Recep
Tayyip Erdoğan’ın gösterdiği 2023 limanına doğru
kararlılıkla ilerliyor. Bizim vazifemiz; milletimiz için
sorunları imkâna, imkânları ise kazanca dönüştüren
çözümler üretmektir. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
olarak 2023 seferberliğine milletimizin refahını
artıran, devletimizin elini güçlendiren ve ülkemizin
kalkınmasına katkı sağlayan projelerle iştirak ediyoruz.
Dahili ve harici bütün tehdit ve tehlikelerin üstesinden
gelmenin aynı amaç doğrultusunda birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmekle mümkün
olduğunu hatırlatan tarihimiz, bizlere ve bizden sonrakilere yol gösteriyor. Haziran’ın başında idrak
ettiğimiz Ramazan Bayramı, bu birliği tesis etmenin en elverişli zamanıdır. Ramazan Bayramı’nın
başta ülkemiz olmak üzere bütün İslam alemine hayırlar getirmesini temenni ediyorum.
Mayıs ayında, Millî Mücadele’nin 100’üncü yılı dolayısıyla düzenlenen anma etkinliklerine katıldık.
Millî birlik ve beraberlik bilincini tazeleyen bu etkinlikler, duygu ve düşüncelerimizi bizleri bir arada
tutan tarihî değerlerin üzerinde yoğunlaştırdığı için fevkalade önemlidir. Millî Mücadele yıllarında bu
topraklar için toprağa düşen bütün askerlerimizi bir kere daha minnetle anıyor, şehitlerimize Allah’tan
rahmet diliyorum.
İstiklal Harbi; aziz milletimizin zor şartlar altında bütün unsurlarıyla varoluş mücadelesi verdiği çetin
bir savaştır. Bu savaş sırasında; kadın-erkek, yaşlı-genç herkes gücü yettiğince cephelerde ve cephe
gerisinde mücadeleye katılmış; türlü zorluklar ve imkansızlıklar içinde yürütülen savaş, millî iradenin
vatan topraklarına yeniden hâkim olmasıyla sonuçlanmıştır. Tarihimize bir kahramanlık destanı
olarak eklenen İstiklal Harbi zaferiyle milletimize vurulmak istenen esaret zincirleri parçalanmış,
bin yıldır yaşadığımız topraklar üzerinde yeni ve son devletimiz Türkiye Cumhuriyeti kurulmuş,
egemenlik kayıtsız şartsız milletimizin olmuştur. Milletimizin hizmet ordusu Posta ve Telgraf
Teşkilatımız da topyekûn girişilen bu mukaddes mücadelede yer almış, direniş meşalesinin yandığı
şehirler arasındaki haberleşme ağını tesis ederek İstiklal Harbi’nin neticesine etki edecek kadar
önemli vazifeler üstlenmiştir.
Bu vesileyle, Millî Mücadele hatıralarına hürmeten ve istinaden Posta ve Telgraf Teşkilatımız
tarafından düzenlenen 100’üncü yıl anma etkinliklerinde emeği geçen çalışma arkadaşlarımıza bir
kere daha teşekkür ediyorum.
T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı
M. Cahit Turhan
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A good captain, recognized
in a wavy sea
Turkey is located on the trade corridor between East and
West, an important geography that global geopolitical
fault lines present. Uneasy lies the head that wears a
crown: This exceptional geographical location, while
hosting many opportunities have potential to turn into
big gains, also contains many dangers for Turkey’s
national security. Therefore, we are experiencing a
reflection of all political and economic developments
in the world, which directly or indirectly affect Turkey.
Turkey is pressing ahead in this wavy sea towards the
2023 port, which pointed out by our President, Recep
Tayyip Erdoğan. Our duty is to generate solutions for
Turkish nation that turn problems into opportunities
and also opportunities into profits. As the Ministry of
Transportation and Infrastructure, we participate in
the 2023 campaign with the projects which increases
the prosperity of our nation, strengthens the hand of
our state and contributes Turkey’s development. Our
history guides us and also next generations by reminding that it is possible to overcome all internal and
external threats and dangers, by acting in unity and solidarity for the same purpose. The Ramadan Feast
celebrated in the beginning of June was the best time to establish this union. I hope that Ramadan Feast
will bring good luck to the whole Islamic world, especially Turkey. In May, we participated in memorial
events of the 100th anniversary of the Turkish National Struggle. These activities, which refresh the
sense of national unity and solidarity, have an exceptional importance because it provided us to focus
feelings and thoughts on the historical values that hold us together. I would like to gratefully remember
once again and wish mercy of God to all of our soldiers who gave their lives to protect these lands in the
years of the Turkish National Struggle.
The Turkish War of Independence is a tough war in which the saint Turkish nation fights for existence
under difficult conditions with all its elements. During this war, women-men, old-young everyone
participated in this struggle, on the fronts and also behind the front; this war was carried out in various
difficulties and impossibilities and resulted in the dominance of the national will to the homeland again.
With the victory of the Turkish War of Independence that added as a heroic saga of Turkish history,
chains of bondage desired to put on the Turkish nation were scattered, the Republic of Turkey, our new
and final state, was founded on these lands we live on a thousand years of and sovereignty belonged
unconditionally to the Turkish Nation. The service army of our nation, the Postal and Telegraph
Organization, also took part in this holy struggle, provided the communication network between
the resisting cities and undertook important duties that affected the outcome of the Turkish War of
Independence.
On this wise, I would like to thank my workmates contributed to the 100th year memorial activities
organized by the Post and Telegraph Corporation in memory of the Turkish National Struggle.
T. R. Minister of Transport and Infrastructure
M. Cahit Turhan
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PTT ile hayatı
kolaylaştırmak
en büyük görevimiz
Türkiye, 2023 hedeflerine doğru ilerlerken, çağımızdaki
önemli teknolojik değişim ve gelişimlerin gerekleri
doğrultusunda büyük bir dönüşüm süreci geçiren
köklü kurumumuz PTT AŞ de yenilenen yüzüyle
2023 seferberliğine katılmıştır. Bu seferberlikte, güzide
kurumumuzun 179 yıllık kıymetli tecrübesini “hayatı
kolaylaştırmak” ilkesiyle çağın gereklerine göre
güncellenen ürün ve hizmetlere dönüştürürken, Ar-Ge ve
inovasyona yaptığımız büyük yatırımlarla gerek faaliyet
sahası gerekse hizmet kalitesi bakımından postacılık
sektöründe küresel bir lider olma hedefimize doğru
kararlılıkla ilerliyoruz. Ülkemizi bir sinir ağı gibi saran geniş
teşkilat ağımızla köşe bucak her yere hizmet götürüyor,
başlattığımız büyük değişim atılımı ve insanı merkeze
alan hizmet anlayışımızla müşteri memnuniyetini artırmak için bütün lojistik ve teknolojik imkânları
kullanarak faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.
Hayatımıza rahmet ve bereket getiren, kalbimizi huzur ve hikmetle dolduran, soframızı sohbet ve
muhabbetle şenlendiren Ramazan ayının mübarek günlerini geride bıraktık. Her sene olduğu gibi,
bu sene de oruçlu günlere veda etmenin hüznüyle Ramazan Bayramı’na kavuşmanın heyecanını
birlikte yaşıyoruz. Bayram günleri, birlik ve beraberliğimizi güçlendiren şifalı vakitlerdir. Bayramın
getirdiği sevinç; küslükleri gidermek, dostlukları onarmak için bizlere lütfedilen ilahi bir merhem
gibidir. Komşuluk ve akrabalık bağları bu merhemle fevkalade tedavi edilir. Bayramda ziyaret
âdetimiz sayesinde dünya telaşıyla ihmal ettiğimiz büyüklerimizin hatırını hoş etmeye, küçüklerimizin
hâlinden haberdar olmaya imkân buluruz. Bayram sevgiyi çoğaltma fırsatıdır. Sevginin çoğalarak
içimizden taşması ve diğer kalplere ulaşması ise bütün bir hayatı bayrama dönüştürebilir. Yunus
Emre’nin veciz bir mısraında ifade ettiği gibi: “Hepisinden iyice, bir gönüle girmektir.” Bayramın
mübarek neşesinin kalplerimizde çoğalarak hepimizi birleştirmesini, bu mübarek günlerin
birbirimizin gönlüne girmeye vesile olmasını temenni ediyorum. Başta PTT ailesi olmak üzere bütün
milletimizin Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyor, birlik ve beraberlik içinde nice bayramlara erişmeyi
Allah’tan niyaz ediyorum.
Türkiye’nin yerli ve milli hizmet ordusu PTT AŞ, 179 yıldır olduğu gibi bundan sonra da her koşulda
“hayatı kolaylaştırmak” için çalışmaya ve insanımıza hizmet etmeye devam edecektir.
PTT AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür
Dünya Posta Birliği İdari Konsey Başkanı
Kenan Bozgeyik
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Our biggest mission is to
make life easier with PTT
While Turkey moves towards the 2023 targets, our wellestablished company PTT Corp. has performed a major
transition process according to the needs of the important
technological changes and developments in our era and
joined the 2023 campaign with its renewed image. In this
campaign, we transform 179 years of valuable experience of
our distinguished corporation into updated products and
services according to the requirements of the era with the
principle of “making life easier”; at the same time, as a result
of the wide investments in R & D and innovation, we are
confidently moving towards our goal of becoming a global
leader in the postal sector, both in terms of operation field
and service quality. With our wide network of organizations
that surround Turkey like a neural network, we serve
every corner and we continue our activities by using all logistic and technological facilities in order to
increase customer satisfaction with our great change and people-oriented service approach. We have
left holy days of Ramadan behind, which provided god’s compassion and fertility to our lives, filled
our hearts with composure and profundity, and liven up our tables with conversation and fondness. As
every year, we are experiencing the sadness of sending off religious fasting days and the excitement
of reaching the Ramadan Feast. Religious feast days are healing times that strengthen our unity and
solidarity. The happiness provided by the feast is like a holy medicine that has been given to us to
relieve resentments and to repair friendships. Neighborhood and blood kinship bonds are repaired
resplendently with this medicine. With the visiting tradition of the feast, we get the opportunity to care
about our elders neglected in the intensity of daily life and to be aware of the situation of our little ones.
The feast is an opportunity to increase the happiness. The increase and the overflowing of love from
us and thus, reaching other hearts, can turn our whole life into a feast. As Yunus Emre expressed it in a
terse poem: “Best of all is entering into a heart.” I hope that the holy happiness of the feast will increase
in our heart and get together all of us, and that these holy days will provide us to enter each other’s
heart. I congratulate the Ramadan feast of all of our nation, especially the PTT family, and wish God to
reach many further feasts in unity and solidarity.
PTT Corp., Turkey’s domestic and national service army, will be working and serving our people in
every condition to “make life easier” as it did last 179 years.
PTT Corp. Chairman of the Executive Board and Director General
Universal Postal Union President of the Council
Kenan Bozgeyik
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Merve Ayar

Kaşıkçılar
Nerede? İzmir DT
Ne zaman? 11-15 Haziran 18.00
Yazan: Müsahipzade Celal
Yöneten: Metin Oyman
Oyuncular: Didar Ağa, Sedat
Şenoğlu, Bezmi Molla, Doğan Yağcı,
Şakrak Recep, Ali Hakan Beşen,
Bülbül Süleyman, Neşet Erdem…

Spoonmakers
Where? İzmir ST
When? 11-15 June 18.00
Written By: Müsahipzade Celal
Directed by: Metin Oyman
Cast: Didar Ağa, Sedat Şenoğlu,
Bezmi Molla, Doğan Yağcı, Şakrak
Recep, Ali Hakan Beşen, Bülbül
Süleyman, Neşet Erdem.

Akide Şekeri
Cibali Karakolu

İlk kez 1955 yılında sahnelenen Cibali Karakolu, geçmişten günümüze
eleştirel bir ayna olarak hâlihazırda varlığını koruyan pek çok gerçeğe ışık
tutmaya devam ediyor. Öğretilmiş kadın erkek ilişkileri, paranın ilişkilerdeki
etkisi, kurumlardaki eksiklerin neden olduğu yetersizlik, toplumsal ve
politik yaşama dair eleştirilerle biçimlenen oyun, güldürürken yeniden
cevaplanması gereken soruları da beraberinde getiriyor. Berrin Koper, Tarık
Şerbetçioğlu, Derya Kurtuluş, Zihni Göktay ve pek çok usta oyuncunun yer
aldığı oyun 2-3 Haziran’da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda
sahnelecek.
Biletler için: https://sehirtiyatrolari.ibb. istanbul/
Cibali Police Station
Cibali Police Station, staged for the first time in 1955, continues to
reveal many facts that still exist as a critical mirror of the past to the
present. The play is shaped by taught male-female relations, the effect of
money on relationships, problems caused by deficiencies in institutions,
criticism of social and political life, and raises questions that need to
be answered while laughing. Berrin Koper, Tarık Şerbetçioğlu, Derya
Kurtuluş, Zihni Götay and many other experienced actors are taking
place in the play that will be staged in Harbiye Cemil Topuzlu Open-Air
Theater on June 2-3.
For tickets: https://sehirtiyatrolari.ibb.istanbul/

Nerede? Bursa DT
Ne zaman? 18-22 Haziran, 18.00
Yazan: Ali Meriç
Yöneten: Cenk Turan
Oyuncular: Acan Ağır Aksoy, Diyar
Gönülalçak, Ceren Kayış, Cenk
Turan, Çağrı Dulun, Orhan Ergün,
Çağrı Zora, Öykü Esendemir, Cansu
Yılmaz, Ali Bircan Teke, Cem Hamza
Çanakoğlu, Erem Nalcı, Zeynep
Yılmaz, Erdem Erdoğan, Salih Cem
Şener, Emre Nurettin Örük, Murat
Emrah Kanra, Iraz Hazel Körmükçü,
Sıdıka Derya Gümral, Ayşe Dinç

Rock candy

Where? Bursa ST
When? June 18-22, 18.00
Written By: Ali Meriç
Directed by: Cenk Turan
Cast: Acan Ağır Aksoy, Diyar
Gönülalçak, Ceren Kayış, Cenk
Turan, Çağrı Dulun, Orhan Ergün,
Çağrı Zora, Öykü Esendemir, Cansu
Yılmaz, Ali Bircan Teke, Cem
Hamza Çanakoğlu, Erem Nalcı,
Zeynep Yılmaz, Erdem Erdoğan,
Salih Cem Şener, Emre Nurettin
Örük, Murat Emrah Kanra, Iraz
Hazel Körmükçü, Sıdıka Derya
Gümral, Ayşe Dinç
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Godot’yu Beklerken’i
Beklerken
Nerede? Antalya DT
Ne zaman? 25-29 Haziran, 18.00
Yazan: Dave Hanson
Çeviren: Ekin Tunçay Turan
Yöneten: İlham Yazar
Oyuncular: Sedat Mayadağ, Gökhan Tüzün,
Gökçesu Ulukut

Waiting for the Waiting for Godot
Where? Antalya DT
When? June 25-29, 18.00
Written By: Dave Hanson
Translation: Ekin Tunçay Turan
Directed by: İlham Yazar
Cast: Sedat Mayadağ, Gökhan Tüzün,
Gökçesu Ulukut

Ay Işığında Şamata

Bizim Aile

Nerede? Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu
Ne zaman? 6 Haziran, 21.15
Yazan: Haldun Taner
Yöneten: Naşit Özcan
Oyuncular: Arda Aydın, Aziz Sarvan, Berrin Koper,
Ceysu Aygen, Derya Çetinel, Emre Narcı, Ertan Kılıç,
Esra Ede, Gökhan Eğilmezbaş, Gökhan Mete, Hasip
Tuz, İbrahim Can, İbrahim Ulutaş, Lale Kabul, Mehmet
Bulduk, Nilay
Yazıcıoğlu, Özge
Midilli, Samet
Hafızoğlu, Savaş
Barutçu, Sefa
Turan, Şenay
Saçbüker, Şevket
Avşar, Tuğçe
Açıkgöz, Yonca
İnal

Nerede? Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu
Ne zaman? 13 Haziran 21.15
Yazan: Sadık Şendil
Yöneten: Aziz Sarvan
Oyuncular: Alp Tuğhan Taş, Alp Tuğhan Taş, Berk
Samur, Berk Samur, Berk
Samur, Cihat Faruk Sevindik,
Ercan Demirhan, Esra Ülger,
Funda Postacı Kıpçak,
Gülsün Odabaş, Müge Çiçek
Türkoğlu, Nevzat Çankara,
Onur Demircan, Pınar
Demiral, Serkan Bacak, Tankut
Yıldız, Tarık Köksal, Tevfik
Şahin, Yalçın Avşar, Yiğit Ali
Uslu, Zeki Yıldırım, Züleyha
Karyağdı

Hurly-burly in the Moonlight

Where? Harbiye Cemil Topuzlu Open-Air Theater
When? June 6, 21.15
Written By: Haldun Taner
Directed by: Naşit Özcan
Cast: Arda Aydın, Aziz Sarvan, Berrin Koper, Ceysu
Aygen, Derya Çetinel, Emre Narcı, Ertan Kılıç, Esra
Ede, Gökhan Eğilmezbaş, Gökhan Mete, Hasip Tuz,
İbrahim Can, İbrahim Ulutaş, Lale Kabul, Mehmet
Bulduk, Nilay Yazıcıoğlu, Özge Midilli, Samet
Hafızoğlu, Savaş Barutçu, Sefa Turan, Şenay
Saçbüker, Şevket Avşar, Tuğçe Açıkgöz, Yonca İnal

Our family
Where? Harbiye Cemil
Topuzlu Open-Air Theater
When? June 13, 21.15
Written By: Sadık Şendil
Directed by: Aziz Sarvan
Cast: Alp Tuğhan Taş, Berk Samur, Cihat Faruk
Sevindik, Ercan Demirhan, Esra Ülger, Funda Postacı
Kıpçak, Gülsün Odabaş, Müge Çiçek Türkoğlu, Nevzat
Çankara, Onur Demircan, Pınar Demiral, Serkan Bacak,
Tankut Yıldız, Tarık Köksal, Tevfik Şahin, Yalçın Avşar,
Yiğit Ali Uslu, Zeki Yıldırım, Züleyha Karyağdı
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Bir Ömür
Nasıl Yaşanır?
Hayatta Doğru
Seçim İçin Öneriler
Prof. Dr. İlber Ortaylı, yediden yetmişe
herkesin faydalanacağı bir kitapla karşımızda.
Ortaylı kitabında, hayatın her alanında ihtiyaç
duyulacak çözümlerin nasıl bulunacağını
örnekler vererek anlatıyor. Soru cevap şeklinde
ilerlediği için akıcı bir şekilde okunan kitapta
Ortaylı kendi yolunu çizmenin ne anlama
geldiğini tüm kritik noktalarıyla yorumluyor.

How to Live for a Lifetime?

Suggestions to Make Correct Choices in Life
Professor İlber Oltaylı presented a book to young and old alike. In his
book, Ortaylı gives examples for producing solutions that may be needed
in all areas of life. The book is read fluently as it proceeds in the form of
a Questions & Answers, Ortaylı explains with all critical points what it
means to making one’s own way.

Denizin Çağrısı
Jack
London
Can Yayınları’ndan çıkan Denizin

Çağrısı’nda San Francisco’da yaşayan
Joe’un hikayesine tanık oluruz.
Joe, kendini bir türlü derslerine
veremeyen; arkadaşlarıyla sokak
sokak gezmeyi, sınavlara çalışmaya
yeğleyen bir gençtir. Kız kardeşinin
okulda kendisinden daha başarılı
olmasını, babasının
hayal kırıklığını
dile getirmesini
kaldıramayan Joe,
evden kaçarak
denizci olmaya karar
verir fakat kendini
korsanların arasında
bulur. Jack London’ın
diğer birçok eserinde
olduğu gibi, denize,
denizciliğe dair ustaca
gözlemler içeren
roman, okurlara deli
dolu bir gençlik
hikâyesi sunuyor.´

The Call of the Sea
Jack London

We witness the story of Joe,
living in San Francisco in the
Call of the Sea published by Can
publications. Joe is a teen who
can’t focus on his lessons and
prefers to walk around in the
streets with his friends instead of
studying for exams. Joe decides
to run away and become a sailor
because he couldn’t accept
that his sister is
more successful
than him and his
father expresses
his disappointment
of him. However,
he finds himself
between the pirates.
The novel presents
artfully observations
about the sea and
maritime, and offers a
deliberate youth story
to its readers as in the
many other novels of
Jack London.

Bir Limandan
Üç Resim
İlhan Berk
İkinci Yeni’nin önde gelen
şairlerinden İlhan Berk’in uzun
erimli bir şiirin ilk eskiz çalışmaları
gibi de değerlendirilebilecek,
dergide kalan bu düzyazılarından
oluşan Bir Limandan Üç Resim,
Berk’in şiir dışında yazınsal türlerde
mesaisine dikkat çekebilmek, yazınsal
ve düşünsel evriminin oluşum
aşamalarına ışık tutabilmek adına bir
çaba.

Three Paintings from a
Harbor
İlhan Berk
Three Paintings from a Harbor
can be considered as the first
sketches of a long-range poem by
İlhan Berk, one of the leading poets
of the Second New; it is also an
effort to draw attention to Berk’s
works in literary genres other than
poetry and to reveal the stages
of the formation of literary and
intellectual evolution.
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Altıncı Koğuş Anton Çehov

Altıncı Koğuş, Doktor Ragin’in yönettiği akıl hastanesinde
kilit altındaki hastaların tutulduğu özel bir bölümdür.
Öncelikle özveriyle çalışan Doktor Ragin bir süre sonra
yılgınlığa kapılıp hastaları kaderlerine bırakmayı tercih
eder. Bir süre sonra tesadüf eseri eğitimli bir hastasıyla
kurduğu dostluk neticesinde Doktor Ragin kendisini
anlamlandıramadığı bir dizi olayın ortasında bulur.
Öykünün büyük ustası Çehov’un Rus toplumunun ahlaki
çöküntüsünü, duyarsızlığını, harekete geçirmek yerine
sorunları izlemekle yetinen Rus aydının halktan kopuşunu
gerçekçi bir yaklaşımla kaleme aldığı Altıncı Koğuş’ta derin
bir toplum çözümlemesi görülmektedir.

Ward No. 6 Anton Chekhov

Ward no. 6 is the private section where the patients under lock
in the mental hospital managed by Dr. Ragin. Doctor Ragin
devotedly works at the beginning, however, after a while he
becomes frustrated and prefers to abandon patients with their
fates. After a while, by coincidental friend of him, with a trained
patient, Doctor Ragin finds himself in the middle of a series of
events that he was unable to understand. Chekhov, the great master of the story, made a profound analysis
of society in his novel, Ward no. 6 and expressed the moral collapse in Russian society with a realistic
approach, their insensitivity, and the separation of the Russian intellectuals from the public who were
content to watch the problems instead of taking action.

Sanatçı Burada Ne
Anlatmak İstemiş?
Duygu Dalgakıran

Taze Kitap’tan yeni çıkan sanat atlası bir çocuk kitabı gibi
gözükse de büyüklerin de ellerinden bırakamayacağı
bir kitap. “Müzeler ne işe yarar” “Bir sanat eseriyle
karşılaştığımda ne yapmalıyım?” gibi sorulara cevap veren
atlasta hem sanatın mağara resimlerinden
günümüze gelişimini hem de sanatın ne
demek olduğunu öğreniyorsunuz. Leonardo
Da Vinci’den Frida Kahlo’ya, Rembrandt’tan
Osman Hamdi’ye, Andy Warhol’dan Matisse’e,
Monet’den Matrakçı Nasuh’a, Vigee’den Van
Gogh’a kadar birçok sanatçının hem hayat
hikâyelerini hem de eserlerinin hikâyelerini
öğrenileceğiniz bu kitapta eserlerin
sergilendiği galeriler, şehir ve ülkeleriyle
belirtilmiş. Kitabın sonunda kitabı okuyanların
kendi müzelerini oluşturmaları için maket
bir müze duvarı ve çıkartmalar da bulunuyor.
Böylece siz de kendi müzenizi istediğiniz gibi
dizayn edebilirsiniz.

What did the artist try to say in the work?

Duygu Dalgakıran
The Atlas of art, published by the Taze Kitap publishing
house, may seem like a children’s book, however, it is an
indispensable book for adults also. The atlas answers
questions such as “What is the purpose of museums?”,
“What should I do when I see an artwork?” and also
clarifies both the development of art from cave paintings
to nowadays and what art means. From this book, both
life stories of many artists such as
Leonardo Da Vinci, Frida Kahlo,
Rembrandt, Osman Hamdi, Andy
Warhol, Matisse, Monet, Matrakçı
Nasuh, Vigee, Van Gogh, and
also stories of their works can be
learned, besides, the galleries where
these works are exhibited are also
indicated with their cities and
countries. Also, at the end of the
book, there are a museum wall model
and stickers for readers to create
their own museums. Thus, you can
design your own museum, according
to your taste.

Ajanda
Agenda

Müze
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Pera Müzesi Osman Hamdi Bey
Osman Hamdi Bey’in meşhur “Kaplumbağa Terbiyecisi” eserinin yanında pek çok farklı eserini Pera
Müzesi’nde görebilirsiniz. Sergiye gitmeden önce müzenin web sayfasından Öğretmen Rehber Kitapçığı’na
ulaşabilir, eser hakkında hazırlanmış sorular ve cevaplar eşliğinde çocuklarla sergi turunuzu daha keyifli
ve verimli bir hale getirebilirsiniz. Ayrıca “Osman Hamdi Bey’in Dünyasına Yolculuk: Sanal Gerçeklik
Deneyimi” ile sanatçının tarihsel veriler doğrultusunda kurgulanmış çalışma ortamını ziyaret etme ve
“Kaplumbağa Terbiyecisi” resminin içinde etkileşimli bir gezintiye çıkma imkânı bulacaksınız.
https://www.peramuzesi.org.tr
Ziyaret Saatleri
Salı-Cumartesi: 10:00-19:00 Pazar: 12:00-18:00
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Pera Museum Osman Hamdi Bey
You can visit the famous work of Osman Hamdi Bey,
The Tortoise Trainer, and his many other works in
Pera Museum. Before visiting the exhibition, you
can get the Teacher Guidance Booklet from the
website of the museum. With the questions and
answers prepared about the work, you can make your
exhibition tour more entertaining and beneficial.
Besides, with “A Journey to the World of the Osman
Hamdi Bey: A Virtual Reality Experience”, you will
get the opportunity to visit the workplace of the
artist that designed according to the historical data
and also you can make an interactive tour in “The
Tortoise Trainer” painting.
https://www.peramuzesi.org.tr
Visiting hours
Tuesday to Saturday: 10:00 to 19:00
Sunday: 12:00 to 18:00

Ajanda
Agenda

Müzik
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Fazıl
Say
Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, son eserleri

arasında yer alan Truva Sonatı’nı ve İzmir Süiti’ni Akra
Caz Festivali kapsamında gerçekleşecek olan Antalya’daki
konserde sanatseverler için yorumlayacak.
Çanakkale Belediyesi’nin Truva Yılı kapsamında sipariş
ettiği Truva Sonatı; 40 dakikalık ve 10 bölümlük bir
piyano sonatı. “Troya Sonatı” bölüm başlıkları şöyle;
“Ozan Anlatıyor, Homeros “, “Ege Rüzgarları “,“Troya
Kahramanları”, “Sparta”, “Helen, Aşk ”, “Troya”, “Aşil”,
“Savaş”, “Truva Atı” ve “ Sonsöz”.
Nerede? Akra Hotels Antalya
Ne zaman? 26 Haziran, 21.00

Fazıl Say

Fazıl Say, the world-famous pianist and composer, will
present his latest works, the Sonata of Troy and İzmir Suite,
for the art lovers in Antalya at the concert to be held within
the scope of the Akra Jazz Festival. The Trojan Sonata
ordered by the Municipality of Çanakkale in memory of The
Year of Troy; is a piano sonata 40 minutes long consists of
10 parts. Some of the part titles of “The Trojan Sonata” are
as follows: “Poet Says”, “Homer”, “Aegean Winds”, “Trojan
Heroes”, “Sparta”, “Helen”, “Love”, “Troy”, “Achilles”,
“War”, “Trojan Horse” and “Afterword”.
Where? Akra Hotels Antalya
When? June 26, 21.00
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Nilipek
Kendi şarkı ve bestelerinde duygularıyla harmanladığı
hikayelerine yer veren Nilipek, Ankara’da.
Nerede? IF Performance Hall - Ankara
Ne zaman? 1 Haziran, 21.00

Nilipek

Nilipek, places her stories, which she blended with
her feelings, in her songs and compositions, now in
Ankara.
Where? IF Performance Hall – Ankara
When? June 1, 21.00

MFÖ
Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur Açıkhava
Sahnesi’nde hayranlarıyla buluşuyor.
Nerede? Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi
Ne zaman? 20 Haziran, 21.00

MFÖ

Mazhar Alanson, Fuat Güner and Özkan Uğur are
meeting with their fans at the Open-Air Stage.
Where? Harbiye Cemil Topuzlu Open-Air Stage
When? June 20, 21.00

Yıldız
Tilbe
Efsane şarkıların yazarı ve yorumcusu Yıldız Tilbe, sevilen
şarkılarını açıkhavada söyleyecek.
Nerede? Denizli Açıkhava Tiyatrosu
Ne zaman? 12 Haziran, 21.00

Yıldız Tilbe

Yıldız Tilbe,
the author and
commentator of
the legendary
songs, will sing
his beloved
songs outdoors.
Where?
Denizli Open
Air Theater
When?
June 12, 21.00

Ajda
Pekkan
Ajda Pekkan’ın

yaz turnesi
açıkhava konseri
ile Bodrum’da
başlıyor.
Nerede?
Yalıkavak Marina.
Ne zaman?
4 Haziran, 21.00

Ajda Pekkan

Ajda Pekkan’s
summer tour
starts with an
open-air concert
in Bodrum.
Where?
Yalıkavak
Marina.
When?
June 4, 21.00

Adım Adım
Step-by-step
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Haliç’e
uzanan iskele

Talha Kabukçu

Fener-Balat

Rengarenk sokakları,
kafeleri, antikacıları,
sıcak insanı, camileri,
kiliseleri, fotoğraf
makineli turistleri,
Haliç’e uzanan
iskelesi ve insanları
son yıllarda kendine
çeken özel dokusuyla
Balat-Fener sizi
bekliyor.

T

arihi yarımadanın
Haliç’le buluştuğu
en güzel noktalardan
birinde dolaşacağız
bugün. Hemen gerisinde
Eminönü-Unkapanı, hemen ilerisinde
Eyüp, sahile kıvrılarak uzanmış capcanlı
bir yer burası. Özellikle son beş yılda
turistlerin de uğrak mekânlarından
birisi haline geldi. Bunun nedenlerini
de düşüneceğiz dolaşırken. Yerel
halkın yaşadığı bir yerde neden biz de
dolaşmak istiyoruz, elimize fotoğraf
makinemizi alıp ara sokaklara dalıyoruz,
bu sorulara da belki cevap buluruz, belli
mi olur?
Balat’a gitmek için iki yol önerebiliriz.
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The pier extending to
the Golden Horn

Fener-Balat

Colorful streets, cafes,
antique sellers, friendly
people, mosques, churches,
tourists with photograph
machines, the pier extending
to the Golden Horn and the
special atmosphere that
attracts visitors during the
recent years, all waiting for
you in Balat-Fener.

T

oday we will go out for a walk around
one of the most beautiful locations
where the historical peninsula meets
the golden horn. This is a lively place
with Eminönü-Unkapanı is located
just behind and also Eyüp is located just beyond,
extending to the coast worming. It has become a frequent destination of the tourists, especially in the
last five years. We will consider about the reason of
that during the tour. May be we will find answers to
the questions; why we want to walk around in such
a place that locals live? Why we enter into alleys
while carrying our photograph machines? We can
suggest two routes to reach Balat.

Adım Adım
Step-by-step
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İlki Eminönü’nde iseniz sahil boyu
yürüyerek, Haliç’i, martıları, balıkçıları
ve tekneleri seyrederek yavaş
yavaş gitmeniz, ikincisi ise metroyu
kullanacaksanız Vezneciler metro
durağında inip otobüslere binerek
Karagümrük durağında inmeniz.
Balat’ın tam hizasında, Fatih’te inmiş
olacaksınız. Daha sonra ise yapmanız
gereken yüzünüzü denize dönüp aşağı
doğru yürümek. Ara sokaklardan
geçtikçe Balat’a yaklaştığınızı da
farkedeceksiniz. Takribi 10-15 dakika
içinde kendinizi Balat’ta yürürken
bulabilirsiniz.

The first one is, if you are at Eminönü,
going slowly by walking on the coastline
and watching the golden horn, seagulls,
fishermen and boats. The second route
is, if you use the subway, get off at the
Vezneciler subway station and get on a
bus and finally get off at the Karagümrük station. You will be at Fatih, at the
same line with Balat. Then, you should
walk downwards turning your face to the
sea. As you pass from the alleys, you will
see that you are getting close to Balat.
Approximately after 10-15 minutes you
will be walking in Balat.

KAFELER: Son yıllarda bölgeyi ziyaret
eden yerli-yabancı turist sayısındaki
artış kafelerin sayısının da artmasını
sağladı. Hatta turistlerin ziyaretleri,
canlılığı besleyen önemli bir faktör
haline geldi. Bunda elbette sosyal

CAFES: With the increase of domestic-foreign tourists visiting this region,
the number of cafes was also increased.
Even, their visits become a factor that
supporting the aliveness of the region.
For sure, social media has an important
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Sveti Stefan
Kilisesi ya da
Demir Kilise’yi
mutlaka rotanıza
eklemelisiniz.

You should
definitely add St
Stephen Church,
also known as the
Iron Church to
your tour plan.

medyanın da önemli bir etkisi var. İnsanlar sosyal medyadan
yaptıkları paylaşımlarla mekanları bir şekilde tanıtmış oldu.
Gruplar halinde Balat geziler arttı, Balat İstanbul’un gözde
mekânlarından biri haline geldi. Siz de gezileriniz sırasında
yorgunluk kahvesi içmek için ya da kahvaltı yapmak için
uğrayabilirsiniz.

eﬀect on this fact.

DEMİR KİLİSE: Uzun süredir restorasyon çalışması
nedeniyle kapalı olan Sveti Stefan Kilisesi’ni, diğer adıyla
Demir Kilise’yi mutlaka rotanıza eklemelisiniz. Dünyada
sadece Arjantin, Avusturya ve Türkiye’de bulunan demir
kiliselerden günümüzde sadece Fener’deki Sveti Stefan
Kilisesi ayakta. Kilise, 7 yıl süren restorasyonun ardından
geçtiğimiz yıl hizmete açıldı. 500 ton ağırlığında olan
Kilise’nin parçaları küçük kayıklarla buraya getirilip denizin
üzerinde monte edilmiş. Daha da ilginci, suyun üzerinde
yaşayan özel bir ağacın üzerine kurulmuş. Fakat zamanla
demirler aşınmaya başlayınca ve çamur nedeniyle kaymaya
başlayınca çevresine kazıklar çakılarak kayması önlenmiş.

THE IRON CHURC: You should definitely add St Stephen
Church, also known as the Iron Church, which was closed for a
long time for restoration, to your tour plan. While iron churches are present only in Argentina, Austria and Turkey; today,
only the St Stephen Church located at Fener is standing. It
was put into service last year, after 7 years of restoration. This
church, weights 500 tones, was brought here in small boats
and built on the sea. The more interesting fact is that it was
built on a special tree living in the sea. However, because the
abrasion of iron in time and sliding in the mud, some stakes
were placed around to prevent slipping.

RENGARENK SOKAKLAR: Balat’ın sakinleri yıllardır
bu harika yerde yaşıyor. Fakat özellikle son beş yıldır

The people somehow introduced the places with the sharing
on social media. Group tours to Blat has increased and Balat
became a favorite place. You can also visit Balat to have a
refreshing coffee or for breakfast during your tour.

COLORFUL STREETS: The locals of Balat are living in this
great place for years. However, especially for five years, these
colorful houses and streets take attention of domestic tourists.

Adım Adım
Step-by-step
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Belki bir pikap
açıktır, belki bir
sepet kelepir kitap
yeni okurlarını
bekliyordur belki,
de bir mezat vardır
ve teklifler havada
uçuşuyordur…

Maybe a
gramophone was
open, maybe a
basketful bargain
books were waiting
for their new
owners, maybe
there is an auction
and the oﬀers were
coming from all
around…
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Eminönü
tarafından
geliyorsanız,
ara sokaklara
girdiğinizde
kendinizi bir film
platosunun içinde
bulabilirsiniz.

When you come
from Eminönü
direction and enter
the alleys, you can
find yourself in a
film studio.

bu rengarenk evler, sokaklar yerli
turistlerin de dikkatini çekmeye başladı.
Özellikle sosyal medyada paylaşılan
merdivenler, cumbalı evler ziyaretçileri
bu bölgeye çekti. Balat’ın meşhur yokuş
evlerine uğramayı unutmayın. Her
fotoğraf karesinde görmeye alıştığınız
bu evler Balat’ın gözbebeği.
ANTİKACILAR: Balat sahil boyu
birkaç ana cadde üzerinde kurulu.
Yavuz Selim ve Fatih Camii’ne doğru
evler, yerleşim yerleri uzanıyor.
Eminönü tarafından geliyorsanız, ara
sokaklara girdiğinizde kendinizi bir film
platosunun içinde bulabilirsiniz. Belki
bir pikap açıktır, belki bir sepet kelepir
kitap yeni okurlarını bekliyordur, belki
de bir mezat vardır ve teklifler havada
uçuşuyordur… Bu manzaralara kendinizi
hazırladıysanız sokağa girebiliriz.
İpucu: Çoğu antikacı sosyal medya
hesapları üzerinden yeni ürünlerini
ya da mezat tarihlerini, nelerin satışa
çıkacağını duyuruyor. Aradığınız özel
parçaları takip etmek için sosyal medya
hesaplarına bakabilirsiniz.

Especially the stairs shared on social
media, houses with oriel windows takes
the attention of visitors to this place. Do
not forget to visit famous hill houses of
Balat. These houses that we used to see
in every picture are favorite of Balat.
ANTIQUE SELLERS: Balat is established on a few main streets at the
coastline. The houses and settlements
are extending towards Yavuz Selim and
Fatih Mosques. When you come from
Eminönü direction and enter the alleys,
you can find yourself in a film studio.
Maybe a gramophone was open, maybe
a basketful bargain books were waiting
for their new owners, maybe there is an
auction and the oﬀers were coming from
all around... If you are ready for these
scenes, you may enter the street. Hint:
Majority of the antique sellers announces their new products, auction dates and
the products to be sold on their social
media accounts. You may check their social media accounts to track the special
pieces that you are looking for.

Adım Adım
Step-by-step
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Son yıllarda
bölgeyi ziyaret
eden yerli-yabancı
turist sayısındaki
artışla birlikte
kafelerin sayısı da
arttı.

With the increase
of domesticforeign tourists
visiting this
region, the number
of cafes was also
increased.
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FENER RUM LİSESİ: Fener’in önemli
simgelerinden birisi de Rum Lisesi. Okul;
İstanbul’un fethinden hemen sonra, Fatih Sultan
Mehmet şehirden ayrılan tüccar ve yönetici sınıfı
geri çağırdığında kurulmuş ve eğitime başlamış.
1861 yılından sonra klasik eğitim veren bir liseye
dönüşmüş. Günümüzdeki görkemli kırmızı
yapı ise 1881 yılında mimar Dimadis tarafından
yapılmış. Biraz yokuş çıktıktan sonra hemen
karşınıza gelen okul kıpkırmızı duvarlarıyla,
özellikle gün doğumunda masallardan çıkmış
gibi karşınızda duruyor. Fener sırtlarında, tepe
üstünde bulunun lise, ateş rengi tuğlaları ve
ortasında bulunan kubbeli kalın kulesiyle
ziyaretçilerin uğrak noktası.

FENER GREEK HIGH SCHOOL: One of the essential symbols of Fener is this Greek High School,
which started education in 1454 for the first time.
After the conquest of Istanbul, Fatih Sultan Mehmet recalled the merchants and the ruling class
who left the city. After 1861, the school turned into
a high school giving traditional education. The
majestic red building of today was built by architect Dimadis in 1881. After walking towards the hill
for a while, you will see the bright red walls of the
school likes coming out from a tale especially at
the sunrise. It is a frequent destination of visitors
located on the crest of Fener, with its flame-colored
bricks and the thick domed tower in the middle of
the building.

SON DURAK FENER İSKELESİ: Yavaş yavaş
akşam olurken Fener iskelesine doğru gidebiliriz.
Yol üzerindeki Gül Camii’ne de uğramayı ihmal
etmeyin. Haliç’te sefer düzenleyen şehir hatları ile
Eminönü ya da Üsküdar’da geçerek güne harika
bir nokta koyabilirsiniz.

THE LAST STOP: FENER PIER: We may proceed
towards the Fener pier when the evening comes
slowly. Do not forget to visit Gül Mosque located
on your route. You can make a wonderful end to
your tour by passing Eminönü or Üsküdar with the
city lines operating on the Golden Horn.

Yavaş yavaş akşam
olurken Fener
iskelesine doğru
gidebiliriz.
We may proceed
towards the Fener
pier when the
evening comes
slowly.

A’dan Z’ye

From A to Z
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Talha Kabukçu

Minimalizm
Nedir?

What is Minimalism?

Tüm dünyayı etkisi altına alan bir
akımla karşı karşıyayız.
Herkes sadeleşmenin ve daha
minimal yaşamanın peşinde.

We are faced with a fact that affecting the
whole word.
Everyone is looking for simplicity and a
more minimal life.

R

eklamlar, yeni ürünler,
kampanyalar, fırsatlar,
taksitler, hediyeler,
yazlıklar, kışlıklar,
yetmedi baharlıklar, o da
yetmedi kravata ya da fulara uygun
ayakkabılar, kemerlere uygun kol
düğmeleri… Bu saydıklarımın içinde
yaşarken bir süre sonra “nereye kadar
böyle gidecek?” diye sorduğunuz
oluyordur. Daha ne kadar almaya
devam edeceğim? Evde kitapları
koyacak yer kalmadı. Kitaplar ne
olacak? Onları atamam. Takım
elbiseler? Daha geçen ay aldım,
onlar da olmaz. Atamam. Biz bunları
düşünürken diğer yandan hayatını
tamamen değiştirmeye çalışan,
minimalist olmaya çalışan büyük bir
kitle var aslında.
İnsanlar son on yılda sosyal medya
kanallarıyla belli akımları takip
etmeye, onları uygulayarak, yeni
bir hayat tarzına adapte olmaya
çalışıyor. Fakat bir yanda çıkan en
yeni kıyafetler, moda, tasarım ya da
lüks hayat dururken diğer yandan
insanlar sadeleşmeye ve yavaşlamaya
çalışıyor. Bir tarafta her mevsim
yeni kıyafet almak varken diğer
tarafta bir kıyafeti yırtılana kadar
giymek var diyebiliriz. İşte tam bu
noktada minimalizm hikayemiz
başlıyor. Minimalizm nedir, neden
minimalizm bu kadar popüler hale
geldi? Minimalizm aslında bizim
Japonlarda görmeye alıştığımız bir
kültürel yaşam biçimi. Boş bir odada
bir masa, masanın üstünde bir tabak,
bir kaşık, bir bardak ve sandalye.
İhtiyacın kadarı ile yetinmek...
Fakat minimalizmin anlamlı hale
gelmesi ve bu kadar yayılması zaten
sade yaşayan toplumlarda olmadı.
1960’larda bir sanat akımı olarak
yükselişe geçti günümüzde üzerine
videoların çekildiği önemli bir
yaşama biçimi haline geldi.

A

dvertisements, new
products, campaigns, opportunities, installments,
gifts, cottages,
winter clothes, not enough spring
clothes; these are also not enough,
tie or foulard shoes, cufflinks
suitable for the belt… While living
with these things, you might ask,
“How far will it go this way?” after
a while. How far will I continue to
buy? There is no room for books in
the house. What about the books?
I can’t give up them. What about
suits? I have already bought them
last month, I can’t give them either.
While we are thinking about these,
on the other side, there is a big
population that is trying to change
their life completely, trying to be
minimal.
In the last decade, people have
been following some particular
trends in social media channels,
applying them and trying to adapt
a new way of life. But, at the same
time, as the latest clothes, fashion,
designs or luxury are present on a
side, on the other side, people are
trying to simplify and slow down.
On the one side, you can get new
clothes every season, however, on
the other side, you can wear an outfit until it tears. That’s where our
story of minimalism begins. What is
minimalism? Why has minimalism
become so popular? Minimalism is,
in fact, a cultural way of life that we
used to see in the Japanese people.
An empty room including only a table, a plate on the table, a spoon, a
glass and a chair. Confine yourself
as much as you need. However, the
fact that minimalism has become
meaningful and spread so far,
actually has not done in already
simple living societies. Although
minimalism began to rise as an art
movement in the 1960s, nowadays it
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DAHA ANLAMLI BİR HAYAT
Minimalizmin en önemli çıkış noktalarından bir tanesi
“modern hayatın dayatmaları” olarak nitelediğimiz moda
ya da alışkanlıklardan kurtulmak, daha anlamlı hayat
yaşamak. Hepimiz günlük telaşımızın içinde birçok şeye
maruz kalıyoruz. Yapmamız gerektiğine inandırıldığımız
onlarca şeyle karşı karşıyayız. Almamız gereken çanta,
gitmemiz gereken tatil, arkadaşımızda gördüğümüz
telefon gibi… Fakat bunlar bizim gerçekten istediğimiz
şeyler mi? Farkında olmadan maruz kaldığımız reklamlar,
takip ettiğimiz sanatçının giydiği kıyafetler ya da
sinemada filmden önce gördüğümüz yemekler… Tüketim
kültürü içinde bize sunulan birçok şeye bazen direniyor
ama çoğu kez teslim oluyoruz. Fakat bunlar gerçekten
bizim istediğimiz hayat tarzı mı? Gerçekten hayranı
olduğumuz sanatçının konserde giydiği ceketi almak
istiyor muyuz? O ceket olmadan eksik mi olacağız? Biz
olmayacak mıyız? Minimalizm bütün bunları bir kenara
bırakmamızı istiyor. Bizim için daha anlamlı olan ne?
İş yükümüz arasında koştururken dilediğimiz hayatı
yaşayamıyor olabilir miyiz? Hayatımız başkalarının

is an important way of life in which films are recorded.
A MORE MEANINGFUL LIFE
One of the most important starting points of minimalism is to leave behind fashion or habits, which we
define “impositions of modern life”, and to make life
more meaningful. We are all exposed to many things
in the rush of daily life. We’re dealing with a lot of
things that we’re convinced we should do. Such as a
bag that we should buy, a holiday that we should go
and a smart phone that we see in a friend… However,
do we want these things really? The advertisements
that we inadvertently exposed to, clothes worn by
the artist we are following, or the food we see before
the movie in a cinema… We either resist or surrender
many things that are offered by the consumption
culture. But are this really the lifestyle we want? Do
we really want to buy the jacket worn by the artist we
are fans of? Will we be missing without that jacket?
Will we be not us? Which one is more sense to us?
Is it possible that we can’t live the life we wish while
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anlamları üzerine mi kurulu?
SADELEŞMEK
Minimalizmin en temel “öğretisi”
belki de sadeleşmek. Çünkü
hayatımızda soyut ya da somut
fazlalık ne varsa çıkarmamız
öğütleniyor. YouTube’da
minimalizmle ilgili çekilen videoların
büyük bir bölümünü “Minimalist
ev turu, gardrop, oda, mutfak…”
gibi başlıklar oluşturuyor. Burada
insanların hayal ettikleri evi satın
almasından ziyade onun hayaliyle
yaşaması sağlanıyor aslında. Bir
minimalist ev turunu izlediğiniz
zaman evinize alacağınız beyaz,
sade masanın ya da köşe takımının
hayaliyle yaşamaya başlıyorsunuz.
Dolabınızda sadece size yetecek
kadar eşyanın olması gerekiyor.
Çünkü hayatınızın daha anlamlı
hale gelmesi için bu gerekli. Hatta
bir adım öteye gidenler her gün
ne giyeceğim diye düşünmemek,
kendini başka insanlara göre
ayarlamamak için aynı tişört ve
pantolonu almayı tercih ediyor.
Bu sayede ne giydiğinin de bir
önemi kalmıyor. Yaşama daha fazla
odaklanmak mümkün oluyor. Fakat
satılan şey farklı pantolon değil aynı
pantolonu giyme biçimi oluyor.
Yoksa tüketim kültüründen kaçarken
farklı bir tüketim kültürüne mi
yakalanıyoruz?
HERKESİN
MİNİMALİZMİ KENDİNE
Minimalizmin tek reçetesi yok. Bu
nedenle sadeleşme biçimlerimiz
de farklı. Minimalizmin en önemli
katkısı, alışverişlerimizi ihtiyacımıza
göre sınırlarken hayatımızı daha
anlamlı yaşamamıza izin vermesi.
Bunun için minimalist birinin
içinde sadece yatak olan bir odada
uyumasına ya da sadece koltuk
olan bir yerde yaşamasına gerek
yok. Minimalizmin yayılması, beyaz

we struggle for our workload? Is
our life based on the meanings of
others?
BECOMING SIMPLIFIED
Probably, the fundamental “tenet”
of the minimalism is becoming
simplified. Because we are being
told to remove all excess stuff –
intangible or tangible- from our
life. The majority of the videos
in YouTube about minimalism is
titled “Minimalist home tour, closet,
room, kitchen…” Here, rather than
buying the house of your dream, it
is provided to live with this dream.
When you watch a video about a
minimalist home tour, you are starting to live with white and minimal
table or corner set that you will
buy. There should be only sufficient
stuff in your closet. Because it is
necessary for a more meaningful
life. In fact, those who go one step
further prefer to buy the same shirt
and trousers in order not to think
about what to wear every day and
not to organize clothes according
to other people. Thus, what to wear
is becoming worthless. You can
focus more to your life. But, what is
sold is not a different pants, but a
way of wearing the same pants. Are
we caught up by another consumption culture while escaping from a
consumption culture?
EVERYONE’S MINIMALISM IS
FOR THEMSELVES
There is not a single recipe for
minimalism. So, the ways of being
minimalist are different. The most
important feature of the minimalism is doing shopping according to
your needs while making your life
more meaningful. To provide this,
it is not needed to sleep in a room
including only a bed or living in a
place including only a sofa. The
spread of minimalism happened
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bir odada birkaç parça eşya ve
birkaç saksı bitki ile oldu. İnsanlar
sadece badanası yapılmış evlerde
bir koltuk, bir masa ve yatakla
yaşamaya başladı. Fakat bir noktadan
sonra minimalizmle ilgili bu yanlış
anlaşılmaları düzeltmek için yazılar
yazılır, videolar çekilir oldu. Eğer
kütüphaneniz varsa, kitap okumayı
seviyorsanız ya da sizin için çok
değerli ve sürekli kullandığınız bir
şey varsa, bunları atmak zorunda
değilsiniz. Minimalizm bu nedenle
kişinin gerçekten ihtiyacı olan şeyleri
belirlemesi ve ona göre yaşamasını
esas alıyor: Her hafta kıyafet
alıyorsanız bundan uzaklaşmaya, her
gün çikolata yemek yerine haftada
bir baklava ya da sütlaç yemeye davet
ediyor. Özetle, minimalizm insanı
olumsuz etkilemeyecek bir ölçüyü
gözetiyor ve sadeleşmeyi öneriyor.
PEKİ MİNİMALİZM DE
BİR TÜKETİM KÜLTÜRÜ MÜ?
Daha sade bir yaşamı seçerek yeniden
tüketim kültürünün içine girer miyiz
tartışılır fakat minimalizm bir yaşama
biçimi ve teknik olarak, modayı takip
etmekten pek de farklı değil. Modern
tüketim kültürü kendi içinde yeni
tüketim nesneleri üretmeye devam
ediyor. Modern bir birey olmaktan
kaçarken de modernliğin içindeyiz,
yeni çıkan telefonu almak isterken
de. Bu nedenle kendinizi en iyi
hissettiğiniz, huzur bulduğunuz ve
rahatladığınız şekilde yaşamanız
gerektiğini düşünüyorsanız
minimalizmi deneyebilirsiniz. Fakat
minimalizmi, aynı tip eşyaları satın
almakla ya da sosyal medyada
reklamı yapılan minimal tasarımları
biriktirmekle karıştırmamak gerek.
DİJİTAL MİNİMALİZM
Minimalizm hayatın her alanında
uygulanabilecek bir düşünce:
Yaptığımız yemeklerden aldığımız
kıyafetlere, kredi kartıyla alıveriş

with a few stuff and a few potted
plants in a white room. People
started to live in the whitewashed
houses, including a sofa, a table
and a bed. However, after a while,
the articles and videos about the
mistakes of minimalism began
to emerge. If you have a library
and if you enjoy reading or if you
have a stuff valuable for you and
anything that you are using always,
you do not need to throw them out.
Therefore, minimalism is based on
determining and living according
to your real needs. It offers to stop
doing shopping always, if you are
buying clothes every week, instead
of eating chocolate every day and
getting fatter, eating desserts such
as baklava or milk pudding once
a week and thus minimal living.
Living in such a way that the things
you really like are not affecting
your life negatively and becoming
simplified.
SO, IS MINIMALISM A KIND OF
CONSUMPTION CULTURE ALSO?
Is it entering into a consumption
culture by choosing a simplified
life, is an arguable fact, however, minimalism is a life style and
actually, it is very different than
following the fashion. Modern
consumption culture continuing to
develop new consumption articles.
We are also in the modernism while
escaping from being a modern
individual and trying to buy a new
smart phone. Therefore, if you are
considering living in a way that
feeling yourself good, becoming
peaceful and relax, you can try
minimalism. However, minimalism
is not only buying the same styled
stuff or the buying home products
that you see on the social media.
DIGITAL MINIMALISM
Minimalism is a fact that can be
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yapmamaktan kısa mesafelerde
araç yerine bisiklet kullanmayı
tercih etmeye kadar, hayat kalitemizi
artıracak her seçimi minimalizme
dahil edebiliriz. Çünkü minimalizm
hayatın anlamını yitirdiğimizi
düşünüyor. Fakat elle tutulur bu kadar
konudan bahsederken bunların içinde
yer alan hayatımızı da düzenlememiz
gerekebilir. Fazlalıklardan kurtulmak
sadece kilo vermek ya dolabımızdaki
kıyafetleri atmaktan ibaret değil.
Özellikle teknolojinin gelişmeye
başladığı son dönemde insanın
eşyayla ilişkisi de değişmeye başladı.
başladı. Artık elektronik notlar
alıyoruz, dijital saatlere ve takvimlere
bakıyoruz, kitapları ekrandan
okuyoruz, senkronize cihazlarla hayatı
takip ediyoruz. Kağıdı, takvimi, faks
makinesini, kitabı, dergiyi, çalar
saati… hepsini bir cihaza sığdırıyoruz.
Fakat bir süre sonra kullandığımız
teknolojik cihazlarda da karışıklıklar

adapted to life in all aspects. It is
the food we cooked, the clothes we
bought for our kids, giving up using
credit cards, starting to use bikes
or going to work by walking. Every
movement that made to increase
our “life quality” can be considered
as minimalism. Because minimalism thinks that we lost the meaning
of life. However, while discussing
these many tangible topics, we may
also need to reorganize our life
for them. Getting rid of the excess
stuff is not only losing weight or not
throwing away the clothes in our
closet. Especially, in the last era
that the technology developed, writing in the notebooks using pen/pencil starting to disappear. Electronic
notes, calendars; the compatible
devices with each other, watches,
e-book readers and tablets… Paper,
calendar, fax machine, book, magazine, alarm clock… All included in
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başlıyor. Hangi uygulama ne için,
hangi dosya nerede unutuyoruz. Bu
sorun, gündelik yaşamında teknolojik
aygıtları kullanan herkesi etkiliyor.
İşte bu noktada dijital minimalizm
“Elektronik eşyaları daha verimli nasıl
kullanırız?” sorusu üzerinde duruyor
Mail kutumuzu düzenlemek bunların
en başında geliyor.
Çünkü birçok yere mail
adresimizi veriyoruz ve gün içinde
açamadığımız çok sayıda mail
birikiyor. Bunun için mail kutumuzu
dosyalara ayırarak gelen kutumuzu
okuyup işimiz bittikçe mailleri
sınıflandırabilir, ana ekrandaki...
dağınıklıktan ve stresten bir nebze
olsun kurtulabiliriz. Bir diğer önemli
konu ise bilgisayarımızın hafızası:
Dosyalar büyüdükçe kapladıkları
yer artıyor ve iş yapma hızımız
düşüyor. İnternete erişimi sürekli
olan insanların büyük bir çoğunluğu
bulut sistemlerini kullanıyor. Gelişen
alt yapı sistemleri ve artan internet
hızı sayesinde internet üzerinde bir
harici bellek kullanmak mümkün.
Bu sayede dosyalarınızın silinme
ve kaybolma ihtimali de ortadan
kalkıyor. Çoğumuzun hayatında çok
önemli bir yeri olan telefonlarımıza da
değinelim: Ana ekranda sadece acil
durumda kullandığımız uygulamaları
tutarak sıklıkla kullandığımız bu
cihazları da hafifletebiliriz. Biz farkına
varmadan epeyce vaktimizi alabilen
sosyal medyayı ise belirli saatlerle
sınırlamak gerekiyor. Kısacası
sadeleşmek sadece kıyafetlerimizi
atmak ya da beyaz duvarları olan
bir evde oturmak değil. Bizi bizden
uzaklaştıran bütün fazlalıklardan
kurtulmak aslında.

just one device now. However, some problems start on our computers. Its memory getting insufficient and we are buying external
memory cards, but, which file is where is not
clear. Actually, this situation considers everyone that living with technology. Because
different than the simplifying practices and
consumption culture that we mentioned before, digital minimalism focuses using electronic devices more efficiently. Organizing
your e-mail box comes first. Because we are
sharing our e-mail address with many others
and we are receiving many e-mails that we
couldn’t check all. To solve this problem we
can separate our inbox into different files,
we can group our inbox after reading them,
and thus, we can get over –at least a little–
the stress and mass on our desktop. Another important issue is the memory of our
computer. As the files increased, the space
they occupy also increases and our working
speed decreases. The majority of people that
have an internet connection has always preferred using cloud systems. With the developed infrastructure and increased connection speed, it is possible to use an external
storage device on the internet. Thus, there
is no chance of losing or deleting your files.
Finally, we should mention about the smart
phones that occupies a great place in the life
of many people. We can start by placing only
the applications, which we use in emergency
situations, on the main screen of our smart
phones. Determining a limited daily time for
social media or using it at certain times of
the day. Becoming simplified is not only living in a house with white walls, or throwing
away some clothes. Actually, it is everything
that taking away us from ourselves.
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“En Büyük
Âdem Başka
Büyük Yok!”
Can Özdemir

“Âdem
is The
Greatest,
There is
No Other
Great!”
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Bak postacı geliyor
Selam veriyor
Herkes ona bakıyor
Merak ediyor...
ÇOCUK:
Çok teşekkür ederim
Postacı sana
Pek sevinçli haberler
Getirdin bana…
POSTACI:
Bugün yalnız bu kadar
Darılmayınız
Yarın yine gelirim
Hoşçakalınız…
ÇOCUK:
Haydi git güle güle
Uğurlar olsun
Ellerin dert görmesin
Kısmetle dolsun...

Look, the postman is coming
Saying hello
Everybody is looking at him
Wondering…
THE KID:
Thank you so much
Postman
You brought very good news
To me…
THE POSTMAN:
That is all for today
Do not be sorry
I will come again tomorrow
Good bye…
THE KID:
Ok, go in peace
Have a good trip
God bless your hands
Wish to fill them with fortune...

S

anat ve toplum arasında
karşılıklı bir ilişki olduğu
tartışılmaz bir gerçektir.
7. Sanat olarak bilinen
sinema, elbette bu
ilişkiden payını alarak toplumsal
olanla sıkı bir bağ kuracaktır. Resim,
müzik, tiyatro, dans, edebiyat, yapı
(mimari) gibi sanatları kendisinde
toplayan sinema, hayatın tüm
renklerinden beslenerek aynı zamanda
tarihe ışık tutar. 1895’ten sonra dünya
tarihinde merak ettiğiniz her şeyin
cevabını sinema verebilir; kurum ve
kuruluşlardan, yemek yeme zevkine,
modadan mimariye kadar…
Türk sineması, Yeşilçam gibi büyük
bir sinema endüstrisinin varlığıyla,
100 yılı aşan bir süredir toplumun
gerçeklerinden beslenerek üretmeye
devam ediyor. 1920’ler, 30’lar ve
40’larda bir geçiş dönemi yaşayan
sinemamız giderek hızlanmış ve kimi
seneler 300’ü aşan film sayısıyla dünya
üzerindeki diğer film endüstrileriyle
boy ölçüşecek kıvama gelmiştir. Hal
böyle olunca, Yeşilçam kendi ikonik
oyuncularını ve tiplerini de üretmiştir.
Şüphesiz bunlardan biri de Kemal
Sunal ve onun yansıttığı tiplemelerdir.
2000 yılında kaybettiğimiz Kemal
Sunal sinema tarihimize damgasını
vurmuştur. Tiyatro ile başladığı

I

t is an indisputable fact that
art and society are interrelated concepts. Of course,
the cinema, which known as
7th art, will take its share
from this relationship and will make
a strong bond with the society part.
Cinema combines many kinds of art in
itself, such as painting, music, theater,
dance, literature and structure (architecture) and at the same time, cinema
sheds light on history by feeding from
all colors of life. Everything that you
wonder about the history of the World
after 1895, varying from institutions
and organizations to pleasure of eating, from fashion to architecture, can
be answered by cinema…
Turkish cinema, with the presence
of a great cinema industry such as
Yeşilçam, continues producing films
based on the realities of society for
more than 100 years. Turkish cinema
survived a transition period in the
1920s, 30s and 40s; then, it was accelerated day by day and in some years
it has produced more than 300 films
and reached a level that can compete
with other global film industries.
Under these circumstances, Yeşilçam
generated its own iconic stars and
characters also. Without question,
Kemal Sunal and characters enacted
by him are an example of this.
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Kemal Sunal, who passed away in 2000, left his mark
on the history of Turkish cinema. He started his artistic
life with theater and continued with the movie of Ertem
Eğilmez, Tatlı Dilim (1972). Kemal Sunal was gained the
love of Turkish people with his unique humor and sincerity.
Although Kemal Sunal defines himself as a
“little talker and a very cold man”, he has
Kemal SUNAL:
succeeded in making people from every class
“Ben özel
of society laugh.

sanat hayatına Ertem Eğilmez’in Tatlı Dillim (1972)
filmiyle sinemada devam etmiştir. Kendine has mizahı ve
içtenliğiyle Türk halkının sevgisini kazanan Kemal Sunal,
her ne kadar kendini “az konuşan, çok soğuk bir adam”
olarak tanımlasa da toplumun her kesiminden insanın
yüzünü güldürmeyi başarmıştır.
Hangimiz Kemal Sunal’ın filmlerinden birini
hatırladığımızda gülümsemeyiz ki?
Nasıl oldu da bu adamı bu kadar
sevdik? Zengin fakir, eğitimli eğitimsiz,
çalışan çalışmayan herkesi nasıl böyle
güldürebildi bu adam? Kemal Sunal’ın
bütün tiplemelerinde hepimize tanıdık
gelen bir şeyler olduğu kesin: Bu tiplemeler,
bizi çocukluğumuzdan beri sarıp sarmalayan
Keloğlan’ın saflığını, Nasrettin Hoca’nın
uyanık hallerini hatırlatıyor. Bize de Kemal
Sunal’ı sevmek, ona gülmek düşüyor.

hayatımda çok
az konuşan,
çok soğuk bir
adamım.”

Kemal SUNAL:
“I am a little
talker and a very
cold man in my
private life”

Gülmek samimi bir eylemdir. Kemal Sunal’ın
alametifarikası yalnızca toplumsal arketipleri kendinde
toplaması değil, aynı zamanda toplumsal gündemi
yansıtması, içimizden biri olması ve samimiyetin
gerçekliğini kullanmasıdır da. Oynadığı birçok filmde

Who can’t smile when he remembers one of
Kemal Sunal’s films?
How come we loved this man so much? How
could this man make everyone, rich-poor,
educated-uneducated, employed-unemployed
laugh? It is certain that all characters enacted by Kemal Sunal have something familiar
with us: These characters remember pureness
of Keloğlan and craftiness of Nasrettin Hoca
to us. What we have to do is, love Kemal Sunal
and laugh at him.

Laughing is a sincere action. The outstanding feature of
Kemal Sunal is that he not just reflects social archetypes,
but also reflects the social agenda, he is one of us and uses
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hayat verdiği tiplerin nerdeyse tamamı,
toplumsal sorunların şekillendirdiği samimi
tiplerdir. 1984 senesinde, Memduh Ün’ün
yönettiği Postacı filmindeki Postacı Âdem de
bunlardan biridir.

the reality of sincerity. In many of his films, almost all of characters enacted by him are sincere
characters shaped by social problems. Postman
Âdem, the character he enacted in Postacı film,
directed by Memduh Ün in 1984, is one of them.

Bak postacı geliyor…
Mahallenin sevilen postacısı Âdem ve Sevtap
(Fatma Girik) birbirlerine sevdalıdırlar; fakat
Sevtap’ın ağabeyi Latif (Erdal Özyağcılar)
bu iki sevdalının kavuşmaları için büyük bir
engeldir. Âdem, Sevtap’ın babasını (İhsan Yüce)
bir şekilde ikna etse de Almanya’dan gelen
Latif, ne yapıp edip bu işi bozar ve kız kardeşini
mahallenin müezzinine vermek ister. Sevtap ve
Âdem kafa kafaya vererek Latif’in bu planına
engel olacaklar; hatta Adem, Latif’in bütün
tehditlerini savuşturarak ona her istediğini
yaptıracak, sonunda Sevtap’la evlenecektir.

Look the postman is coming…
The lovely postman of the neighborhood Âdem
and Sevtap (Fatma Girik) loves each other; however, Sevtap’s brother Latif (Erdal Özyağcılar) is
a big difficulty for these two lovers to get together. Although Âdem persuaded Sevtap’s father
(İhsan Yüce) somehow, Latif, who came from
Germany, pulls out all the stops and prevents
this agreement; he wishes his sister to marry with
the mosque officer of the neighborhood. Sevtap
and Âdem act together and prevent Latif’s plan;
besides, Âdem wipes out all of Latif’s threats,
makes him to do whatever he wants, and finally
marries with Sevtap.

Âdem bir posta memuru olarak hızı ve
dakikliğiyle bütün mahallenin takdirini
kazanmıştır. O kadar dakiktir ki mahalleliye
postalarını ulaştırmak için her gün uğradığı
kahvehaneye üç dakika geç kalması,
kahvehanedekilerin şaşkınlığına neden olur. Bir
yandan işini büyük bir titizlikle yerine getirirken

Âdem gains an appreciation of the entire neighborhood with his speed and punctuality as a
postman. He is so punctual that the people in the
coffee house, where he visits every day to deliver
posts, surprise when he arrives 3 minutes late.
He does his job with great care, on the other side,

Haziran/June 2019 41

bir yandan da postacı yarışlarına
hazırlanan Âdem, ciddi bir disiplin
örneğidir. Her gün düzenli antrenman
yapar. Hatta bu uğurda Sevtap’ı bile
ihmal etmeyi göze alır.

he prepares for the postman races at
the same time; Âdem is an example of
a serious discipline. He trains everyday regularly. Even, for this cause, he
neglects Sevtap.

Mahallenin ayrılmaz bir parçası olan
Postacı Âdem, mahalle sakinleriyle o
kadar iç içedir ki, herkesin derdinden,
sevdasından haberdardır. Genç
aşıkların birbirlerine yolladıkları
mektupları posta kutusuna bırakmak
yerine, yakalanmamaları için doğrudan
kendilerine teslim eder örneğin.
Ev sahibiyle arasındaki davanın
sonucunda Yaşlı Nuri Amca’nın
(Nubar Terziyan) üç ay hapis cezası
aldığını bildiren tebligatı teslim
ettikten hemen sonra, Nuri Amca’nın
kalp rahatsızlığı geçirmesinden
kendini mesul tutar; adamcağızın PTT
ile olan ilişkisini iyileşinceye kadar,
kendince durdurur.

The Postman Âdem is an inseparable
part of the neighborhood and very
close to the locals, even he aware of the
trouble or love of anybody. For example, instead of delivering the letters to
the mailbox, he delivers the letters of
lovers directly to them, so that the lovers do not get caught. When he delivers
the notification informs a three months
imprisonment to Old Mr.Nuri (Nubar
Terziyan), as the decision of the case
with his house owner; he blames himself for Mr.Nuri’s heart disease, and he
blocks his relationship with PTT in his
own way until he recovers.

Mahalleliyle bütünleşen ve yakın bir
komşu, hatta bir akraba gibi neredeyse
bütün evlere sorgusuz sualsiz misafir
edilen Postacı Âdem; hızı, disiplini
ve sıcakkanlılığıyla sadece sinemada
yaşayan ikonik bir tipleme olmaktan
çıkmış, Türkiye’nin postacısı haline
gelmiştir. Film aynı zamanda yakın
tarihimizdeki toplumsal ve gündelik
hayata da ışık tutmaktadır. Postacılığın
ve PTT’nin toplumdaki karşılığını en
gerçekçi şekilde izleyiciye aktaran
Postacı filmi, Türk sinema tarihinin
kült filmleri arasında yerini almıştır.

The Postman Âdem integrated with
the neighborhood and hosted as a
close neighbor or even as a relative in
almost all houses in the neighborhood
without questioning; he is no longer
just an iconic movie character, he
becomes Postman of Turkey with his
speed, discipline and friendliness. The
film also provides information about
the social and everyday life of the
recent history of Turkey. The Postacı
movie narrates to the audience the
position of the postal sector and PTT
in society in a very realistic way and
became one of the cult films of Turkish
cinema history.

Tarihte ilk kez 1895 yılında
Fransa’da Lumiere Kardeşler,
ücret ödeyen bir topluluğa film
gösterimi yapmıştır.
In France, the Lumière brothers
gave the first paid public screening
of the history in 1895.

Yönetmen:...........................Memduh Ün
Senaryo:................................Umur Bugay
Yapımcı:................................Memduh Ün
Müzik:....................................Cahit Berkay
Görüntü Yönetmeni:.. Orhan Oğuz
Süre:............................................................83 dk
Oyuncuar:
Kemal Sunal
Fatma Girik
Erdal Özyağcılar
İhsan Yüce
Nezahat Tanyeri
Gülümser Gülhan
Yaşar Güner
Director:.............................. Memduh Ün
Scenario:.............................Umur Bugay
Producer:............................ Memduh Ün
Music:..................................Cahit Berkay
Cinematographer:.......... Orhan Oğuz
Duration:........................................83 min
CAST:
Kemal Sunal
Fatma Girik
Erdal Özyağcılar
İhsan Yüce
Nezahat Tanyeri
Gülümser Gülhan
Yaşar Güner
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KARGOMAT HIZMETI YAYGINLAŞIYOR
Our Kargomat Service is
becoming widespread
Vatandaşların kendilerine
ulaştırılacak kargoları günün
istenen saatinde, istedikleri
noktadan, gönderilen şifrelerle
alabilmelerine imkân sunan
PTT Kargomat; Ankara, İzmir
ve İstanbul’dan sonra şimdi
Bursa ve Antalya’da da başlıyor.
Vatandaşlar, SMS yoluyla
kendilerine gönderilecek olan
akıllı şifre ile SMS içeriğinde
adresi belirtilen “PTT
Kargomat 7/24” cihazından
gönderilerini teslim alabilecek.
Ayrıca IOS ve Android işletim
sistemli akıllı telefonlarına
Kargomat 7/24 uygulamasını
indirip kargomat cihazına
bırakılmış gönderisine ait QR
kodunu cihazın barkod okuma
bölmesine göstererek, akıllı
şifre girmeden gönderisini
teslim alabilecek.

PTT Kargomat service, which
enabling citizens to take their
deliveries at any time, from
any location with the codes
send them, now serving
in Bursa and Antalya after
Ankara, Izmir and Istanbul.
The citizens can take their
deliveries with the smart
code send via SMS from
“PTT Kargomat 7/24” device,
which its location indicated
in that SMS. Additionally,
customers can take their
delivery by downloading the
Kargomat 7/24 application
to a smart phone using
IOS and Android operation
systems, and showing the QR
code of the delivery to the
barcode scanner section of the
Kargomat device, no need to
smart codes.

“ÇOCUK OYUNLARI” VE “TARIHI SAAT
KULELERI” KONULU ANMA PULU
“CHILDREN’S PLAYS” AND “HISTORICAL CLOCK TOWERS”
THEMED COMMEMORATIVE STAMPS”
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayramı’nın yıldönümü için saklambaç,
seksek ve misket oyunlarına yer
verilerek hazırlanan üç değerli anma
pulu ve ilkgün zarfı 23 Nisan 2019
tarihinde tedavüle sunuldu. Bunun
yanı sıra “Tarihi Saat Kuleleri” konulu
tek değerli anma pulu ve ilkgün zarfı da 2 Nisan 2019
tarihinde tedavüle sunuldu. Söz konusu anma pulları,
PTT işyerlerinde, www.filateli.gov.tr adresinde ve
filateli mobil uygulamasında satışa sunuldu.

Three commemorative stamps and the
first day cover were released on April
23, 2019 for the anniversary of April 23
National Sovereignty and Children’s
Day. In addition to this, “Historical Clock
Towers” themed commemorative stamp
and the first day cover were released
on April 2, 2019. These single valued commemorative
stamps are available in PTT Offices, on the www.filateli.
gov.tr website and on filateli mobile application.
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179 YILDIR AYNI ÖZVERIYLE…
Same devotion for 179 years
PTT AŞ Genel Müdürü Kenan Bozgeyik,
bayram günlerinde çalışmaya devam eden
PTT personelinin bayramlarını tebrik etti.
Bayram günleri de çalışarak; emekli, yaşlı ve
engelli vatandaşların maaşlarının ödenmesini
sağlayan PTT, 179 yıldır aynı azim ve
özveriyle çalışmaya devam ediyor.

PTT Corp. Director General Kenan Bozgeyik
celebrated the feast of PTT staff who continued
to work on holiday days. PTT is working also in
holiday days and providing to pay the salary of
retired, elder and disabled people; and continue
working with the same tenacity and devotion for
179 years.
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PTT AŞ’DEN “DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ”
KONULU TEK DEĞERLI ANMA PULU
“World Environment Day”
Themed Single Valued Commemorative Stamp By Ptt Corp.

PTT AŞ tarafından tema olarak “Sıfır Atık” projesine
yer verilerek hazırlanan “Dünya Çevre Günü” konulu
tek değerli anma pulu ve ilkgün zarfı 10 Haziran
2019 tarihinde tedavüle çıkarıldı. Söz konusu anma
pulları geri dönüşümlü kağıda basılmıştır. Kaynakların
sürdürülebilir ve verimli bir şekilde kullanımı
günümüzde kaçınılmaz bir gereklilik. Bu nedenledir
ki son yıllarda tüm dünyada sıfır atık uygulama
çalışmaları hem bireysel hem kurumsal alanda
yaygınlaşıyor.
Sıfır atık uygulamaları; verimlilik ve performansın
artmasını, israfın önlenmesi ve maliyetlerin
azaltılmasını, çevresel risklerin azalmasını, kurum
çalışanlarının “duyarlı tüketici” duygusuna sahip
olmalarını ve hem ulusal hem de uluslararası pazarlarda
kurumun “çevreci” sıfatına sahip olmalarını sağlıyor.
75x80 mm boyutunda anma pulu 2 TL bedelle, söz
konusu pula ait 140x210 mm boyutunda 3,50 TL bedelli
ilkgün zarfı PTT işyerlerinde, PTT’ye ait www.filateli.
gov.tr web adresinde ve filateli cep uygulamasında satışa
sunuldu.

“World Environment Day” themed single valued
commemorative stamp and the first day cover
prepared according to “Zero Waste” project,
were released by PTT Corp. on June 10, 2019.
Today, sustainable and efficient use of resources
is an inevitable necessity. Therefore, zero waste
application areas are becoming widespread in
whole world, both personally and institutionally.
Zero waste applications provide increased efficiency
and performance, preventing wastage and reducing
costs, decreasing environmental risks, providing
a “sensitive consumer” sense for the corporation
employees and providing the “environmentalist”
character to the corporation both in national and
international markets.
75x80 mm sized commemorative stamp put into
sale with a 2 TL price and 140x210 mm sized first
day cover belonging to this stamp with 3.50 TL.
The commemorative stamp and first day cover are
available in PTT Offices, on the www.filateli.gov.tr
website and on filateli mobile application.
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PTT AŞ’DEN “TÜRK KIZILAY 150 YAŞINDA”
KONULU EK DEĞERLI ANMA PULU
“150Th Anniversary Of Turkish Red Crescent” Themed Single
Valued Commemorative Stamp By Ptt Corp.

PTT AŞ tarafından “Türk Kızılay 150
Yaşında” konulu ek değerli anma pulu ve
ilkgün zarfı 11 Haziran 2019 tarihinde
tedavüle sunuldu.
Kızılay 11 Haziran 1868 yılında bir grup
idealist Osmanlı hekimi tarafından
kurulmuştur. Bu aynı zamanda dünyadaki
ilk Kızılay’ın doğuşudur. O günden bu yana
insanlık tarihinin son 150 yılına sevinçte
ve tasada tanıklık eden Kızılay; dil, din, ırk
ayrımı gözetmeksizin iyiliği tüm insanlığın
kalbine nakış nakış işlemeyi şiar edinmiştir.
“Türk Kızılay 150 Yaşında” konulu ek değerli
iki adet anma pulu ve ilkgün zarfı PTT
İşyerlerinde, PTT’ye ait www.filateli.gov.tr
web adresinde ve filateli cep uygulamasında
satışa sunuldu.

“150th Anniversary of Turkish Red Crescent”
themed single valued commemorative stamp and
the first day cover were released by PTT Corp. on
June 11, 2019. Turkish Red Crescent was founded
by a group of idealist Ottoman doctors on June
11, 1868. This date is also the birth of the first
Red Crescent in the world. Turkish Red Crescent
was witnessed the happiness and sadness of
humanity in the last 150 years; and aims to place
the goodness into the heart of all humanity
regardless of language, religion or race. “150th
Anniversary of Turkish Red Crescent” themed
single valued commemorative stamp and the first
day cover are available in PTT Offices, on the
www.filateli.gov.tr website and on filateli mobile
application.
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E-PTT’DEN E-FATURA VE E-ARŞIV
FATURA’YA ÖZEL KAMPANYA
A Special Promotion By E-Ptt For E-Invoice And E-Archive Invoice
e-PTT’nin hazırladığı kampanya ile elektronik fatura
göndermek ve almak isteyen tüm mükellefler, e-PTT
güvencesi ile avantajlı fiyatlarla, aktivasyon, saklama
ve hizmet bedeli ödemeden e-Fatura ve e-Arşiv
Fatura’dan yararlanabiliyor.
Türkiye’nin en köklü kurumlarından biri olan ve 179
yıldır güvenilir hizmetin adresi PTT AŞ; posta, banka
ve lojistik hizmetlerine ilave olarak e-PTT markası ile
e-Dönüşüm hizmetlerini müşterileri ile buluşturuyor.
PTT AŞ, e-Dönüşüm kapsamında; e-Fatura, e-Defter,
e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye, e-Serbest Meslek Makbuzu,
e-Müstahsil Makbuzu, İhracat ve Tax-Free e-Fatura
uygulamalarını hayata geçirdi.
PTT AŞ, Türkiye’nin e-Dönüşümde hızlı ve güvenilir
adımlarla gelişmesi için çalışmalarına devam ediyor.
Bu kapsamda PTT AŞ, taraflar arasında standart
oluşturarak faturaların güvenli ve hatasız şekilde
dolaşımını elektronik ortamda sağlayan e-Fatura
uygulaması ve faturaların e-Fatura sistemine kayıtlı
olmayan mükelleflere ve son kullanıcılara elektronik
ortam aracılığı ile gönderilmesini sağlayan e-Arşiv
Fatura uygulamalarında özel bir kampanya başlattı.
2019 yılı boyunca geçerli olacak kampanya
kapsamında, müşterilerden proje bedeli alınmayacak,
e-Arşiv Fatura paketi için mail gönderim hizmeti ve
saklama hizmeti ücreti ödenmeyecek. Kampanya
paketlerinden birini seçen müşteriler projeleri için
herhangi bir aktivasyon bedeli de ödemeyecek. Aynı
zamanda müşteriler, e-Fatura ve e-Arşiv faturalarını
PTT güvencesi ile elektronik ortamda saklayabilecek.
Kampanya koşullarını karşılayan her müşteri bu
özel fiyat avantajlardan faydalanabilecek. Koşullar
kapsamında, PTT e-Fatura ve e-Arşiv Fatura sistemi
üzerinden gönderimi ve alımı sağlanan her bir
elektronik fatura için 1 adet kontör düşülecek. Alınan
paketler bir yıl içinde tüketilmediği takdirde, bir
sonraki yıla devredilebilecek. PTT tarafından, yıllık
olarak satın alınan kontör paketlerinde aksi bildirim
olmadıkça yenilenerek fatura edilmeye devam edecek.
Sözleşme süresi boyunca, farklı bir kontörlü pakete
geçmek istenmesi durumunda satın alınacak kontörlü
paketin liste fiyatı üzerinden yüzde 20 indirim
uygulanacak.

With the promotion prepared by e-PTT, all taxpayers
who want to send and receive electronic invoices
can have the advantage of e-Invoice and e-Archive
Invoice services with the guarantee of e-PTT, at
affordable prices without paying the activation,
storage and service fees. PTT Corp., one of the longestablished corporations of Turkey and the address of
reliable service; in addition to its postal, banking and
logistics services, presents e-Transformation service
to its customers by e-PTT brand. Within the scope of
e-Transformation service, PTT Corp. has implemented
e-Invoice, e- Cashbook, e-Archive Invoice, e-Waybill,
e-Self-employment Receipt, e-Manufacturer Receipt,
Export and Tax-Free e-Invoice applications.
PTT Corp. continues its work for Turkey’s fast and
reliable development on e-Transformation. In this
context, PTT Corp. launched a special promotion for
e-Invoice application that provides safely and correctly
transfer of invoices between parties by maintaining a
standard, and e-Archive Invoice application provides
transfer of electronic invoices to taxpayers and endusers who are not registered to the e-Invoice system.
Within the scope of the campaign, which will be in
use throughout 2019, no project fee will be charged to
customers, and package e-mail service and custody
service fee will not be paid for e-Archive Invoice
package. The customers who select one of the packages
will not pay any activation fee for their projects. At the
same time, customers will save their e-Invoices and
e-Archive Invoices electronically under PTT guarantee.
All customers who fulfill the promotion conditions will
take the advantage of the special prices. Within the
scope of the conditions, one token will be deducted
for each electronic invoice sent and received via PTT
e-Invoice and e-Archive Invoice systems. If the received
packages are not spent within a year, they can be
transferred to the next year. The token packages that
sold by PTT for one year duration, will be continuing to
renew with the same package unless otherwise stated.
In cases where it is desired to switch to a different
prepaid package during a contract period, a 20 percent
discount will be applied to the list price of the prepaid
package to be purchased.
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PTT AŞ’DEN “ÇIÇEKLER(EBRU)
KONULU RESMI POSTA PULLARI
“Flowers” Themed Commemorative Stamp By Ptt Corp.
“Çiçekler” konulu Resmi Posta
Pulları PTT AŞ tarafından
Ebru sanatçısı Atilla CAN’ın
yapmış olduğu Ebru eserlerinin
görsellerine yer verilerek
hazırlanan 6 (altı) değerli
“Çiçekler (Ebru) Konulu Resmi
Posta Pulları” 27 Mayıs 2019
tarihinde tedavüle sunuldu.
Posta pulunun yer aldığı portföy içerisinde; “Çiçekler (Ebru)
Konulu Resmi Posta Pulları”
(19x26 mm boyutunda) 10 Kuruş, 20 Kuruş, 50 Kuruş, 1 TL,
2 TL ve 16,20 TL bedelle PTT
işyerlerinde, PTT’ye ait www.
filateli.gov.tr web adresinde
ve filateli cep uygulamasında
satışa sunuldu.

“Flowers (EBRU)” themed
six (6) valued official
postage stamps with
images of Ebru art made by
Ebru artist Atilla CAN were
released by PTT Corp. on
May 27, 2019.
Within the portfolio that
postage stamps are placed,
there are “Flowers (EBRU)”
themed official postage
stamps (19x26 mm sized)
priced 10 Kurus, 20 Kurus,
50 Kurus, 1 TL, 2 TL and
16.20 TL. The stamps are
available in PTT Offices,
on the www.filateli.gov.
tr website and on filateli
mobile application.
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PTT AŞ GENEL MÜDÜRÜ KENAN
BOZGEYIK, ÇIN HEYETI’NI MISAFIR ETTI
Kenan Bozgeyik hosted
the Chinese Delegation

PTT AŞ Genel Müdürü
Kenan Bozgeyik, Çin’in en
büyük e-ticaret şirketlerinden
biri olan Jumore Group ile
bir araya geldi. Görüşmede,
Jumore Group ve PTT AŞ
arasında yapılabilecek işbirliği
projeleri değerlendirildi.
PTT Corp. Director General
Kenan Bozgeyik met with a big
e-commerce company in China,
the Jumore Group. Potential
collaboration projects between
Jumore Group and PTT Corp.
were discussed in the meeting.
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PTT, TÜRKİYE’NİN HER YERİNDE
Ptt Is Everywhere In Turkey
Türkiye’nin köklü kuruluşu PTT AŞ, hizmet
ağını genişletmeye hız kesmeden devam ediyor.
Bu kapsamda; Ankara, Gaziantep, İstanbul,
İzmir, Kırıkkale, Kırklareli, Kocaeli, Mersin,
Osmaniye, Sakarya, Şanlıurfa ve Trabzon PTT
Başmüdürlükleri bünyesinde 23 adet iş yeri
hizmete açıldı. Bir dünya markası olma yolunda
emin adımlarla ilerleyen PTT AŞ, 2023 yılına
kadar işyeri sayısını arttırmayı hedefliyor.

Turkey’s long-established company PTT Corp.
continues to increase its service network. In this
context 23 new offices were put into service in
Ankara, Gaziantep, Istanbul, Izmir, Kırıkkale,
Kırklareli, Kocaeli, Mersin, Osmaniye, Sakarya,
Şanlıurfa and Trabzon PTT head offices. PTT
Corp. take firm steps forward to become a world
brand and aims to increase the number of offices
by 2023.

İstanbul-15 Temmuz Şubesi
Istanbul-15 Temmuz Office

İstanbul-15 Tummaz Şubesi
İstanbul-15 Tummaz Office

İstanbul-15 Tummaz Şubesi
İstanbul-15 Tummaz Office

Ankara-Hacı Bayram Şubesi
Ankara-Hacı Bayram Office
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Kırıkkale Durak Şubesi
Kırıkkale Durak Office

Ankara- Necip Fazıl Şubesi
Ankara- Necip Fazıl Office

Kırıkkale Bahçelievler Şubesi
Kırıkkale Bahçelievler Office

Ankara- Necip Fazıl Şubesi
Ankara- Necip Fazıl Office

Atölye
Workshop

“İnsanı başarıya
götüren en önemli
unsur öğrenme
hevesidir”
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İrem Karaosmanoğlu

The most important factor that
directs people to success is the
enthusiasm to learn

Z

anaatkar Tahsin Duman,
88 yaşında bir doğrama
ustası. 13 yaşında
mesleğe başladığını
belirten Duman,
sanat icra edebilmek icin birden
fazla değişkenle hareket edilmesi
gerektiğini söyleyerek sanatın bilimle
olan pozitif ilişkisinden bahsetti;
meslek hayatını ve sıfırdan bu
noktaya geliş hikayesini anlattı.

C

raftsman Tahsin Duman is an 88 year old
carpenter. Duman says
that he started in this
craft when he was 13.
He adds that in order to perform art,
it is necessary to act with multiple
variables. He also mentions the positive relationship of art with science;
and tells his career and his story of
achieving this position from zero.
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Mesleğe başlama sürecinizden
bahseder misiniz biraz?
Bizim gençliğimizde çok yoksulluk
vardı. Kendimize aile kurmak, var
olan ailemizi de geçindirmek için
gurbete gitmek zorunda kaldık o
dönemde. Ben daha 13 yaşındaydım
tabi bu bilince varıp yola çıktığımda.
Mesleğe o yıllarda başlayıp Ankara,
İstanbul gibi büyük şehirlerde
inşaat, doğramacılık gibi alanlarda
çalıştıktan sonra Arhavi’de bir
atölye kurarak devam ettim. İlk
etapta bir ortakla başlamıştık
Arhavi’deki atölye çalışmalarına
ama sonrasında ayrılarak kendim
devam ettim. Bizim meslekte
hevesin ve çaban olmazsa
tutunamazsın; ben de o dönemde
öğrenmeye çok hevesliydim, çok da
çalışkandım ama dediğim gibi biraz
da mecburduk kendimizi geliştirme
konusunda çünkü gençliğimizde

Would you please tell us a little
about your process of starting this
profession?
There was a lot of poverty when we
were young. During that period, we
have to move far from home to build
a family for ourselves and support
our current family. I was 13 when
I set out with this consciousness.
After starting this craft in those
years, I worked in big cities such as
Ankara and Istanbul, and continued
by establishing a workshop in Arhavi. At first, we started this workshop
in Arhavi together with a partner,
however, I left and moved in my own
way later. You can’t succeed in our
business without enthusiasm and
effort; at that time, I was hardworking and very eager to learn, but as
I said before, there was also some
obligation about improving myself.
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Ankara’da Atatürk
Orman Çiftliği’nde
çalıştığım
dönemde çok şey
öğrendim.
Ga. Et mo ide
sandi vel modisci
pitaquaeped ea qui
natusa volore sit,
suntest esed

bu kadar çalışmasaydık ilerleyen
yıllarda dinlenemezdik.
Meslek hayatınıza dair
unutamadığınız bir anınız var
mı?
Aslında anı olarak değil ama dönem
olarak bahsedeyim: Ankara’da
Atatürk Orman Çiftliği’nde
çalıştığım dönemde çok şey
öğrendim. Orada Atatürk’ün
zamanından da insanlar vardı;
Atatürk’ten bahsederlerdi, hep
uzun uzun konuşurduk. Hem
çok da iş olurdu çiftlikte, çalışma
saatlerimizde boş oturduğumuzu
hatırlamam hiç. O yıllarda ben
daha gencim tabii, bu kadar genç
ve bilgili olmama şaşırıyorlardı.
Nerede ve nasıl öğrendiğimi merak
ederlerdi, iş yapışımı beğendiklerini
söylerlerdi. Bizim meslekte tek
bir alanla ilgili bilgi sahibi olmak

Because if I didn’t work so hard in
my youth, I would not have been
able to rest in the following years.
Do you have an unforgettable moment in your professional life?
Actually, let me tell about a period
instead of moment. I have learned
much in the period that I work in
the Atatürk Forest Farm in Ankara.
There were people from Atatürk’s
time. They were always mentioned
about Atatürk and we were making
long conversations. And also, there
were a lot of things to do in that
farm, I can’t remember any free time
in work hours. I was younger than
them at those years and they were
surprised that I was so young and
learned. They were curious about
when and how I learned and they
always said they liked the way I
do business. Already, it is beside
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gibi bir durum söz konusu değil
zaten, çünkü iç içe birçok konu var.
Geometri, matematik bileceksin,
o dönemin mimarisi hakkında
fikir sahibi olacaksın, derken çok
geniş bir haznen olması gerekiyor
bilgi anlamında. Dediğim gibi,
ben de küçüğüm o zaman, daha
çok heveslenirdim, kendime
olan inancım artardı merak edip
sorduklarında. Bunu da tekrar
söylemiş olayım: insan kendini
yetiştirmek zorunda kalınca erken
yaşta her şeye hakim olması
gerekiyor.
İşiniz ciddi bir özveri ve
adanmışlık gerektiriyor...
El işçiliğim olduğu için beni küçük
yaşta bu alana yönlendirdiklerinden
beri, yani en başından beri işimi çok
severek, dediğiniz gibi adanmışlıkla
yaptım. Bilirsiniz, yaşamınızı bir
alanda geçirdikten sonra o da sizin
bir parçanız olur. Bizimki de böyle
the point for our profession to have
knowledge of just one field, it covers
many fields. You have to gain some
knowledge about geometry, mathematics and the architecture about
that era. Speaking of these, you need
to have a wide range of information. As I mentioned, I was young
and when they wondered and ask
questions to me, my enthusiasm and
belief in myself increased. Let me
reiterate that when one has to train
himself, he has to have comprehensive knowledge of everything at an
early age.
Your profession requires serious
devotion and dedication...
Because of my dexterity, they directed me to this field when I was young;
and ever since, from the very beginning, I have done my profession very
lovely and with devotion, as you say.
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Hâlâ zaman
zaman atölyeye
iner çalışırım, biz
öyle alışmışız.
Memlekette boş
duran insanı pek
sevmezler.
Ga. Et mo ide
sandi vel modisci
pitaquaeped ea
qui natusa volore
sit, suntest esed
qui ditae ma pore
nulparum que pa

bir hikaye aslında.
Zorlandığınız noktalarda
kendinizi nasıl motive ettiniz?
Hevesle ve başarılı olma arzusuyla
yaptığım için motivasyon
tükenebilen bir duygu olmadı
bende, öğrenme isteğimin de
katkısı vardı bu süreçte. Şimdi
üniversitelerde çocuklar bir bölümü
okuyor ve onun hakkında bilgi
sahibi oluyor Bizde bütün ilgili
alanları bilmek zorundaydık başarılı
olmak için, sürekli öğreniyor olmak
dediğim gibi motivasyonumuzu
daha sıcak tutuyordu.
Şimdiki çalışmaları nasıl
buluyorsunuz?
Şimdi tabii imkânlar daha fazla;
daha estetik ve daha kalteli
ürünlerle mobilyalar, kapılar,
masalar vs yapılıyor. Fakat bazı
ürünler de var ki gerçekten çok

You know, after spending life in a
particular field, it becomes a part of
you. Mine is a story like that.
How did you motivate yourself
when you had difficulty?
Since I worked enthusiastically and
with a sense of success, I did not
experience any lack of motivation.
In this process, my desire to learn
also make a contribution. Today, in
universities, students only study a
single program and learn only about
it; however, to be successful, we
had to know all the relevant fields.
As I said, our continuous learning
process always kept our motivation
fresh.
What do you think about the current works?
Today, of course, there are more resources, therefore, more esthetic and
quality products, furniture, doors,
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dayanıksız. Bunları iyi ayırmak
gerekiyor. Bizim zamanımızda, uzun
yıllar boyunca kullanılabilecek
ürünler üretmeye çalışırdık.
Çalışmalarınıza devam ediyor
musunuz?
Tabii ki. Ben aslen mobilyacıyım,
yani o alanda yetiştim. Bunca yıl
uğraşıp yaşlandıktan sonra da insan
hemen bırakamıyor.
Hâlâ zaman zaman atölyeye
iner çalışırım, biz öyle alışmışız.
Memlekette boş duran insanı pek
sevmezler.

tables, etc. are fabricating. However,
there are also some many flimsy
products. It is necessary to distinguish them well. In our time, we try
to produce more durable products
so it can be used for a long time.
Are you continuing your works?
Of course. My main field is furniture
production, namely, I trained in that
field. After years of working and
getting old, you can’t just give up.
Still, I go to the workshop and work
sometimes, we are used to in this
way. In our hometown, they don’t
like idle people.
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AKILLI
ŞEHİRLER
Şeyma Nur Acıgöz

Başta gençler olmak üzere
dijital kullanıcıların sürekli
değişen taleplerini karşılamak,
devletlerin iş yapma şekillerini
değiştirmesini gerekli kılıyor.
Bu değişiklikler, devletlerin
teknolojiyi benimsemesi
anlamına geliyor. Dolayısıyla
bu durum toplumsal alana da
sirayet ediyor. Hızla dijitalleşen
çağımızda şehirlerin de
dijitalleşmeye ayak uydurması
kaçınılmaz. Bu sebeple kamu
yararına çalışan yönetimlerin iş
modellerini yeniden ürettiklerini
ve dijitalleşen dünyaya ayak
uydurmak için temelden
bir dönüşüm sağlamaya
çalıştıklarını görüyoruz.

D

ünya üzerinde pek çok ülke bu
dönüşüm sürecinde ilerleme
kaydetmiş olsa da hâlâ yeterli bir
noktaya varılamadı. Sistemlerin
çok eski olması, yeniliğe ayak
uydurulamaması bunun ilk sebepleri olsa da
mevzuat ve düzenlemelerin zorluğu ve güvenlik
endişesi de hâlâ dijital dönüşümün tam anlamıyla
gerçekleştirilememiş olmasının sebepleri
arasında. Öte yandan dünya üzerinde hükümetler
sosyal, mobil veri ve bulut teknolojilerinin kamu
sektöründe dönüşüm sağlama potansiyelini

SMART CITIES

It has become necessary for
states to change their way of
operation according to the everchanging demands of digital users,
especially young people. These
changes mean that states have to
adopt technology. Therefore, this
situation affect the social sphere.
In our rapidly digitalizing era, it is
inevitable for cities to adapt this
digitalization. Therefore, it is seen
that organizations, which serve for
public interest, have redeveloped
their business models and made a
fundamental transformation to keep
up with digitalism.

A

lthough many countries
have progressed in this
transformation process,
there is still room for further
improvement. The main
reason for this situation is that the
systems are very old and cannot keep up
with innovation; other reasons why digital
transformation cannot be fully realized
include the difficulty in legislation
and regulation, and security concerns.
Moreover, different governments around
the world are aware of the potential
of social, mobile data and cloud
technologies on the transformation of the
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göz ardı etmiyorlar. Yakın geleceğin dijitalleşmeye ayak
uydurmuş kamu sektörünü oluşturmak için şu beş alanın
kritik olduğunun farkındalar:
1) VATANDAŞ DENEYİMİ: Kamu hizmetlerinin
kullanımını kolaylaştırmak.
2) KAMU DEĞERİ: Kamu yatırımları için gerekli getirileri
iyileştirmek.
3) VATANDAŞ GÜVENLİĞİ: İnsanların ve bilgilerin
güvenliğini korumak.
4) GELECEKTEKİ İŞ GÜCÜ: Kamu sektöründe
yeteneklerin geliştirilip çalışmaların yeniden yapılanmasını
sağlanmak.
5) AKILLI ALTYAPI: Yeniliklerin daha iyi işlemesini
sağlamak.
Ülkemizde ve dünyadaki ilerlemeler göz önüne alındığında

public sector. In order to create a public sector that
has adapted to the digitalization of the near future,
the following five items are considered critical:
1) CITIZEN EXPERIENCE: Simplifying the use of
public services.
2) PUBLIC VALUE: Increasing the profits needed
for public investments.
3) SECURITY OF CITIZENS: Ensuring the safety of
people and information.
4) HUMAN RESOURCES FOR FUTURE: Training
the skills needed by the public sector and restructuring the organization.
5) SMART INFRASTRUCTURE: To ensure better
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21. yüzyılın şehirleşme yüzyılı olacağı inkâr edilemez.
Birleşmiş Milletler Habitat Raporu’na göre dünyada 2014
yılında şehirli nüfus oranı yaklaşık %54 iken bu oranın
2050 yılında %70’e ulaşması beklenmekte. Bu şehirleşme
sürecinin olumsuz etkilerini önlemek amacıyla bilişim
teknolojileri tabanlı bilgi yönetimine odaklanan sistem
‘Akıllı Şehir’ sistemi olarak biliniyor. Bu sistem için sosyal ve
çevresel sürdürülebilirlik kadar altyapı mekanizmalarının da
akıllı işletimlere uygun olması gerekiyor.
Akıllı Şehir kavramının genel kabul gören sekiz unsuru
bulunmakta: Akıllı altyapı, akıllı yönetim, akıllı sağlık
hizmetleri, akıllı güvenlik, akıllı enerji, akıllı eğitim,
akıllı ulaşım/hareketlilik ve akıllı bina.

functioning of innovations made.
Considering the recent developments in Turkey
and the world, it is undeniable that the 21st
century will be the century of urbanization.
According World Cities Report of United NationsHabitat, the urban population rate, which was
54% in 2014, is expected to reach 70% in 2050. In
order to correct the negative consequences of this
urbanization process, the system which focusing
on information technology based information
management systems, is known as the ‘Smart
City’ systems. In order to make this system more
functional infrastructure mechanisms as well as
social and environmental sustainability must be
suitable for smart operations.
The eight generally recognized elements of the
Smart City concept are: Smart infrastructure,
smart management, smart health services,
smart security, smart energy, smart education,
smart transportation/mobility and smart
building.
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Akıllı şehirlerin artması için pratik ve ekonomik çözümlere
odaklanmak, teknolojiden yararlanarak kaynakları etkin bir
biçimde kullanmak gerekiyor. Asıl hedef ise yaşam kalitesini
yükseltmek. Bu hedefe ulaşmak amacıyla hem dünya
genelinde hem Türkiye’de atılan bazı adımlara bakalım.

To increase the number of smart cities, focusing on
practical and economic solutions and effective use
of resources using technology is necessary issues.
The real aim here is, to increase the quality of life.
Let’s check some practices applied both in the
world and in Turkey to achieve this aim.

KOPENHAG’IN ENERJİ DAĞI:
ÇÖP YAKMA VE KAYAK MERKEZİ
Kopenhag’ın engebesiz coğrafyasının kayak için elverişsiz
olması sebebiyle şehre Copenhill adında yapay bir kayak
merkezi inşa ediliyor. Bu merkezin en önemli özelliği
ise içerisinde kentin endüstriyel kıyı hattının çöpünün
elektriğe dönüştürülüyor olması. Bu tesis ile otuz bin eve
enerji, iki katından fazlasına da ısıtma sağlanıyor. 380 metre
uzunluğundaki çatısında yapımına devam edilen kayak
merkezinin yanında bir tırmanma duvarı ve kente tepeden
bakan bir kafenin yer alması planlanıyor.

OPENHAGEN’S ENERGY MOUNTAIN:
GARBAGE INCINERATION AND SKI CENTER
Because Copenhagen’s flat landscape is unsuitable
for skiing, an artificial ski center called Copenhill,
is being built in the city. The most important
property of this center is the garbage of the
industries located at the coastal line of the city
is transformed into electrical energy. Thanks to
this facility, it provides energy to thirty thousand
houses and additionally, heating to more than
twice that number. The construction of the ski
center continues on the 380-meter-long roof of the
structure. Additionally, a climbing wall next to the
center and a café overlooking the city from the top
were planning also.

FATİH’İN SENSÖRLÜ ÇÖP KONTEYNERLERI
Fatih Belediyesi ve bir yazılım şirketiyle birlikte
gerçekleştirilen proje sayesinde çöp konteynerlerinin
doluluğu sensörlerle tespit ediliyor. Böylece hem
kamyonların belediye sistemindeki trafiği kolayca
yönetilebiliyor hem de günlük trafik akışını olumsuz etkileyen
kamyonların daha az sokağa girmesi sağlanıyor. Aynı
zamanda ise belediyenin kamyon yakıtı masrafı da azalmış
oluyor.
DEDEKTİF ROBOT
Dünya üzerindeki su kaynaklarının
her yıl ortalama %25’i her yıl sızıntılar
sebebiyle yitiriliyor. Watch-Tower Robotics
firmasının mühendisleri bu kayba bir
çözüm buldu. Birçok kentte su borularının
yerlerinin bile bilinmiyor oluşu bu su
kayıplarının önüne geçilmesi için bir
engeldi. Dolayısıyla,
öncelikle su
borularının yerlerinin tespit edilmesinin
gerektiğini düşündüler. Bu sebeple
badminton topuna benzer şekilde
yumuşak bir robot geliştirildi. Bu top,
bir su şebekesine bırakılarak çatlakların

SENSOR-FITTED GARBAGE CONTAINERS IN
FATIH
With a project developed by the Municipality of
Fatih and a software company, occupancy level of
the garbage containers is monitored by sensors.
Thus, with the municipal system, the traffic of
garbage trucks can be easily managed, and the
number of entrances of these trucks to the streets,
which adversely affect the daily traffic flow, is
reduced. Moreover, the municipality’s truck fuel
costs are reduced.
DETECTIVE ROBOT
Because of the leaks, an average of 25% of the
world’s water resources is being lost every year. The
engineers of the Watch-Tower Robotics Company
have developed a solution for this problem. The
fact that even the location of water pipes is
unknown in many cities, was an important obstacle
to correcting this water loss problem. So, they
focused firstly on determining the locations of the
water pipes. For this purpose, they designed an
elastic robot like a shuttlecock. The robot placing
into a water supply network and thus, helping to
determine the location of cracks. The engineers told
that their following aim is to design robots that can
perform repairs in addition to leak detection.
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yerinin belirlenmesine yardımcı oluyor. Mühendisler bir
sonraki hedeflerinin, tespitin yanında tamir de yapabilen
robotlar geliştirmek olduğunu söylüyor.
KANSAS CITY’NİN ÇAĞDAŞ TRAMVAYLARI
Dijital çağa ayak uydurmak amacıyla yapılmış bu
tramvaylarda ihtiyaç dahilinde olan birçok şeyi bulmak
mümkün. Trenin içinde bulunan dijital ekranlar, turistik
yerleri göstermesinin yanında ziyaretçilerin fotoğraflarını
çekip aynı zamanda hava kirliliğini dahi ölçebiliyor. Akıllı
trafik ışıkları sayesinde aracın sefer süresi neredeyse 35
saniye kadar kısalıyor. Böylece trenin kırmızı ışıkta daha
kısa süre beklemesi sağlanıyor ve ortaya daha az oranda
sera gazı çıkmış oluyor. Sokak lambalarındaki sensörler
sayesinde yolun neresinde çukur oluşabileceğini öngörmek
dahi mümkün.
METROBÜS RÜZGÂRINDAN ELEKTRİK
Deveci Tech Solar girişimiyle geliştirilen proje ile
metrobüslerin geçiş güzergahındaki rüzgârdan
elektrik üretmek mümkün hale geldi. ‘Enlil’ adı

MODERN TRAMS OF KANSAS CITY
Built in accordance with the digital age, these
trams are including many amenities needed.
The digital displays inside the train indicate
the touristic attractions and also take photos
of visitors, additionally, they can monitor
the air pollution. With smart traffic lights,
turnaround duration of the vehicle is reduced by
approximately 35 seconds. This allows the train
to wait for a shorter time at the red light, thereby
reducing greenhouse gas emissions. In fact, with
the sensors in the street lamps, the location of the
pits on the road can be estimated.
ELECTRICITY FROM WIND OF METROBUS
With a project developed by initiative of Deveci
Tech Solar, electricity will be generated from the
wind formed in the transition lines of
Metrobus. This device called “Enlil” is a
smart wind turbine with a vertical axis.
The main aim of project manager, Kerem
Deveci is to convert roads to renewable
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verilen bu ürün, dikey eksenli, akıllı bir rüzgâr türbini.
Proje sorumlusu Kerem Deveci’nin esas amacı, şehrin
dinamiklerini kullanarak karayollarını yenilenebilir enerji
kaynaklarına dönüştürmek. Enlil üzerinde bulunan akıllı
platform ve sensörler sayesinde şehrin konforunun artırılması
amaçlanıyor. Bu sayede şehir içinde sıcaklık, nem, rüzgâr
ve karbondioksit ölçümü yapılabilirken deprem izleme
istasyonu ile olası bir İstanbul depreminin tahminleri için
de bilgi alınabiliyor. Yani şehrin konforunu sağlamanın
yanında güvenliği için de katkıda bulunmak hedefler
arasında. Deveci, üretilecek enerjiden yapılacak ölçümlere
kadar yürütükleri her çalışmanın mobil uygulamalarla takip
edilebileceğinin de haberini verirken, enerjinin taşınarak
kullanıldığı eski sisteme de yeni bir alternatif sunduklarını
ifade ediyor. Bu yöntemle enerji kaybının önüne geçileceği
vurgulanıyor. Örnek çalışmanın Vatan Caddesi metrobüs
durağında yapıldığını söyleyen Deveci, tek bir türbinden elde
edilen enerjinin iki ayrı eve yetebileceğini iddia ediyor.

energy sources with employing dynamics of the
city. With the smart platform and sensors included
on Enlil, it is aimed to improve the comfort level
of the city. Thus, temperature, humidity, wind and
carbon dioxide levels of city will be monitored
and also with the earthquake monitoring station,
information about the probability of a potential
Istanbul earthquake can be obtained. Therefore
the comfort level of the city increases and it is also
aimed to make contribution to the safety of the city.
Deveci states that every work done, such as energy
to be produced and measurements to be made,
can be followed with mobile applications. He also
says that they offer a new alternative way to the
old system that energy used in transporting. It is
stated that this method could prevent energy loss.
Deveci says that the pilot study was carried out
at the Metrobus stop in Vatan Street. Moreover, it
is claimed that the energy obtained from a single
turbine can be sufficient for two houses.
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KUZEY MAKEDONYA:

Talha Kabukçu

Doğası ve Tarihi
Dokusuyla
Üç Balkan Şehri
North Macedonia:

Three Balkan Cities with
Nature and Historic Fabric
“Çok sürse ayrılık, aradan geçse çok sene,
Biz sende olmasak bile, sen bizdesin gene.”
(Yahya Kemal Beyatlı)
“Even if the separation lasts a long time, if many years passed,
Even if we can’t be at you, you’re still with us.”
(Yahya Kemal Beyatlı)

Ohri kenti ve Ohri Gölü
Panoraması güzel bir yaz günü.
Ohri city and Lake Ohri
A summer day with beautiful
panorama.
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K

uzey Makedonya
Cumhuriyeti’nin
başkenti Üsküp
ziyaretçileri için harika
rotalar sunuyor. Tarihî
sokaklarında gezerken yanınıza Yahya
Kemal’in “Kendi Gök Kubbemiz”
kitabını almayı unutmayın.
Balkan Yarımadası’nın ortasında
bulunan Üsküp, zengin tarihiyle dört
mevsim ziyaretçilerini ağırlıyor. İki
kısımdan oluşan şehri ikiye ayıran
Vardar Nehri’nin üzerinde kurulu
çok sayıda köprü var. Bir tarafta
daha modern binaların, otellerin, iş
merkezlerinin olduğu bir Üsküp; diğer
tarafta Eski Çarşı’sı, kalesi ve tarihî
dokusuyla sizi karşılayan bir Üsküp.
Türk Çarşısı(Eski Çarşı)
Şehri keşfetmek için en iyi başlangıçsa
elbette Türk Çarşısı. Dört kapısı ve
dört ana caddesi olan çarşıda kendinizi
hiç de yabancı hissetmiyorsunuz.
Üsküplülerin sıcak tavırları ve
birkaç katlı tanıdık evler sizi hemen
içine çekiyor. Çarşıda birçok esnaf
bulunuyor. Kuyumcular, çantacılar,
hediyelik eşya dükkânları, lokantalar…
Turistlerin en çok ziyaret ettiği
yerlerden biri olan çarşıda köfte
ve kiremitte fasülye yemeyi ihmal
etmeyin. Kapan Han, Kurşunlu Han
ve Sulu Han’a uğramayı unutmayın.
(Ne yazık ki bu hanlardan yalnızca
Kapan Han ziyarete açık). Çarşı
içinde yürürken hanların çarşıyla
bütünleşen kapılarını görebilirsiniz.
Çarşıda önceden on iki camii bulunsa
da günümüzde Murat Paşa ve Mustafa
Paşa Camii kullanılıyor. Çarşıda
dolaştıktan sonra artık yüzünüzü
Üsküp Kalesi’ne dönebilirsiniz. Ara
sokaklardan kaleye doğru çıkarken
kaleye gelmeden sağda Mustafa Paşa
Camii karşılayacak sizi.
Üsküp Kalesi
Mustafa Paşa Camii’nin sol tarafından
çok güzel bir Üsküp manzarası sizi

S

kopje, the capital of North
Macedonia, offers wonderful tour options to its visitors. Do not forget to take
Yahya Kemal’s book “Our
Own Sky Dome” with you before walking historical streets of the city. Skopje is a city that located in the middle
of the Balkan Peninsula and hosts
visitors in all seasons of the year with
its historic fabric. The city consists of
two parts. There are many bridges on
the Vardar River dividing the city into
two parts. On the one side, there is a
Skopje that modern buildings, hotels
and trade centers are present, on the
other side, another Skopje welcomes
you with its Old Bazaar, Fortress and
a historical atmosphere.
TURKISH BAZAAR
(OLD BAZAAR)
Turkish Bazaar is the best location to
start discovering the city. You will not
feel alone in the Bazaar, which has
four gates and the four main streets.
The warm hospitality of the locals of
Skopje and familiar multi story houses allures you quickly. There are many
shopkeepers in the bazaar. Jewelers,
bag sellers, souvenir shops, restaurants… Do not leave this bazaar,
the favorite destination of visitors,
without eating grilled meatballs and
beans on clay tile. Do not forget to
visit Kapan Han, Kursunlu Han and
Sulu Han. However, only Kapan Han
is open to visitors. While walking in
the Bazaar, you can see the gates of
these Hans that communed with the
Bazaar. In the past, there were 12
mosques in the bazaar, however, only
Murat Pasha and Mustafa Pasha
Mosques are in service. After walking
in the Bazaar, you are ready to head
for Skopje Fortress. While walking
towards Fortress by alleys, before
the Fortress you will see the Mustafa
Pasha Mosque on the right.
Skopje Fortress
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Şairler Köprüsü ve Arkeoloji Müzesi
Makedonya Meydanı’nın hemen karşısında
bulunan Arkeoloji Müzesi müzesi, sütunları
ve giriş bölümündeki heykellerle binlerce
yıllık geçmişi varmış gibi görünse de 2014
yılında açılmış. Şehrin birçok yerinde
görebileceğiniz heykellerle dolu Şairler
Köprüsü’nden geçerek müzeye ulaşmanız
mümkün.
ART BRIDGE AND ARCHAEOLOGICAL
MUSEUM
Although the columns together with
the statues at the entrance of the
Archaeological Museum looks like
thousands years old, the museum
located just across the Macedonia
Square, opened in 2014. You can get
to the museum by using the art bridge,
including many statues as you will see in
most parts of the city.

ÜSKÜP
SKOPJE
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OSMANLI EVLERİ
Yaklaşık 500 yıl Osmanlı
egemenliğinde kalan şehirde dar
sokaklarda kaybolmak, insanı tatlı tatlı
yoran yokuşların sonunda soluklanıp
göle farklı farklı açılardan bakmak, size
adeta tarihin içinde yeniden yaşamış
hissini verecek.
OTTOMAN HOUSES
Getting lost in the narrow streets
of this city, which remained under
Ottoman domination for 500 years,
and looking at the lake from different
angles while breathing at the top
of the hills, which exhausted you
nicely, will make you feel as if you are
experiencing history again.

bekliyor olacak. sizi bekliyor. Kaleden önce Eski Çarşıyı
seyrederek yola devam edebilirsiniz. Kaleye giriş ücretsiz.
Şehrin en yüksek noktasında bulunan kaleden Üsküp’ü
kuşbakışı izleyebilirsiniz. Bizim tavsiyemiz gün içinde
şehri gezdikten sonra güneş etkisini azaltınca kaleye çıkıp
ardından Eski Çarşı’da köfte ya da kurufasülye yemeye
geçmek.
İsa Bey Camii
Üsküp Sancakbeyi İshak Bey’in oğlu İsa Bey tarafından
1475 yılında yaptırılan Camii iki yanında misafirhane işlevi
gören bölümler bulunduğu için zaviyeli camiler sınıfına
girer. Bu camilerde yanlarda bulunan odalarda misafirler
ağırlanır. Aynı zamanda kiler ve mutfak olarak da kullanılan
odaların aralarındaki geçişler sayesinde mutfak ya da kilere
uğramadan kalmak için ayrılan bölüme geçmek mümkün.
Fatih döneminde uygulanan zaviyeli cami modelleri arasında
önemli bir yere sahip olan İsa Bey Camii’ne uğramadan
şehirden ayrılmayın.
TAŞ KÖPRÜ:
Makedonya Meydanı ve İskender Heykeli
Şehrin diğer tarafına geçtiğinizde sizi alışveriş için
geniş caddeler, oteller ve heykeller kaşılıyor. Dolaşmaya
başlamadan önce elbette şehrin en meşhur heykelinin
olduğu Makedonya Meydanı’na uğrayabilirsiniz. “Atlı
Savaşçı” olarak bilinen 24 metre yüksekliğindeki heykelde
Büyük İskender babası II. Filip’i selamlıyor. Şehrin birçok
yerinden görülebilen heykel, 2014 yılında meydandaki yerini
almış. Şehrin sokaklarında gezindikten sonra meydandaki
cafelerde dinlenebilir, keyfili vakit geçirebilirsiniz.

A spectacular view of the city is waiting for you at the left
side of the Mustafa Pasha Mosque. Before entering the
Fortress, you can watch the Old Bazaar and continue on
your way. Entrance to the fortress is free. From the fortress
located at the highest point of the city, you can watch Skopje from a bird’s-eye view. We recommend you to make a
city tour in daytime, then, before dinner, when the effect of
the sun decrease, visit the Fortress and finally have dinner
in the Old Bazaar with grilled meatballs or haricot bean.
ISA BEY MOSQUE
The mosque was raised by Isa Bey, son of Ishak Bey, the
governor of Skopje in 1475. Since there are sections on both
sides of the mosque that serve as a guesthouse, the mosque
is classified as zaviyeli mosques. Guests can be accommodated in the rooms located on the both sides of these
mosques. These rooms also used as pantry and kitchen.
With the passages, it is possible to reach to the accommodation sections without entering to the kitchen or pantry.
Do not leave the city without visiting Isa Bey Mosque,
which is an important example of the zaviyeli mosques
that used in the period of Fatih Sultan.
STONE BRIDGE:
Macedonia Square and Alexander the Great Statue
When you pass to the other part of the city you will be
welcomed by wide streets for shopping, hotels and statues.
Before starting your tour, you may visit the Macedonia
Square, where the most famous statue of the city is located.
In this 24-meter-high statue, also known as the “Warrior
on a Horse” Alexander the Great greets his father, Philip
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Ohrid’te 500 yıllık
dar sokaklar tarihe
şahitlik etmeye
devam ediyor.
500-year-old
alleys of Ohrid
continue to witness
history.

OHRİD:
Manastır’a veda ettikten sonra
yaklaşık Ohrid’e varıyoruz. Bir gece
dinlendikten sonra sabahın ilk
ışıklarıyla şehri gezmeye başlıyoruz.
Ohrid UNESCO Dünya Kültür Mirası
listesinde yer alıyor. Aynı zamanda
Aziz Kyrillos ve Aziz Methodios
kardeşlerin Kiril Alfabesi’ni buldukları
yer. Ohrid de tıpkı Selanik gibi suyu
kucaklıyor. Ohrid Gölü küçük bir iç
denizi andırıyor. Burası özellikle yazın
turistler için bir cazibe merkezi haline
geliyor. Yamaçtan göle doğru sıra sıra
evler, şehrin çarşısı, sahili, camiler
ve kiliseleri, eski Osmanlı evleri…
Balkanlar’da kesinlikle uğramanız
gereken bir durak Ohrid.

II. The statue was raised in 2014 on
the square and can be seen from most
parts of the city. After walking around
in the streets of the city, you can relax
in the cafes located in the square and
you can have a pleasant time.
OHRID:
After leaving the monastery, we arrive
in Ohrid. After resting one night, we
start a city tour with the first light of
the morning. Ohrid is inscribed on the
UNESCO World Heritage List that
are Cultural as well as Natural sites.
It is also the place that Saints Cyril
and Methodius brothers, invented the
Cyrillic Alphabet. Ohrid hugs water
like Thessaloniki. Lake Ohrid is big
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Ayasofya Kilisesi
Osmanlı Türk
mimarisinden de
izler taşımaktadır.
Church of St.
Sophia also
has traces of
Ottoman-Turkish
architecture.

• AYASOFYA KİLİSESİ
Osmanlı Devleti’nin Ohrid’i fethinden
sonra şehir bir sancak haline gelmiş.
Fetih sonrası buraya yerleştirilen
Müslüman halk için iki kilise camiye
çevrilmiş. Bunlardan biri de Ayasofya
Kilisesi. Şehirdeki kiliselerde bulunan
ikona ve süslemelerin restore
edilmesi de Osmanlı döneminde
gerçekleşmiş. Ayasofya Kilisesi,
Ohrid’in en büyük kilisesi aynı
zamanda.
• SAHİL:
Ohrid Gölü oldukça derin bir
krater gölü. Beslendiği kaynak
sayesinde her üç yılda bir gölün
suyu yenileniyormuş. Yazın Ege
Denizi’ne gidemeyenler göle akın
ediyor. Gölün suyu tertemiz, öyle
ki aynı zamanda içme suyu olarak
da kullanılıyor. Sezon dışında
geldiyseniz ya da hava çok soğuksa
gölde sandallara binebilirsiniz. Güneş
şehrin arkasından batıyor. Gölde
yapacağınız bir gezintiyle bu keyifli
zamanın tadını çıkarabilirsiniz. Sabah
sahilde koşuya çıkabilir, uzun iskelede
gölün üzerinde yürüyebilirsiniz.
İskelenin ucundan bakınca, şehir tam
karşınızda uyanıyor olacak.

lake enough to be called as a sea. It
is becoming an attraction center for
tourists, especially in summer. From
slope to the lake, there are a series
of houses, a bazaar, beach, mosques,
churches and also old Ottoman houses… Ohrid is a location in the Balkans
that should be visited.
CHURCH OF ST. SOPHIA
Following the conquest of Ohrid by
the Ottoman Empire, the city became
a sanjak. Two churches in the city are
converted to mosque for the Muslim
people who settled after the conquest.
One of these churches is the Church
of St. Sophia. The restoration of the
icons and decorations in the churches
of the city was also carried out in the
Ottoman period. Additionally, Church
of St. Sophia is the biggest church of
Ohrid.
THE BEACH:
Lake Ohri is a very deep crater lake.
The water source of the lake renews
its water in every 3 years. People that
can’t go the Aegean Sea pour into
this lake in summer. Because, water of
the lake is spotlessly clean. It is also
used as drinking water. If you come
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Manastır şehri.
Bitola city.

MANASTIR
Baba Dağı’nın (Pelister) eteklerinde kurulu
Manastır şehri Heraklea antik kentiyle, Haydar
Kadı Camii’yle, tarihî eserleri, upuzun Hamidiye
Caddesi, iki üç katlı şirin binaları ve cadde
boyu cafeleriyle Kuzey Makedonya’nın en güzel
şehirlerinden biri. Tarihî yerleşimin başladığı Kral
II. Filip döneminden itibaren oldukça önemli bir
askerî bölge olarak kullanılmış. Manastır, Kuzey
Makedonya’nın ikinci büyük şehri. Yerel halkın
önemli bir kısmı geçimini tütüncülükten sağlıyor.
Konsolosluklar şehri olarak da bilinen Manastır’da
birçok ülkenin temsilcilikleri de bulunuyor. Şehrin
ismi uzun yıllar Manastır olarak kullanılsa da
Osmanlı egemenliğinden sonra Makedoncada
manastır anlamına gelen “Bitola” ile değiştirilmiş.

to the lake outside of the summer season or if
the weather is very cold, you can choose a boat
trip on the lake. The sun sets behind the city
at the sunset time. You can enjoy this pleasant
time with a tour on the lake. You can run on the
beach in the morning or you can walk on the
lake using long pier. At the end of the pier, you
will see the city is awakening just across.
BITOLA
Bitola city is settled on the slopes of the Pelister
Mountain. It is a beautiful city of North Macedonia with the ancient town “Heraclea Lyncestis”, Haydar Kadi Mosque, historical buildings,
long Hamidiye Street, two or three-story pretty
buildings and cafes located along the street.
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HERAKLEA ANTİK KENTİ
Milattan önce 4. yüzyılda Makedon Kralı II.
Filip tarafından inşa ettirilen şehirdeki hamam
kalıntıları ve amfi tiyatro ile özel platformlar
sayesinde yakından inceleyebileceğiniz mozaikler,
antik kentin en önemli bölümleri.
MAGNOLIA MEYDANI
Manastır’ın türküsünü bilmeyenimiz yoktur. İşte o
türküdeki “Manastır’ın ortası”, Magnolia Meydanı.
Saat kulesi ve Yeni Cami bu meydanda bulunuyor.
Hemen ileride ise İshakiye Camii ve külliyesi
görülmekte. Hamidiye Caddesi’ni takip ederek
meydana ulaşabilirsiniz. Yürüyüş sonrası meydanın
girişinde II. Filip’in heykeli sizi karşılıyor. Şehri
gezdikten sonra meydandaki kafelerde yorgunluk
kahvesi içmenizi tavsiye ederiz.

It was used as an important military district
starting from the period of King Philip II, the period that the first settlements in the city started.
Tobacco farming is the main source of livehood
for the majority of local people. Bitola is also
known as the city of consulates; there are consulates of many countries in Bitola. Although
the city was called as “monastery” through
long ages, after the Ottoman domination, its
name changed with Bitola means monastery in
Macedonian.
ANCIENT TOWN HERACLEA
The town was built by Macedonian King, Philip
II, in the 4th century BC. The most important
parts of the ancient town are the remains of the

Chirok Caddesi
Bitola’nın ana
caddesi.
Chirok Street main
pedestrian street
of Bitola.
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Bitola Müzesi ve Atatürk bölümü.
Bitola Museum and Ataturk section.

İpucu: Şehri gezmek için Bitola
Müzesi’nin karşısında bulunan
otoparka aracınızı parkedip müzeye uğradıktan sonra Hamidiye
Caddesi’ni takip ederek meydana ulaşabilirsiniz.
Tip: To visit the city, you can
park your car in front of the
Bitola museum and stop by
the museum, and then you can
reach Hamidiye street and the
square.

BITOLA MÜZESI
Atatürk’ün öğrenim gördüğü “Manastır
Askeri İdadisi” olarak bilinen bina,
şimdilerde müze olarak kullanılıyor.
1848 yılında inşa edilen binada bölgeye
ait önemli tarihî ve kültürel parçalar
sergileniyor.
İSHAKIYE CAMİ VE KÜLLİYESİ
II. Bayezid döneminde (1506) yapılan
caminin kurucusu sırasıyla Manastır
ve Selanik kadılığı yapan İshak Bey’dir.
Yapıldığı dönemde içinde cami,
medrese, imaret ve tabhane bulunan
külliyeden yalnızca cami ayakta
kalmıştır.

public baths and the amphitheater,
also the mosaics that you can make a
close look with the special platforms.
MAGNOLIA SQUARE
We all know the song of the monastery. The middle of monastery
mentioned in that song is the Magnolia Square. The clock tower and Yeni
Mosque are located in this square.
Just ahead, you can see the Ishakiye Mosque and the Complex of the
mosque. You can reach this square
from Hamidiye Street. After walking,
you will see the statue of Philip II. You
should try coffee at the cafes located
in the square for relaxing.
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Sen benim
diğer yarımsın!
İrem Karaosmanoğlu

You are the other half of me!

Güçlü görüntüsünün altındaki şefkati ve kırılganlığı sadece bize
gösteren, her zaman koşulsuz destekçimiz ve fedakârlığın bir diğer
anlamı olan babalarımızın gününü bu sene 16 Haziran’da kutluyoruz.
This year we celebrate the Father’s Day on June 16, the day of our fathers
who shows his compassion and fragility under his strong appearance only
to us, our supporter in every condition and the other meaning of sacrifice.

B

abalar Günü’nün tarihçesine baktığımızda,
Amerikan İç Savaşı gazisi olan William
Smart’ın hikâyesiyle karşılaşıyoruz.
Sonoro Smart Dodd, William Smart’ın altı
çocuğundan biri. Babasının, annesinin
vefatından sonra büyük bir özveri ve adanmışlıkla onları
büyüttüğünü farkeden Dodd, babasına özel bir gün
tanımlamak için Anneler Günü’nden ilham alarak Babalar
Günü fikrini oluşturuyor. Dodd tarafından ilk kez 19
Haziran 1910’da, Washington Spokane’de kutlanan Babalar
Günü, 1966’dan beri resmî olarak kutlanıyor.
Her duygunun tetikleyicisi, her iletişimin dinamiği farklı
olduğu gibi her çocuğun da babasıyla olan ilişkisi farklı.
Babalar gününün çıkış noktasına baktığımızda da vefa
borcu ve başta da bahsettiğimiz gibi şefkat odaklı bir
hikâye görüyoruz.
Dış dünya ile kurduğumuz iletişimde köprü görevi görerek
bizleri iyiye yönlendiren, benlik algısı ve özgüven gelişimi
sürecinde bize her türlü desteği sunan, fırsat eşitliği
sağlamak için gece gündüz çalışan ve tecrübesiyle bize
ilham olan babalarımızın gününü kutlarız.
İyi ki varsınız!

I

f we talk about the history of Father’s Day,
it starts with the story of William Smart, an
American Civil War veteran. Sonora Smart
Dodd is one of William Smart’s six children.
Dodd observes that after her mother’s death,
her father raised his children with great devotion and
dedication. Inspired by Mother’s Day, she puts forward
the idea of Father’s Day to define a special day for her
father. Father’s Day is celebrated by Dodd for the first
time on June 19, 1910 in Spokane, Washington. It is
officially celebrated since 1966.
As the trigger of each emotion and the dynamics of
each communication is different, along these lines, the
relationship of each child with his father is different.
Similarly, when we look at the point of origin of father’s
day, we see a similar story that focuses on loyalty and
compassion as we mentioned above.
We celebrate the day of our fathers, the man acts as a
bridge in our communication with the outside world,
directs us to the good, supports us always throughout
the development of self-perception and self-confidence,
constantly working to provide equal opportunity and
inspires us with his experience.
So glad we have you!
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Talha Kabukçu

Tanpınar’ın
Önsözü: Beş Şehir
Foreword of Tanpinar: Five Cities
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“Mazi daima mevcuttur. Kendimiz
olarak yaşayabilmek için,
onunla her an hesaplaşmaya ve
anlaşmaya mecburuz.
Beş Şehir işte bu hesaplaşma
ihtiyacının doğurduğu bir
konuşmadır.”*

“History is always present.
In order to live as ourselves,
we are obliged to be ready for
agreeing and settling with
it at any time. Five cities is
a talk that a result of this
settling need.”

*(Beş Şehir, Ahmet Hamdi Tanpınar, Dergah Yayınları, İstanbul: 2010)
*(Five Cities, Ahmet Hamdi Tanpınar, Dergah Publications, Istanbul: 2010)
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Ankara

H

aziran ayı baharı geride bıraktığımız,
yazı karşıladığımız, sıcakların arttığı,
aynı zamanda tatilin ve kitapların da
konuşulmaya başladığı bir dönem.
Bunu fırsat bilerek 23 Haziran 1901’de
doğan Ahmet Hamdi Tanpınar’ı anmak ve Beş Şehir
kitabından bahsetmek istedik. Tanpınar kendisinde iz
bırakan şehirleri ele alıyor bu kitapta: Ankara, Erzurum,
Konya, Bursa’da Zaman ve İstanbul. “Beş Şehir’in
asıl konusu hayatımızda kaybolan şeylerin ardından
duyulan üzüntü ile yeniye karşı beslenen iştiyaktır.”
Tanpınar birbirine zıt gibi görünen bu iki duyguyu sevgi
ile birleştirir. Bu sevginin seçtiği şehirlerdir aslında
bize anlattıkları, aktardıkları. Aslında ilk paragrafta bize
gayesini açıkça ifade eder: Bu şehirlerin “arkasında
kendi insanımızı ve hayatımızı, vatanın manevi çehresi
olan kültürümüzü görmek daha doğru olur.” Her gün
modern dünyada yaşamanın getirdiği sıkıntılarla
karşılaşıyoruz. Dünyaya bakışımız değişiyor, şehirlerimiz
değişiyor, insanlarımız ve bireysel dünyalarımız
farklılaşıyor. İşte bu nedenle Tanpınar’ın kuşağı, ondan
önceki ya da sonraki kuşak... Hepimiz yeni durumlara
göre değişiyor, dönüşüyoruz. “Yüz elli senedir hep

Konya

J
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une is a period that we completed spring
and entered the summer, a period that the
temperature increases and at the same time,
holidays and books begin to talk about. Using this opportunity, we wanted to commemorate Ahmet Hamdi Tanpınar, who was born on June 23,
1901, and to talk about his book, Five Cities. In his book,
Tanpınar discusses the cities that he has unforgettable
memories. Ankara, Erzurum, Konya, Bursa and Istanbul. “The main point of the Five Cities is, sadness over
things lost and enthusiasm for the new.” Tanpınar uses
love to combine these two feelings, which recognized as
opposite to each other. Actually, what is being told to us
are these cities that chosen with love. Actually, he points
out openly his aim in the first paragraph. In fact, behind
these cities, “it will be more accurate to see our own people, our life and our culture, which is the spiritual aspect
of the country.” We continue to face with the problems
created by the modern world. Our view of the world
changes, our cities change, our people and individual
worlds are also becoming different. This is because, the
generation of Tanpınar’s period, the previous generation and also our generation is changing and transiting
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Bursa
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onun uçurumlarından sarktık.” Modernleşme sürecimizi
anlatan bu cümleyle Tanpınar, Türk toplumunun
modernleşme sürecinin uzun olduğunu vurguluyor. Bu
uzun yolun farkındayız fakat yolun uzunluğu hepimizi
meşgul ediyor. Geçmiş ve gelecek arasında kaldığımız
bu süreçte kendisinde iz bırakan şehirler, olaylar, şiirler,
mekanlar ve hikayeler… Beş Şehir Tanpınar’ın bize bir
mektubu olarak okunabilir. Yazarların metinleri, dikkat
çektikleri ve bizim altını çizdiğimiz yerler… Bunların
hepsi bizden sonrakilere mektuptur. Okuduğunuz
kitapta altını çizdiğiniz cümlelere bakın mesela. Bir de
arkadaşınızın aynı kitapta nerelerin altını çizdiğine…
Hepimiz farklı izler bırakırız, çünkü aynı zamanı farklı
farklı yaşamışızdır. Geçmişi nasıl algılayacağımızı,
geleceğe nasıl aktaracağımızı biz belirleriz. İşte bu
nedenle Beş Şehir’i, Tanpınar’ın gezdiği şehirlerin altını
çizdiği bölümleri olarak okuyabiliriz. Konya’da “Sırçalı
Medrese’nin (1242) sırlı tuğladan o zarif sekiz köşeli
hazır örgüsü süsleri…” ya da “Gümüşlü, Muradiye, Yeşil,
Nilüfer Hatun, Geyikli Baba, Emir Sultan, Konuralp…”
Zihninde bıraktığı izleri anlatır bizlere. Yazarın söylediği
gibi, şimdiyi yaşarken geçmişle hesaplaşmaya ve
anlaşmaya mecburuz.

according to new situations encountered. “We’ve always
faced this problem for 150 years.” This highlights that
our modernization period is quite long. We aware of this
long way, however, this long road makes us struggle. In
this period that we stuck between the past and future,
there are cities, events, poems, places and stories are
the elements that left traces in his mind…Five cities can
be read as a letter of Tanpınar to us. Texts of authors,
highlighted parts and the parts that we underline… All
these are letters to the next generation. For example,
check the sentences that you underlined in a book. And
also check the sentences that underlined by your friend
in the same book… We leave different traces, because
we lived the same past in a different way. We choose the
perceive and transmit way of the past to the future. So,
Five cities it the transition way of Tanpınar, the underlined parts of him in these cities. In Konya, “gracious
octagonal matting embroideries of Sırçalı (literally
Glazed) Madrasa (1242) by glazed brick…”or “Gümüşlü,
Muradiye, Yeşil, Nilüfer Hatun, Geyikli Baba, Emir
Sultan, Konuralp…” He tells us the moments that stuck
in his mind. Therefore, as he said in the introduction, we
are obliged to agree and settle with the past.

Erzurum
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Hanzade Temiz
ESKİ AYAKKABILARI
BOYAMAK İÇİN
Ayakkabılarınız eskidi
ve boya tutmuyorsa,
boyamadan önce
çiğ patates ile ovun
ve boyayı sürün.
Ayakkabılarınız sıkıyorsa
sirkeye batmış gazete
kağıdı ile ayakkabıları
doldurun, sabah ayağınızı
sıkmadığını göreceksiniz.

ÇİÇEKLERİNİZ
CANLI KALSIN
Evinizdeki çiçeklerin daha fazla çiçek vermesini
istiyorsanız, toprağına yumurta kabuğu karıştırın. Böylece
çiçekleriniz daha sağlıklı ve daha güzel açacaktır.
MAKE YOUR FLOWERS LIVE LONGER
If you want to flowers in your home to bloom more, add
some eggshell to their soil. Thus, they will be healthier
and bloom more beautifully.

HOW TO PAINT
OLD SHOES
If your shoes are very
old and unable to paint,
rub them with raw
potatoes, then apply
the paint. If your shoes
squeezing you, fill
inside with newspaper
dipped in vinegar.
You will see that your
shoes are not squeezing
anymore next morning.
GÜLLERİNİZİN
HEMEN SOLMAMASI
İÇİN
Eğer aldığınız gülün
hemen solmasını
istemiyorsanız gül
suyunun içine bir adet
aspirin atın. Bu şekilde
gülün ömrü uzayacaktır.
PRESERVE ROSES
FROM QUICK
WILTING
If you want to make
your rose last longer,
add an aspirin to its
water. Thus, it will last
longer.
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ÜTÜ YAPMAYI
KOLAYLAŞTIRMAK
İÇİN
Ütü yapmayı
kolaylaştırmak ve
süreyi azaltmak için
ütü masasının kılıfının
altına alüminyum folyo
koyun. Sıcağı geri
yansıtacağından ütü
yapmak daha kolay
olacaktır.
TO MAKE IRONING
EASY
To make ironing easy
and quickly, insert
aluminum foil under
the ironing board
cloth. Because of the
aluminum foil will
reflect the heat, the
ironing will be easier.
BAŞ AĞRISINDAN
KURTULMAK İÇİN
Baş ağrısından ilaç
içmeden kurtulmak
istiyorsanız 2-3 adet kahve
çekirdeğini bir çay fincanına koyup üzerlerine
limon suyu sıkın. Çekirdekleri 3-4 dakika limon
suyunda beklettikten
sonra yavaş yavaş yiyin.
Başınızın ağrısı geçecektir.
TO GET RID OF
HEADACHE
If you want to get rid of
headache without using
medicine, put 2-3 coffee
beans in a cup and add
some lemon juice. Leave
the beans in lemon juice
for 3-4 minutes and eat
them slowly. You will get
rid of headache.

METAL EŞYALARINIZIN
PASLANMASINDAN RAHATSIZLIK
DUYUYORSANIZ;
Makas ve bıçak gibi metallerdeki pas lekesini
çıkarmak için en iyi çare gazdır. Pas olan yeri
birkaç defa gaza batırılmış bir bezle silin. Sonra
da yünlü bir kumaş parçasıyla kurulayın. Pas
lekelerinin gittiğini göreceksiniz.
REMOVE RUST ON YOUR METAL ITEMS
Gas is the best way to remove rust on metals
such as scissors and knives. Wipe the rusted
parts a few times with a towel dipped in gas.
Then dry with a woolen fabric. You will see
that rust removed.

Bilgi
Information
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ESNAF VE
SANATKÂRLARA İNDİRİM
KAMPANYASI
Esnaf ve Sanatkârlar Genel
Müdürlüğü ile Şirketimiz
arasında imzalanan protokol
kapsamında, Esnaf ve
Sanatkârlar Genel Müdürlüğü
bünyesinde yer alan esnaf
ve sanatkârların APS Kurye,
posta kargosu ve kargo
gönderilerine indirim
uygulanmaktadır.

PROMOTION: DISCOUNT
FOR TRADESMEN AND
CRAFTSMAN
In the context of the protocol
signed with directorate
general of tradesmen and
craftsmen and our company,
discount will be applied to
the APS Courier, post cargo
and cargo shipments of
tradesmen and craftsmen
who registered in directorate
general of tradesmen and
craftsmen.

ÜNİVERSİTELERE
YÖNELİK İNDİRİM
Tüm üniversite öğrencilerine
bahar ve güz dönemlerinde
belirli tarihlerdeki indirim
kampanyalarında; PTT ile
anlaşmalı üniversitelerde
ise anlaşma kapsamındaki
içerik üzerinden yıl boyunca
(aynı anda tek indirimden
faydalanmak koşuluyla)
düzenlenen kampanyalarda
üniversite kimlik belgesi
ibrazı yapıldığı takdirde
ticari gönderiler hariç tüm
gönderilere APS, Kurye, Posta
Kargosu, Kargo indirimi
uygulanmaktadır.

DISCOUNT FOR
UNIVERSITIES
In discount campaign for
all college students in the
spring and fall semesters
on certain dates, for
contracted universities with
Ptt during whole year, (on
condition that only using
one discount at a time) if the
university identity document
submitted, APS Courier, post
cargo and cargo shipments
will be discounted except
commercial shipping.

EFEKTİF İŞLEMLERİ
Tüm PTT iş yerlerinde
ve Suriye’de bulunan
iş yerlerimizde Efektif
alış ve satış işlemleri
gerçekleştirilmektedir. İş
yerlerimizden 12 farklı para
birimi üzerinden efektif
alış işlemleri yapılmaktadır.
Amerikan Doları, Avrupa
Birliği Avrosu, İngiliz Sterlini
ve diğer ülke para birimlerini
iş yerlerimizden güvenle
bozdurabilir, Amerikan Doları
ve Avro satın alabilirsiniz.

EFFECTIVE
TRANSACTIONS
Eﬀective deposit and
withdrawal transactions are
available in all PTT offices
and in our offices located in
Syria. Deposit transactions
are available for 12 different
currencies in offices. You
can exchange American
Dollars, European Union
Euro, British Pounds and
other currencies and buy
American Dollars and Euros
in our offices safely.
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ADRESTEN ALIM
Postaya verilmek istenen posta
gönderilerinin, PTT tarafından
gönderici adresinden alınması
hizmetine “Adresten Alım
Özel Hizmeti” denir. Bireysel
müşterilerin il merkezi dağıtım
sahasından postaya verecekleri
posta kargoları ile kargolar
ağırlık olarak en fazla 50 kg,
hacimsel olarak 200 desiye
kadar; ilçe merkezi dağıtım
sahası içinde ise en fazla 30 kg ve
150 desiye kadar adresten kabul
edilebilir. Kabul işlemi hizmete
tahsis edilen araç ve imkânlarla
sınırlıdır.

PICK UP SERVICE
The service of picking up
shipping from the address
of sender by PTT is called
“Special Pick up Service”.
Personal Pick up service is
available up to 50 kg in weight
and up to 200 in volume
within the boundaries of
the provincial distribution
center of; up to 30 kg in weight
and up to 150 in volume
within the boundaries of the
district distribution center.
Pick up service is limited
with available vehicles and
possibilities.

E-YAZIŞMA
e-Yazışma, kurum ve
kuruluşlar arasındaki PTT
vasıtasıyla taahhütlü, tebligat
vs. şeklinde gönderilerle ya
da kurye vasıtasıyla yapılan
resmi yazışmaların, kağıt
kullanılmadan, KEP altyapısı
kullanılarak elektronik ortamda
yürütülmesini sağlayacak ortak
kurallar setidir. e-Yazışma ile
işgücü tasarrufu sağlanarak
Kurumlar arası yazışmalarda
yaşanan gecikmeler önlenmekte
böylece bürokratik işlemler
hızlanarak vatandaşa daha
kaliteli hizmet sunulmaktadır.

E-CORRESPONDENCE
E-correspondence is a system
consists of a series common
rules provides to perform
registered, notification etc.
or official correspondence
performed by couriers,
using KEP infrastructure
without using paper. With
e-correspondence service,
labor saving will be provided,
delays in the correspondence
between institutions will be
prevented and therefore,
bureaucratic procedures will
be accelerated and better
quality services will be
offered to citizens.

KÜÇÜK PAKET
GÖNDERİMİ
Eşya kapsayan ve içinde
haberleşme niteliğinde yazı
bulunmayan yurt dışı varışlı
gönderilerinizi 2 kg’a kadar
mektup postası gönderileri
kapsamında küçük paket
olarak gönderebilirsiniz.

SMALL PACKAGE
SHIPMENT
You can send your
overseas shipment as a
letter post limited with
items up to 2 kg that not
including any document for
communication purposes.

Bulmaca
Crossword

BULMACA
Bertan
Kodamanoglu
CROSSWORD

94

Resimdeki
sanatçı

Örülerek
yapılan

Muamele

En kalın
erkek sesi

Nevşehir
ilçesi

İnce dantel

Kalıtımsal

Bitkisel

Su geçirmeyen spor
ceket

Parafin

Numara
(kısa)

Madagaskar'ın plaka
kodu
Arapların
taktığı çember başlık

Su taşkını

Kayakta bir
yarış türü

Şehzade
eğitmeni

Lak ile
cilalanmış

Mikroskop
camı

Boşluk,
mesafe

Saç örgüsü
Kent, site

10

Mertebe
Omuzluk

Yumurta ile
yapılan bir
yemek

Ruanda'nın
başkenti

Çam sakızı,
reçine
Otomobil
(kısa)

3

1

Mahrut
Matem

8
Eşi ölmüş

Bel kemiği

Ölüm
Kilometre
(kısa)
Nispet, rasyo

Bir tür Japon
oyunu

Nitelik, vasıf
Genel

Karakter

Rutubet
Düzenli
işleyen

Tamir

Ayrılık sözü

Hitit
Jüpiter'in bir
uydusu

Eski dilde
fakülte

6

Veri

İşi başkasına
yaptıran

5

Garanti,
güvence

Kilit açan
araç

9

7

Barometre
çeşidi

Kurallar

Malum

Bal teknesi
Dişi koyun

Bacakta
eklem yeri

Bir şeyin
niteliklerini
övme

Yüksekokul
Eski bir
uygarlık

Kıldan
dokunmuş
çuval

4

TÜRKAN ŞORAY

Öğütücü diş
Bir tür
klavyeli çalgı

Posta kutusu
(kısa)

Küçük tekke

2

Hayvan damı

Fecir

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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SUDOKU

Her satırı, her sütunu ve her 3x3 lük alanı, 1’den 9’a kadar rakamlarla doldurun.
Fill each row, column and 3X3 square with numbers from 1 to 9.
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Photo Life
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Siz de PTT Hayat ile çektiğiniz fotoğrafları
#ptthayatıniçinde etiketiyle Twitter ve
Instagramda paylaşın, en çok beğenilen iki
fotoğrafı yayımlayalım.

