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Sunuş

Vatan toprağının her karışı
kutsaldır.
1923 yılında kanı canı pahasına vatanın
her sathını kurtaran bu millet, azmini
ve yüceliğini kanıtlamıştır. 1923 ile 2023
arasında kurulan köprüde yine milletimizin
azim ve kararlılığıyla yeni destanlar
yazılmaktadır.
Yüce Türk milleti, İstiklal Harbi’nde
emniyetine, hürriyetine ve istikbaline el
uzatanlara, tarih boyunca bütün dünyaya
ibret olması gereken apaçık bir cevap
vermiştir. 30 Ağustos gibi eşine az rastlanır
bir zaferin mimarı olan yüce milletimizin
Zafer Bayramı’nı kutluyorum. Ağustos
ayında aynı zamanda bütün İslam aleminin
heyecanla beklediği Kurban Bayramı’nın
gelişiyle birlikte umudumuzun yeşerdiği,
birliğimizin güçlendiği bir bayramı
daha hep birlikte yaşamanın sevincini
tadacağız. Bu vesileyle bütün halkımızın ve
İslam aleminin Kurban Bayramı’nı tebrik
ediyorum. Günümüzde savaşlar artık topla
tüfekle değil, akıl ve bilimle yapılmaktadır.
Daima “Yurtta Sulh Cihanda Sulh” ilkesiyle
hareket eden Türkiye Cumhuriyeti, bugün
teknolojiye yaptığı yatırımlarla bilim cephesinde de ilerlemektedir. Her şeyden önce, köklü bir geçmişe sahip olan kurum
ve kuruluşlarımız, binlerce yıllık devlet geleneğimiz ve tecrübemiz, ülkemizi dünya genelinde bir adım daha ileriye
taşımaktadır.
Teknoloji hem insan ihtiyaçlarına cevap veren hem de yeni ihtiyaçlar üreten etkileriyle günümüz dünyasının vazgeçilmezi
haline gelmiştir. Artık sanayi, eğitim ve haberleşme gibi alanlarda teknolojik gelişmelerin uzağında kalmak, çağın
gerisinde kalmak anlamına gelmektedir. Hizmet verdiği sektörlerdeki gelişmeleri yakından takip eden Posta ve Telgraf
Teşkilatımız, çağı yakalayan yaklaşımlarıyla Türkiye’nin teknoloji lokomotifi haline gelmiştir.
179 yıllık mazisinde haberleşme alanında büyük yeniliklere imza atan Posta ve Telgraf Teşkilatımız, günümüzde faaliyet
sahasına bankacılık, sigortacılık, e-Ticaret gibi önemli sektörleri de ekleyerek çağın gerekleri ve imkânları doğrultusunda
güncellediği ürün ve hizmetleriyle diğer ülkelerin posta teşkilatları arasında sivrilmiş, ilgili sektörlerde öncü bir konuma
yükselmiştir. 2016 yılından bu yana Dünya Posta Birliği’nin İdari Konsey Başkanlığı'nı da yürüten kurumumuz, postanın
geleceğinde söz sahibi olmuştur.
145 yıllık tarihinde, ikincisi Türkiye’nin başkanlığında düzenlenen Dünya Posta Birliği 2. Olağanüstü Kongresi’nde,
Birleşmiş Milletler tarafından 2015 yılında belirlenen “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri”ne ulaşılması konusunda posta
teşkilatının; yoksulluğu ve açlığı bitirmek, iklim değişimiyle mücadele etmek, sürdürülebilir yaşam alanları tesis etmek
gibi oldukça kritik konularda da aktif görev alması karara bağlanmıştır. 179 yıllık tarihinde insanın ihtiyaçlarına hızlıca
çözümler bulan PTT AŞ, hizmet ve sorumluluk alanını giderek çeşitlendirmekte; sadece ulusal değil, uluslararası arenada
da etkin bir aktör olarak Türkiye’yi 2023 hedeflerine taşımaktadır.
T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı
M. Cahit Turhan
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Homeland is sacred.
Having saved every piece of the homeland at the cost of their lives in 1923, the Turkish nation established its
tenacity and greatness. Bridging the gap between 1923 and 2023, history is made again thanks to the national
perseverance and determination.
Every piece of the homeland is sacred. The august Turkish nation gave an exemplary clear response to the
whole world in the Independence War against those aspiring to impringe on its security, freedom and future. I
would like to congratulate our august nation on the Victory Day for being the leaders of an exceptional victory
on August 30, and remember the glorious martyrs and heroic veterans with mercy and gratitude.
Wars are now waged by strength of mind and science, not cannons or rifles. Always sticking to the motto
“peace at home, peace in the world”, the Republic of Turkey makes headway in science through investments in
technology. Above all, our long-established agencies and organizations, and the state tradition and experience
based on a background dating back to thousands of years ago take Turkey one step further on the global scale.
Technology has been an integral part of the modern world, responding to the needs of the people and
generating new needs along the way. Lagging behind others in technological advances such as industry,
education and communication equals to failing to keep up with the times. Keeping tabs on developments
in industries that it provides services for, the Turkish Post has grown into a technological engine of Turkey,
adopting a modernized perspective.
Introducing major novelties in communications for 179 years since its inception, the Turkish Post has
incorporated banking, insurance and e-Trade into its arsenal of operations, standing out among postal
organizations around the world in line with modern needs and capabilities, and moving into a leading position
in the aforementioned industries. Serving as the CA chairmanship of the Universal Postal Union since 2016,
the Turkish Post now has a say in the future of postal services.
On the occasion of the 2nd Extraordinary Congress of the Universal Postal Union under the presidency
of Turkey in its 145-year background, an action was taken to make sure that the Turkish Post assumes an
active role in critical matters such as eradication of poverty and hunger, fight against climate change, and
establishment of sustainable residences in an effort to achieve “Sustainable Development Goals” set out in 2015
by the United Nations.
Offering prompt solutions to the needs of the people for 179 years, PTT Corp. diversifies its range of services
and duties, taking Turkey closer to the 2023 goals as an influential organization on the international scale.
T. C. Minister of Transport and Infrastructure
M. Cahit Turhan

8
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Message from the General Manager

Dünün tecrübesi,
günün teknolojisi
Haberleşme insanlık için hep bir
ihtiyaç olmuştur. Tarih boyunca bu
ihtiyaca karşılık çözümler geliştiren
milletler, bekalarını kısmen haberleşme
organizasyonlarına borçludur. Orta
Asya’dan başlayan Türk göçleriyle
birlikte Türk toplumlarında hızla gelişen
posta, Büyük Selçuklu dönemiyle birlikte
giderek önem kazanmış, 13. yüzyılda Türk
devletlerinde bir teşkilat olarak yerini
almıştır. 1840 yılına gelindiğinde Osmanlı
İmparatorluğu; İstanbul ile diğer vilayetler
arasında haberleşmenin yapılabilmesi
için Postane-i Amire adıyla ilk postaneyi
açmıştır. Telgrafın icadından kısa bir
süre sonra ilk olarak posta teşkilatından
ayrı bir müdürlük olarak açılan Telgraf
Müdürlüğü, Posta Nazırlığıyla birleşerek
1871 yılında Posta ve Telgraf Teşkilatı Nezaretine, 1909 yılında ilk manuel telefon santralinin İstanbul’da kurulmasıyla Posta,
Telgraf ve Telefon Nezareti haline dönüşerek modern yüzünü almaya başlamıştır. Posta ve Telgraf Teşkilatımız, 1. Dünya Savaşı
ve Kurtuluş Savaşı’nda üstlendiği vazife ve sorumlulukla vatan savunmasında oldukça kritik bir konuma sahip olmuştur.
Büyük Türk milletinin destanlarına destan eklediği Kurtuluş Savaşı sırasında, düşman işgali altındaki vatan toprağının
savunulması ve geri kazanılmasında haberleşme hayati önem taşıyordu. Kurtuluş Savaşı’nda büyük ve meşakkatli görevleri
üstün bir başarıyla yerine getiren Posta ve Telgraf Teşkilatı; bu destanın yazılmasına emekleri geçtiği için onur duymakta, iftihar
etmektedir.
179 yıllık birikim ve tecrübesiyle PTT AŞ bugün 81 başmüdürlüğe bağlı 5 binden fazla işyeri ve 43 binden fazla çalışanıyla
ülkenin her yerinde ve hayatın her alanında hizmetlerini sürdürmektedir. Posta ve kargo başta olmak üzere bankacılık,
sigortacılık, e-ticaret, lojistik, PTTCELL gibi 500’ü geçen hizmet kalemiyle büyüyerek Türkiye’nin dünya markası haline
gelen PTT AŞ, gelişen teknolojiyle birlikte kendini yenilemekte; bir yandan gerek kurumsal tecrübesi gerekse ürün ve hizmet
politikasıyla dünyadaki diğer posta teşkilatlarının arasında öne çıkarken, diğer yandan da gelişmeleri de yakından takip ederek
yenilikleri birikim ve tecrübesiyle birleştirmektedir. Posta ve Telgraf Teşkilatımız, tıpkı vatanımız Türkiye gibi her geçen gün
büyümeye ve gelişmeye devam etmekte, 2023 hedeflerine doğru kararlılıkla ilerlemektedir.
Bugünlerimizin ve Cumhuriyetimizin, istiklalimizin ve istikbalimizin kazanıldığı 30 Ağustos Zaferini kutluyor; başta Gazi
Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tarih boyunca vatan savunması için mücadele eden şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla
anıyorum. Aynı zamanda yaklaşan Kurban Bayramı’nın hepimiz için hayırlar, sevinçler getirmesini temenni ediyor; aziz
milletimizin ve bütün İslam aleminin Kurban Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum.
PTT AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür
Dünya Posta Birliği İdari Konsey Başkanı
Kenan Bozgeyik

sier with

Yesterday's experience, today's technology
Innovation, which eases human life to ward off the chaos caused by the modern way of life, is of importance
for the well-being of individuals and thus societies. Keeping up with the rest of the world where technology is
advancing at a rapid clip entail years of experience and know-how.
Communication has always been a need throughout the human history. Nations, which offer solutions to
respond to such needs throughout the years, owe their survival to communication organizations to a partial
extent. Having made a rapid progress among the Turkic communities in the aftermath of the Turkic migration from the Central Asia, the postal service became even more important under the rule of the Great Seljuk
dynasty, growing into an organization among the Turkic states around the 13th century. In 1840, the Ottoman
Empire established the very first post office named Postane-i Amire (Imperial Post Office) for communication
between Istanbul and other provinces.
Founded as a head office detached from the post office shortly after the invention of telegraph, the Department of Telegraph merged with the Ministry of Post to be titled Ministry of Post and Telegraph in 1871, and
then named as Ministry of Post, Telegraph and Telephone in 1909 upon the introduction of the first manual
telephone switchboard in Istanbul. The Turkish Post played a highly crucial role in national defense as a part of
the World War I and the War of Independence, fulfilling its duties and obligations.
Over the course of the War of Independence when the Great Turkish nation made history over and over again,
communication was of vital importance to defend and reclaim the homeland occupied by the enemies. Having
done its part to perform major and arduous tasks throughout the War of Independence, the Turkish Post takes
pride in exerting efforts to achieve such a historic success.
Empowered by 179 years of know-how and experience, PTT Corp. remains at the disposal across the whole
country in every aspect of life, offering more than 5000 offices and 43.000 employees affiliated to 81 head offices. Growing into a globally-acknowledged powerhouse out of Turkey through the diversity of over 500 services
including post and shipment in particular, as well as banking, insurance, e-trade, logistics and PTTCELL, PTT
Corp. keeps itself up-to-date in line with the ever-advancing technology, and moves ahead of other postal
organizations across the globe thanks to its organizational experience and product & service policies, closely
monitoring developments and blending novelties with know-how and experience. The Turkish Post keeps
growing and improving just like Turkey does, making steadfast progress to achieve the 2023 goals.
I would like to congratulate on August 30 Victory Day, a token of liberation for our present, the Republic,
freedom and future, and extend my gratitude to Veteran Mustafa Kemal Atatürk in particular, and to all our
martyrs and other veterans for putting up a fight to defend the homeland throughout the history.
PTT AŞ Chairman and General Manager
President of the World Postal Association Administrative Council
Kenan Bozgeyik
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Merve Ayar

Tiyatro
Theater

Notre Dame’nin
Kamburu
Müzikali

Nerede? Trump Kültür ve Gösteri
Merkezi
Ne zaman? 20 Ağustos, 20.30
Yazan: Victor Hugo
Yöneten: Vural Bingöl
Uyarlayan: Vural Bingöl, Erhan Yaman
Oyuncular: Vural Bingöl, Kamala
Mustafayeva, Andrea Primavera, Erhan
Yaman, Murat Yaşar Özdemir, Bahtiyar
Tamer Aksu, Alaattin Bahar, Ayça Azize
Ergün , Nilüfer Ömürlü, Göker Yıldız, Can
Öz, Özden Uslusoy.
The Hunchback of Notre-Dame:
Musical
Venue: Trump Culture & Show Center
Date&Time: 20th of August, 8.30 P.M.
Written By: Victor Hugo
Directed by: Vural Bingöl
Adapted by: Vural Bingöl, Erhan Yaman
Cast: Vural Bingol, Kamala Mustafayeva,
Andrea Primavera, Erhan Yaman, Murat
Yasar Ozdemir, Bahtiyar Tamer Aksu,
Alaattin Bahar, Ayca Azize Ergun, Nilufer
Omurlu, Goker Yildiz, Can Oz, Ozden
Uslusoy.
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Kitap
Book

Abartma Tozu
Şermin Yaşar
Şermin Yaşar’ın samimi üslubuyla kaleme aldığı
yeni kitabı Taze Kitap’tan çıktı:
Bir sabah uyandık ve bizim kasaba toptan
delirdi. Annem sağlıklı yaşam uğruna evi
dev bir organik tarım alanına dönüştürdü.
Babaannem sevimli, minnoş pansiyonunu
oteller zinciri yaptı. Babam daha çok para
kazanmak için eve uğramaz oldu. Kuzenim
ata binerken resim yapmaya, flüt üflerken
piyano çalmaya başladı. Yengem temizlikle
kafayı bozdu. Kocasını pis diye evden kovdu
ve çocuklarını her gün suya yatırdıktan sonra
mandalla çamaşır ipine astı. Sevgi Teyze,
daha çok sevebilmek için çocuklarını koltuğa
bağladı, hepsine aynı kombin kıyafetler
giydirdi ve onları sevgi komasına soktu.
Fehmi Abi, bilgisayarın başından tuvalete
gitmek için bile kalkmadığından hastanelik
oldu. Okulda daha başarılı olmak için
teneffüs yapmamaya, hafta sonları da okula
gitmeye başladık. Etrafımda bir tane normal
insan kalmadı. Ha şimdi diyeceksin ki bir
tek sen mi normalsin? Evet, bir tek ben
normalim. Neyse ki mücadeleci bir ruhum
var. Bu kasabadaki insanlara bir süper
kahraman lazımsa o kesinlikle benim. Koca
kasabada yanımda olan tek kişi, Tevfik
Kılıkırkyarar. Gerçi o da çok normal değil
ama olsun, o da insan.”

Abartma Tozu by Şermin Yaşar
Şermin Yaşar’s new book with a candid style has been just released by Taze Kitap:
“One one of those mornings, we woke up and the whole town went crazy. My mom turned the house into a massive organic agricultural
land to lead a healthy life. My grandmother made her cute and petite hostel a hotel chain. My dad stopped coming home to make much
more money. My cousin started to paint while riding a horse, and play a piano while also playing a flute. My aunt-in-law got consumed
with cleaning. She kicked her husband out for being dirty, and soaked her kids in water before pegging them up. Aunt Sevgi tied her
kids to an armchair to caress them more, put them in the same outfits, and placed them into a coma of compassion. Brother Fehmi was
hospitalized as he did not even bother to stand up to go to the restroom, taking a break from sitting at the computer. We stopped having
breaks in the school and went to the school even on weekends to be more successful. There was no normal kind of person left in my
circle. At this point, you might suspect whether I am normal or not. Yes, I am the only one who is normal. Fortunately, I am a fighter. If the
people in town need a superhero, that’s definitely me. The only person to stand by me in the whole town is Tevfik Kılıkırkyarar (literally
hairsplitter). In fact, he is not normal, either but so be it. He, too, is human.”
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Dijital Minimalizm - Ekran Bağımlılığı ve Teknoloji
Yorgunluğu Sarmalından Kurtulmak İçin Bir Yol
Haritası - Cal Newport
“Pürdikkat” adlı eseriyle dünya çapında adından
söz ettiren Cal Newport, yeni kitabında dikkatimizi
sömüren bu dijital sarmalın içine adım adım nasıl
itildiğimizi anlatıyor. Bu sarmaldan çıkabilmek için
önümüze bir yol haritası seren Newport, “dijital
minimalizm” olarak adlandırdığı özgün bir teknoloji
kullanımı felsefesi öneriyor.
Cal Newport’a göre dijital teknolojilerin nimetlerini
reddetmenin âlemi yok; bütün mesele hangi aracı
ne zaman ve ne amaçla kullanacağımıza karar
verip geri kalan tüm ıvır zıvıra sırt çevirmek. Bunun
için öncelikle “dijital temizlik” olarak adlandırdığı
otuz günlük bir derlenip toparlanma sürecinden
geçmemizi öneren Newport, dijital minimalistlerin
faydalandığı uygulamalardan ve analog
hayatlarından örnekler veriyor.
Dijital minimalizm, albenili teknoloji yığınında
kaybolduğumuz bu çağda yaşamaya değer bir hayat
kurmakla alakalı bir felsefe. Cal Newport, bizi ekran
bağımlılığıyla yüzleşmeye davet ediyor.

Digital Minimalism: Choosing a Focused
Life in a Noisy World by Cal Newport
Having made an indelible impression around
the globe for his book “Deep work: Rules for focused
success in a distracted world”, Cal Newport tells
in his new book about how we are exponentially
dragged into a digital vortex that sucks our
attention dry. Rolling out a roadmap to break out
of the vicious cycle, Newport offers a perspective
for the unique use of technology that he calls
“digital minimalism”.
Cal Newport argues that it is needless to strictly
turn down the blessings of digital technology.
It all comes down to making up your mind
about when and what to use it for, and paying
no attention to all the remaining trivial stuff.
Proposing a thirty-day recovery process that he
refers to as “digital cleansing”, Newport adduces
practices and analog lives adopted by digital
minimalists.
Digital minimalism is a mindset about
establishing a life worth living for in today’s
world where we are lost in an alluring pile of
technologies. Cal Newport urges us to face the
screen addiction.
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Zaman Makinesi - Herbert George
Wells

V

ictoria dönemi Londra’sında saygın bir
bilim insanı, geliştirdiği zamanda yolculuk
yapabilen bir makineyle Sekiz Yüz İki Bin
Yedi Yüz Bir yılının İngiltere’sini ziyaret eder.
Karşılaştığı hiç beklemediği bir dünyadır.
Yaşadıklarını bir arkadaş grubuna anlatır.
Geleceğin dünyası; bilimin, teknolojinin ve
insanlık kültürünün daha adil bir toplumun
gelişmesini sağlayacağına duyulan sarsılmaz
inancı yerle bir eden, koca bir hayal kırıklığıdır.
Uygarlığımızı sarıp sarmalayan derin
adaletsizlik ve eşitsizlik, gelecekte insanın
sonunu getirmiştir. Geriye kalanlar amaçsız
bir yeryüzü cennetinin kırılgan sakinleri
Eloi’ler ile yer altı cehenneminde insanlıktan
çıkmış Morlock’lar olarak iki ayrı türde evrim
geçirmiştir. Modern toplumdaki adaletsizliğe
yönelik derin eleştirileriyle evrim teorisinin bir
yorumunu birleştiren Wells, Zaman Makinesi’nde
yaşadığımız dünyaya güçlü bir projeksiyon yapar.

The Time Machine by Herbert
George Wells

A

well-respected scientist visits Victorian
London, Britain, traveling back to 802.701
by a time machine of his own creation. It
is a world he never expected to meet. He tells a
group of friends about his experience. The future
is one big disappointment that wipes out the
firm belief that science, technology and shared
culture of mankind would bring about a more just
society. Abysmal injustice and inequality, which
plagues our civilization, sees mankind through
in the future. All that is left is the Eloi, a bunch of
thin-skinned residents of heaven on earth with no
purpose, and the dehumanized Morlocks in an
underworld hell, evolving as two separate species.
Combining a profound criticism of injustice in a
modern society with a rendition of the evolution
theory, Wells comes up with an emphatic
projection about the world we live in through the
Time Machine.

Sanatçının Gençlik Portresi - James
Joyce

J

oyce’un Cizvit okullarında
geçen çocukluğundan,
üniversitede tanıştığı
insanlardan, alkolik babasından,
dindar annesinden, dönemin
siyasi gerginliklerinden, inançla
ve kadınlarla ilişkisinden
beslenerek yazdığı bu roman;
sanatçının neden kalabalıktan
ayrıldığını, ayrılmak zorunda
kaldığını anlatmasının yanında,
serbest dolaylı anlatımın ve
bilinç akışı tekniğinin en güçlü
örneklerinden birisidir. Sanatçının
Gençlik Portresi, gençlik ateşiyle
öfkeli, kendinden emin, içinde
fırtınalar kopan, çok çok tartışan
ya da sadece dinlemekle,
izlemekle yetinen ama yazarken,
yazıyı konuşurken gürül gürül
canlanan sanatçının belki de hiç
değişmeyecek hikâyesi.

A Portrait of the Artist
as a Young Man by
James Joyce

T

elling about Joyce’s
childhood in Jesuit schools,
people he met in college,
his alcoholic father and devout
mother, political tensions of the
time, and his relations with faith
and women, the novel also offers
insight into why the writer had
to take a break away from the
crowd, being one of the most
poignant examples for a freestyle
indirect speech and stream of
consciousness. A Portrait of the
Artist as a Young Man is perhaps
the never-changing story of the
writer who is enraged with youth
fever, self-confident, with a lot
going on in his mind as he argues
a lot or contents himself with mere
listening but roars like a thunder
whenever he writes.
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Milli Saraylar Resim Müzesi
Milli Saraylar Resim Müzesi, Beşiktaş’taki Dolmabahçe Sarayı’nın Veliaht
Dairesi’ndedir. Veliaht Dairesi’nin bir bölümü yaklaşık yedi yıl süren restorasyon
çalışmaları sonrası çağdaş müzecilik standartlarında bir müzeye dönüştürülerek “Milli
Saraylar Resim Müzesi” olarak sanatseverlerin hizmetine sunulmuştur. Milli Saraylar
Resim Müzesi, Türk müzecilik tarihine yeni bir boyut ve bakış açısı kazandırmanın
önemine olan inancın ürünüdür. T.C. Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki Milli
Saraylar İdaresi Başkanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren müze, tematik bütünlük
içinde 11 bölümden oluşmaktadır. Müzenin ilk bölümü Sultan Abdülmecid ve
Sultan Abdülaziz’in portrelerinin yer aldığı salondur. Diğer bölümlerde de tematik
olarak “Osmanlı’da Batılılaşma” görülebileceği gibi, yerli ve yabancı ressamlardan
İstanbul görünümleri ve Paris’teki Goupil Sanat Galerisi'nden alınan eserler
görülebilir. Müzenin en dikkat çekici bölümü, ünlü Rus ressam İvan Konstantinoviç
Ayvazovski’nin yer aldığı tabloların bulunduğu salondur. Gerek salonun kendisi gerek
eserler hayranlık uyandırmaktadır. Müzede saray ressamlarına ve yaver ressamlara
ait pek çok eser görülebileceği gibi Şeker Ahmed Paşa, Süleyman Seyyid ve Osman
Hamdi Bey gibi ünlü Türk ressamların izi de sürülebilecektir.
http://www.millisaraylar.gov.tr/muzeler/resim_muzesi - Ziyaret Saatleri

Pazartesi hariç her gün: 09.00-17.00

National Palaces Painting Museum

Müze
Museum

The National Palaces Painting Museum is situated in the Apartments of the Crown
Prince, Beşiktaş. A section of the Apartments of the Crown Prince has been turned
into a museum in line with modern museum standards in the aftermath of restoration
efforts that took nearly seven years, and launched for art enthusiasts under the title
of “National Palaces Painting Museum”. The National Palaces Painting Museum is
a fruit of belief in the importance of offering a new dimension and perspective to the
history of Turkish museology. Affiliated to the Directorate of National Palaces within
the body of the Turkish Presidency, the museum comprises 11 sections in thematic
coherence. The first section of the museum is a hall home to the portraits of Sultan
Abdülmecid II and Sultan Abdülaziz. Other sections feature “Westernization under
the Ottoman Rule” in a thematic fashion, as well as landscapes of Istanbul by domestic
and international painters, and works of art brought from Goupil Art Gallery in Paris.
The most striking section of the museum is the hall that features the paintings by the
highly-celebrated Russian painter Ivan Konstantinovich Aivazovsky. The hall itself
and the paintings are awe-inspiring. The museum also displays a myriad of works by
court painters and imperial aides-de-camp, as well as paintings by well-known Turkish
painters such as Şeker Ahmed Pasha, Süleyman Seyyid and Osman Hamdi Bey.
http://www.millisaraylar.gov.tr/muzeler/resim_muzesi
Opening Times
Every day except for Mondays from 9 A.M. to 5 P.M.
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Levent Yüksel

Karsu & Olten Filarmoni

Pop müziğimizin değerli besteci ve
yorumcularından Levent Yüksel, Kerki I
Solfej konserleri ile sevenleriyle buluşacak.
Nerede? Datça Açıkhava Tiyatrosu
Ne zaman? 31 Ağustos, 21.15
Levent Yüksel
Levent Yüksel, one of the esteemed
composers and singers of pop music,
meets with the audience for Kerki I
Solfej concerts. Venue:Datça Open Air
Theater
Date&Time:31st of August, 9.15 P.M.

Ziynet Sali

C

az festivalinin son akşam konserinde, İzmir’in başarılı orkestrası Olten Filarmoni, caz müzisyeni ve piyanist Karsu ile bir araya geliyor. Şimdiye
kadar Carnegie Hall ve North Sea Caz Festivali gibi dünyanın pek çok prestijli mekânında ve etkinliğinde konserler veren sanatçı, şimdi de
ilk kez Bodrum Müzik Festivali’ne konuk oluyor ve kendi bestelerini de içeren, klasik tarzda yenilenen düzenlemeleriyle rüya gibi bir konser
vermeye hazırlanıyor.
Nerede? D-Marin Turgutreis, Muğla
Ne zaman? 25 Ağustos, 21.00
Karsu & Olten Philharmonic Orchestra

O

Müzik

n the final evening of the jazz festival, the highly-rated Olten Philharmonic Orchestra out of Izmir features jazz musician and pianist Karsu.
Having previously performed in many prestigious venues and events such as Carnegie Hall and North Sea Jazz Festival, the artist is set to
perform for the first time on the occasion of Bodrum Music Festival, and take to the stage for an idyllic concert based on classic renditions
including her own compositions.
Venue:D-Marin Turgutreis, Muğla
Date&Time 25th of August, 9 P.M.

Music

Türk pop müziğinin en başarılı
yorumcularından biri olan Ziynet Sali, yaz
konserleri kapsamında Çeşme’ye konuk
oluyor.
Nerede? Çeşme Açıkhava Tiyatrosu
Ne zaman? 25 Ağustos, 21.00
Ziynet Sali
Ziynet Sali, one of the top
accomplished Turkish pop singers,
is set to perform in Çeşme on the
occasion of summer concerts.
Venue:Çeşme Open Air Theater
Date&Time:25th of August, 9.00 P.M.
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Irem Karaosmanoglu
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İstanbul Anadolu Yakası’nda bulunan
Büyükada, Heybeliada, Kınalıada,
Burgazada ve Sedef Adası; Prens
Adaları olarak biliniyor. Havaların
ısındığı, yeni yerler keşfetme
isteğimizin arttığı bugünlerde
şehirden kaçmak isteyenlerin ilk
tercihi olan adalara Kabataş,
Beşiktaş, Eminönü ve Kadıköy gibi
merkezî semtlerden, günün belirli
saatlerinde kalkan vapurlarla ulaşım
sağlanıyor.
Situated on the Asian side of Istanbul,
Büyükada, Heybeliada, Kınalıada,
Burgazada and Sedef Island are billed
as the Prince Islands. Departing for
the islands from central towns such
as Kabataş, Beşiktaş, Eminönü and
Kadıköy at certain times of the day,
ferries offer access to the islands for
people aspiring to take a break away
from urban life to explore somewhere
new when it gets scorching hot.

ISLANDS
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Adalar gezimize erkenden başlamanın
daha iyi olacağını düşünerek 7:45’de
Kabataş’tan kalkan vapura biniyor,
bir saat sonra ilk durağımız olan
Kınalıada’ya varıyoruz. Kınalıada,
diğer adalar içerisinde İstanbul'a en
yakın olanı; ulaşım süresinin kısalığı
dolayısıyla şehirde çalışan ve adada
yaşayanlar var. Sabahın erken saatleri
olmasına rağmen İstanbul’a gidip
gelenler ve günübirlikçilerin etkisiyle
Kınalıada, ziyaretçilerini hızlı ritmi ve
pozitif enerjisiyle karşılıyor.

İkiz Sirakyan Evleri
Diğer adalara nispeten daha küçük
olan Kınalıada’ya girişte İkiz Sirakyan
Evleri dikkat çekiyor. 1900’lü yılların
başında ticaretle uğraşan Sirakyan
ailesi tarafından yaptırılan İkiz
Sirakyan Evleri, simetrik biçimde inşa
edilmiş. Her biri 634 metrekarelik alan
üzerinde inşa edilen ve L şeklinde
tasarlanan dik çatılı ahşap evler, üçer
kattan oluşuyor. Mimariye, tarihe
ve sanata ilginiz varsa İkiz Sirakyan
evlerini mutlaka görmelisiniz.
Hristos Manastırı
Kınalıada’nın en yüksek noktasında,
Manastır Tepesi’nde yer alan Hristos
Manastırı’nın 803 yılında, Bizans
İmparatoru Romen Diyojen tarafından
yaptırıldığı biliniyor. U şeklinde inşa
edilen görkemli yapı, din eğitimi
merkezi olarak işlev görmüş ve 1900’lü
yıllarda da kız yetimhanesi olarak
kullanılmış.
It would be better to get the trip to the
islands started early on. So, we hop on
a ferry departing from Kabataş at 7:45
A.M. and make it to Kınalıada, the first
stop, in an hour. Kınalıada is the closest
one to Istanbul among others. Some
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people work in the city and reside on
the island thanks to its close proximity.
Even though it is early in the morning,
Kınalıada welcomes visitors with a
quick pace and positive energy as
Istanbul commuters and day trippers
arrive.
Sirakyan Twin Houses
As you make your way into
Kınalıada, which is relatively smaller
than others, Sirakyan Twin Houses
stand out. Built by Sirakyan family
engaged in trade in early 1900s,
Sirakyan Twin Houses are erected in
a symmetrical form. Built on a land of
634 square meters and designed in an
L-shaped fashion, each wooden house
with a steep slope roof comprises three
floors. Sirakyan Twin Houses are mustsee if you are keen on architecture,
history and art.
Hristos Monastery
Situated atop Kınalıada on the
Monastery Hill, Hristos Monastery was
reportedly built in 803 at the behest
of the Byzantine Emperor Romanos
IV Diogenes. Designed in a U-shaped
form, the imposing landmark previously
served as a hub of religious education,
and then became an orphanage for
girls in 1900s. .

Yaklaşık 2 kilometrekarelik bir alana yayılan Burgazada, Türk edebiyatının
ünlü isimlerinden Sait Faik Abasıyanık’ın yaşadığı ada olarak biliniyor.
Adada bunun yanında birçok manastır ve kilise var.
Aya Yani Kilisesi
Burgazada’nın tarihinde önemli bir yere sahip olan Aya Yani Kilisesi, adanın en göze çarpan mimarisine sahip. Sahildeki
tabelaları takip ederek kolayca ulaşılabilen kilisenin içinde birçok tarihî eser bulunuyor.
Sait Faik Abasıyanık Müzesi
Ülkemizin önemli hikayecilerinden olan Sait Faik, yaz mevsiminde vaktinin çoğunu burada geçirirken siroz teşhisi
konulduktan sonra Burgazada’da yaşamaya başlıyor, “Adalı” lakabı da buradan geliyor aslında. Yazara ait eşyaların,
mektupların ve hayat hikayesinin ayrıntılarının bulunduğu köşk, vefatından
sonra annesi tarafından Darüşşafaka’ya bağışlanıyor ve 1959 yılında müze
haline getiriliyor. Pazartesi ve Salı günleri kapalı olan müze, haftanın diğer
günleri 11:00 ve 17:00 arasında ziyaretçilerini bekliyor. Müzeye giriş ücretsiz.
Stretching over a land of nearly 2 square kilometers, Burgazada is renowned as
the island where Sait Faik Abasıyanık, one of the major Turkish men of letters,
used to reside. In addition, the island is home to several monasteries and a
church
Aya Yani Church
Looming large in the background of Burgazada, Aya Yani Chuch enjoys the
most striking architectural style on the island. Offering easy access if you follow
the signs on the seaside, the church harbors many historical artifacts.
Sait Faik Abasıyanık Museum
Sait Faik, one of the country’s top storytellers, used to spend most of the
summer days around here, and then began to reside on Burgazada after
being diagnosed with cirrhosis. That is how he was nicknamed as “Islander”.
Displaying his belongings, letters and details about his life, the mansion had
been given away by his mother to Darüşşafaka Society upon his death, and
turned into a museum in 1959. Close on Mondays and Tuesdays, the museum
receives visitors for the rest of the week from 11 A.M. to 5 P.M. The museum offers
free admission.
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Çam Limanı
Konumu itibariyle
Heybeliada’nın güney
cephesinde yer edinen Çam
Limanı, denize girmek ve kamp
yapmak isteyenlerin tercih ettiği
bir koy. Çevresinde birçok kafe,
restoran olduğu gibi piknik
yapılabilecek alanlar da mevcut.

Çam Harbour

Located on the southern part
of Heybeliada, Çam Harbour
is a favorite cove to swim
and set up a camp. The surroundings are equipped with
scores of cafes, restaurants
and picnic sites.

Heybeliada; Türkiye’deki ilk verem
ve akciğer hastanesi olarak bilinen
Heybeliada Sanatoryumu ile sahilinde
keyifli zamanlar geçirebileceğiniz
Çam Limanı’yla, birçok tarihî okul ve
mabetle karşılıyor ziyaretçilerini.
Heybeliada Sanatoryumu
Çam Limanı’nda ağaçların arasında
yer edinen ve sadece konumuyla
dahi iyileştirici bir etkiye sahip olan
Sanatoryum, 1924 yılında Atatürk’ün
isteğiyle kuruluyor. Türkiye’de açılan
ilk verem hastanesi olarak bilinse
de zamanla akciğer hastalarının da
bakımını üstleniyor.
Açıldığı yıllarda 16 kişilik yatak
kapasitesine sahip olan kurum,
ilerleyen yıllarda kapasitesini
artırarak yatak sayısını 660 kişiye
kadar çıkarıyor. Günde dört öğün
yemeğe ek olarak et, bal ve süt gibi
gıda takviyeleri, hastaların rehabilite
edilmesi için düzenlenen çeşitli
etkinlikler ve uzman doktor kadrosuyla
dönemin en iyi hizmet veren
hastanelerinden biri olarak bilinen
Sanatoryumda aynı zamanda uzman
ve asistanlara da nitelikli eğitimler
veriliyor ve Prof. Dr. Siyami Ersek gibi
doktorlar yetiştiriliyor.

Heybeliada welcomes visitors, being home
to a sanatorium as the first tuberculosis and
pulmonary hospital in Turkey, Çam Harbour
to spend some quality time on the seaside,
and a great deal of historical schools and
sanctuaries.
Heybeliada Sanatorium
Situated in the midst of trees by Çam
Harbour and offering a therapeutic effect
purely thanks to its location, the Sanatorium
was established at the behest of Atatürk
back in 1924. While it was touted as the very
first tuberculosis hospital in Turkey, it also
served for patients suffering from pulmonary
diseases, too.
Originally equipped with 16 beds, the
facility built capacity in the ensuing years,
increasing it to 660 beds. Regarded as one
of the best-serving hospitals of the time,
offering four meals a day, along with food
supplements such as meat, honey and milk,
various activities to rehabilitate patients,
and a squad of specialists, the Sanatorium
also offered training for specialists and
residents, and raised physicians such as Prof.
Siyami Ersek.
Having relied on its own budget for
operations following the withdrawal of
the government’s subsidies as a part of a
healthcare policy reform introduced in 1980,
the facility had to cut back on patient care
and staff expenses. As initial maintenance
& repair efforts exerted through external
grants did not yield any fruit in the long
run, an action was taken to shut down the
hospital on the grounds of the fact that the
island is far from the city and there was
not a sufficient number of patients. Having
operated for 81 years, the Sanatorium was
shut down in 2005.
Inspiring many stories as a part of its
historical fabric and events in its past, the
Sanatorium recently came into prominence
for the movie “the Butterfly’s Dream”.
Relapsing into silence now after being
introduced to the moviegoers on the silver
screen, the Sanatorium awaits visitors on
Heybeliada.
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Hüseyin Rahmi Gürpınar Müzesi
Türk edebiyatının önemli
yazarlarından Hüseyin Rahmi
Gürpınar’ın 1912-1944 yılları arasında
yaşadığı evin restore edilmesiyle
oluşturulan müzede; yazara ait el işleri,
kitaplar ve eşyalar sergileniyor. Adanın
en güzel manzaralarından birine sahip
olan müze, edebiyat severlerin ilgi
odağı olmaya devam ediyor.
Hüseyin Rahmi Gürpınar Museum
The museum was created by the
restoration of the house where Hüseyin
Rahmi Gürpınar, one of the most
important writers of Turkish literature,
lived between 1912-1944. handicrafts,
books and belongings of the author are
on display. The museum, which has one
of the most beautiful views of the island,
remains the center of attention for
literature lovers.
İstanbul’un en küçük adası olarak bilinen
Sedef Adası, doğal güzelliği ve eşsiz
manzarasıyla doğa severlere kamp alanı sunduğu gibi düzenli ve temiz sahiliyle denize girme olanağı da sağlıyor. Huzuru
daha küçük bir adada arayanlar ve kalabalıktan uzak bir gezinti yapmak isteyenler Bostancı’dan kalkan vapurlarla Sedef
Adası’na kolayca ulaşabiliyor.
Sedef Island, the smallest islands in Istanbul, offers nature aficionados pristine beauty and unique views for a camp site, and
a nice spot to go swimming on a well-organized and spotlessly clean beach. For a trip of serenity to a small island far from the
madding crowd, ferries depart from Bostancı for Sedef Island.
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Aya Yorgi Kilisesi
1905 yılında inşa edilmiş olmasına
rağmen 1909 yılında kullanıma açılan
kilise, her yıl 23 Nisan ve 24 Eylül
tarihlerinde ziyaretçi akınına uğruyor.
Yılda iki kez şifa ve umut arayan insanlarla
dolup taşan Aya Yorgi Kilisesi, dileklerin
gerçekleştiği kilise olarak anılıyor.
Aya Yani Church
Looming large in the background of
Burgazada, Aya Yani Chuch enjoys the
most striking architectural style on the
island. Offering easy access if you follow
the signs on the seaside, the church
harbors many historical artifacts.

İstanbul’a bağlı olan adaların en
büyüğü olarak bilinen Büyükada,
yaklaşık beş buçuk kilometrelik bir
alanı kapsıyor. Bu nedenle, Büyükada’yı
baştan sonra yürüyerek gezmek
yerine, çarşı içerisindeki dükkanlardan
bisiklet kiralayarak gezinizi daha
keyifli hale getirebilirsiniz. Ayrıca,
farklı çeşitleriyle ünlü olan Büyükada
dondurmacıları, vapurdan indiğiniz
gibi sizi bekliyor olacak.
El Sanatları Çarşısı
El yapımı birçok ürünün satışa
sunulduğu çarşıda her zevke göre
takı, hediyelik eşya ve süs eşyası
mevcut. Büyükada’ya gelip bir hatırayla
dönmek isterseniz, El Sanatları
Çarşısı’na uğrayabilirsiniz.
Adalar Müzesi
İstanbul’un ilk çağdaş kent müzesi
olarak bilinen Adalar Müzesi’ne
ulaşmak için sahilden 40 dakika
kadar yürümeniz gerekiyor. Ancak
ulaşım için bisikleti tercih ederseniz
süre epeyce kısalacaktır. Bünyesinde
gerçekleştirilen etkinlik ve sergilerle
canlı tutulan müzede birçok belge,
obje, fotoğraf ve kayıt mevcut.
Pazartesi günleri hariç her gün 09:3017.30 arasında ziyaretçi kabul eden

Adalar Müzesi, adaların dünü ve
bugünü hakkında bilgi sahibi olmak
isteyenlerin uğraması gereken yerler
arasında.

Büyükada, the largest island among
the ones affiliated to Istanbul, covers
nearly 5.5 square kilometers. That is
why one might as well rent a bike in
a downtown shop to make it more
enjoyable rather than walking around
the island on foot. Additionally,
Büyükada’s ice cream shops, which are
renowned for their varieties, are there
to welcome you the moment you set
foot on the island.
Handicraft Bazaar
Offering a myriad of handicrafts,
the bazaar appeals to everyone for

jewelries, souvenirs and knick-knacks.
For a memory to remember on
Büyükada, you might as well stop by
the Handicraft Bazaar.
Museum of Prince
Islands
The Museum of
the Prince Islands,
the very first
contemporary urban
museum, is at a
40-minute walking
distance from the
seaside. However, it
takes much less if
you go ride a bike
to make it there.
Hosting events and
exhibitions to keep
it rolling, the museum is home to
scores of documents, objects, photos
and records. Open from 9:30 A.M. to
5:30 P.M. except for on Mondays, the
Museum of Princes’ Islands is a mustsee spot to gain insight into the past
and present of the islands.
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Talha Kabukçu
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ROTA
YENİDEN
OLUŞTURULDU

Route Recalculated

Bu yaz denize
gitmesek mi?
How about we skip going to
the seaside this summer?

Yazın tam ortasındayız.
Havalar sıcak, kahveler soğuk.
Hepimiz yorulduk kış boyu.
Kimimiz iş, kimimiz sınav ya da
ders yoğunluğundan… “Bitse de
tatile gitsek” diyerek geçirdik
belki de kışı.
We are right in the midsummer.
It is scorching hot while iced
coffee is a staple. We all were
exhausted during the whole
winter. Some from work stress,
some from exams or classes... We
spent the winter, thinking “wish
it was already over so we can go
on a vacation.”

T
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atil planları yaptık, rezervasyon için siteden siteye koştuk.
Para biriktirdik, izin günü ayarladık. Tatil günü geldi çattı,
arabaya bindik ve rotamızı bu sefer bir sahil beldesine
çevirmedik.
Bu yazıda bir farklılık yaptık: 2019 yazında herkes denize
giderken, rotayı nasıl yeniden oluşturabilir, alışılmış tatil planlarının dışına
nasıl çıkabilir, doğanın tadını nasıl çıkarabiliriz diye düşündük. Aynı
zamanda, Türkiye’deki ve dünyadaki bazı yürüyüş yollarına uğrayarak rota
önerileri çizmeye çalıştık. Hazırsak başlayalım.
Yaz ayları geldiği zaman sosyal medyadaki hikâyeler şenlenmeye başlar.
Deniz-kum-güneş fotoğrafları doldurur her yeri. Gün batımları, mavi kareli
örtüler üzerinde kahvaltılar, keyif kahveleri, kitaplar ve daha niceleri…
Bunlara aşinayız zaten. Sosyal medyada bu tip paylaşımları gördükçe
denizi ya da güneşlenmeyi pek sevmeyenler bile “Yahu, bu yaz birkaç gün
denize mi gitsek?” diyebilir. Yazın yapılabilecek başka tatil planları yokmuş,
ya da denizden hikâye paylaşmazsak eksik kalırmışız gibi hissedebiliriz.
Ama biz denize doğru değil; yeşile, dağlara, yürüyüş yollarına doğru
direksiyonu çevirelim. Eksik değiliz.
Türkiye’de ve dünyada birçok insan tarafından yapılan doğa yürüyüşü,
spor olmanın ötesinde bir zevk ve tutku kimileri için. Spor olarak ortaya
çıkış hikayesi ise epeyce yeni. İnsan, yaratıldığından bu yana doğanın
içinde yaşıyor. Binlerce yıldır toprakla, bitkilerle, hayvanlarla ilişkimiz var.
Fakat sanayileşmeyle birlikte doğada yürümek devamlı yaptığımız bir
eylem olmaktan çıkmaya başladı. Kentlerdeki nüfus arttı; kırsalda, köyde
yaşayan nüfus azaldı. Artık ısınmak için ormana gidip odun kırmaya
ihtiyacımız yok. Domates yemek için tarla sürmemize gerek olmadığı gibi. Şehirde yaşayan insanlar da bir süre sonra, doğada
yürümeyi özel bir etkinlik olarak kurgulamaya başladı. Bu sayede bugün bilinen adıyla “trekking” ortaya çıktı. Zamanla bireysel
olarak yapılan bu etkinliğe, grup yürüyüşleri de eklendi. Böylece insanlar rotaları oluşturarak arazi şartlarını kısmen kontrol
etmeye başladı. Bu sayede rotaların uzunluğu ve koşulları belirlendi; trekking, en amatöründen en profesyoneline kadar herkesin
ilgilenebileceği bir spora dönüştü.
Zamanla dünyada ve ülkemizde yaygınlaşmaya başlayan trekking için birçok rota oluşturuldu ve hizmete açıldı. Bu rotalar
için özel çalışmalar yapıldı. Çünkü insanlar doğada vakit geçirmenin yanında güvende de olmak istiyordu. Yapılan çalışmalarla
birlikte şehirde yaşayan insanların doğada karşılaşabilecekleri ciddi sıkıntılar önlenmiş oldu. Trekking, böylece herkesin
korkmadan yapabileceği bir spor haline geldi. Artık güzergâhlarda belli aralıklarda çeşmeler, kamp alanları, telefon kulübeleri
hatta yiyecek/içecek satılan küçük büfeler bile bulunuyor. Bunları değerlendirmeniz ve kendinize uygun rotaları seçmek için
küçük bir araştırma yapmanız yeterli. Rotalar sıklıkla kullanıldığı için yabani hayvanlarla karşılaşmanız ihtimali de oldukça
düşük. Daha önce bu yolları kullananların akıllı telefonları için geliştirilen uygulamalardaki ya da internet sitelerindeki yorumları
okuyarak daha ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz.
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e made vacation plans and surfed the web for booking. We saved
money and took leave. Finally, the first day of vacation arrived, and
we got in the car and not headed for a seaside town for a change.
There is something different about this article: As everyone goes to the
seaside in summer 2019, we ponder over how to recalculate the usual route, go off the
beaten track for vacation, and revel in the nature. In addition, we stop by some hiking
trails in Turkey and around the world, coming up with route recommendations. Let’s get
it started.
Stories on social media tend to liven up in summertime. They are fraught with
photos of sea, sand and sun. Sunsets, breakfast at a table with a blue-checkered table
cloth, cups of coffee enjoyed, books and so on. We are used to them, anyway. As people
get to see such posts on social media more and more often, those, even though they are
not a big fan of going to the seaside or sunbathing, may think to themselves whether
they should go to the seaside for a couple of days. It is likely that one thinks that there
is no vacation other than the ones people go on in summertime or nothing is ever
complete unless one shares a story on a beach side. Let’s head for not the seaside but
the greenery, mountains and hiking trails. We have nothing to make up for.
Hiking, popular among many people in Turkey and across the globe, is more than
just a sport. It is a pleasure and a passion for some. Its origin story is quite new as a
sport discipline. People have lived in the nature since the beginning of time. We have
been involved with earth, plants and animals for thousands of centuries. However,
hiking ceased to be part of our routines upon the advent of the industrialization. The
urban population grew while the rural settlements became less and less populated.
We do not need to go to a forest and chop some woods for heating purposes anymore.
Just like we do not need to plow a field to eat tomatoes. So, after a while urban people
began to consider trekking as a special occasion. That is how the concept of modern-day trekking came about. Originally
engaged on an individual basis, the activity incorporated walks as a group over time. So, people took up creating routes
and partially got the best of terrain conditions. This is how the length and conditions of routes were set. Trekking has
grown into a sport that can attract a wide array of people ranging from the amateurs to top professionals.
Scores of routes and services have been introduced for trekking as it has spread across Turkey and the globe in time.
Some dedicated initiatives have been taken for the routes. This is because people want to both spend time in the midst of
nature and feel safe at the same time. The initiatives have cleared potentially major risks that urban people are likely to
face in the wild. Trekking have turned into a sport that everybody can perform, holding no fears. The routes are now home
to occasional fountains, camping sites, phone booths and even small-scale kiosk for food/beverages. A little research is all
it takes to make use of them and go for routes that fit for you. As routes are well-trodden, it is quite unlikely for you to come
across with any wild animals. For more information, feel free to take a look at the comments of the users who have been
down such routes before on smart phone applications or websites.
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YAĞMURLUK VE KIYAFETLER:
Çantanızda hafif ve katlanabilir bir yağmurluk bulundurmanızda
fayda var. Özellikle yaz aylarında hızlı yağmur geçişleri yürüyüşünüzü
olumsuz etkileyebilir. Ayrıca, diz bölgesinden ayrılabilen özel
kıyafetleri de tercih edebilirsiniz. Bu sayede aynı anda hem
şortunuz hem de eşofmanınız olur, hava durumuna göre ikisini de
kullanabilirsiniz.

Trekking yapmak için diğer sporlarda olduğu gibi özel kıyafetlere ve ekipmanlara ihtiyacımız var
mı? Doğa şartlarında bazı zorluklarla karşılaşacağınızı göz önünde tutarsak, evet, trekking
yapacaklara birkaç ekipman tavsiye edebiliriz. Araç gereç gereksinimi elbette kişiden kişiye
değişkenlik gösteriyor. Yürüyüş kıyafetleri konfor, güvenlik, sağlık gibi birçok etkene göre
seçilebilir. Eğer geceyi yolda geçirecekseniz çadır, ateş yakmayacaksanız kamp ocağı, eğer kışın
yola çıkacaksanız uyku tulumu ve sıfırın altında sıcaklıklara dayanıklı mont gibi ekipmanlara
ihtiyaç duyabilirsiniz. Fakat bir günde tamamlanacak kısa bir rota için gereken “Trekking 101”
ekipmanlarını şöyle sıralayabiliriz:

AYAKKABI:
Rahat bir trekking ayakkabısı bu
sporun olmazsa olmazı. Özellikle
boğazlı ve su geçirmeyen
modelleri tercih etmenizi
öneririz. Çünkü yol boyunca ne
gibi zorluklarla karşılaşacağınızı
asla tam olarak bilemezsiniz.
Gelecekte de doğa yürüyüşü
yapmayı düşünüyorsanız,
mutlaka bir çift ayakkabı
edinmelisiniz. Yollardaki en
büyük konforunuz rahat bir
ayakkabı olacak.
Shoes:
Some comfortable shoes are musthave items for trekking. You are
recommended to get a pair with a high
top and water proofing in particular.
This is because you never know what
challenge you may face down the
road. You should absolutely get a pair
if you consider trekking in times to
come. A comfortable pair of shoes is
the best luxury to enjoy on the road.

Do we need any special type of clothing and equipment to do trekking like in other sports? Given the fact that you
will face some challenges caused by environmental circumstances, a few sets of equipment better be recommended
for trekkers. The need for any equipment varies from one person to another. That is for sure. The choice of trekking
clothes depends on many factors such as one’s comfort, safety and health status. You may need a tent if you are planning to spend the night on the road, and a camping stove unless you build a fire on your own, and a sleeping bag for
wintertime, and a jacket resistant to subzero temperatures. With that being said, here is a list of “Trekking 101” equipments needed for a short route to be covered in a day:

Raincoat and clothes:
You better keep a light and packable raincoat in your backpack. Sudden
rainfall shifts may adversely affect your trip especially in summertime.
In addition, you can choose some special garments removable off the
knees. They serve not only as shorts but also as track suits, helping you
use either one depending on the weather.

SIRT ÇANTASI:
Çantanızı seçerken mutlaka
çift askılı bir model seçin.
Sırt ve çanta arasında mesafe
kalmasını sağlayan özel
malzemelerin kullanıldığı
çantaları tercih edebilirsiniz.
Bu sayede sırtınız sürekli
terlemeyecektir. Büyüklüğünü
ise rotanızın uzunluğuna
ve planlarınıza göre
belirleyebilirsiniz. Çantanın
içine koyacağınız malzemelere
gelirsek… Seçenekler oldukça
fazla. Bu tercihler de yine sizin
rotanıza ve kişisel ihtiyaçlarınıza
göre değişkenlik gösterecektir.
Fakat her halükârda çantanızda
bulunması gereken en önemli
eşyalardan bir tanesi termos ya
da matara olacak. Yol üzerindeki
çeşme ya da kaynaklardan
doldurabileceğiniz paslanmaya
ve darbelere dayanıklı ürünleri
tercih edebilirsiniz. Bu sayede
mataranızın kullanım ömrü çok
daha uzun olacaktır.
Backpack:
Make sure you choose a doublestrapped backpack. Or go for
backpacks with special materials
to leave some space between
one’s back and the backpack.
This prevents your back from
being sweaty all the time. The
size depends on the length of

the route and your plans. As for
things to be put in a backpack,
options are vast. They all depend
on your route and personal
needs. However, a thermos or
a vacuum flask is a must-have
item in any event. Choose
one resistant to corrosion and
impact to refill it from a roadside
fountain or water supply. This
considerably improves the
durability of a vacuum flask.
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Şimdi, dünyadaki ve Türkiye’deki bazı
trekking rotalarını sıralayalım:

Let’s now make a list of trekking routes from Turkey and
the rest of the world:

İnka Yolu - Peru
49 km uzunluğundaki İnka Yolu,
dört günlük eşsiz bir yürüyüşün
ardından Machu Picchu’ya
çıkaracak sizleri. Yeşilin ve
doğanın içinde harika bir yol sizi
bekliyor

Kaçkarlar:
Artvin’den Rize’ye uzanan 45 km
uzunluğundaki yol, bir haftada
tamamlanıyor. Trans Kaçkar ve Trans
Yayla yolları en çok tercih edilen
rotalar.
Kaçkarlar:
Stretching from the city of Artvin
to Rize for 45 kilometers, the route
takes a week to cover. Trans Kaçkar
and Trans Yayla routes are the welltrodden ones.

Likya Yolu (Muğla/Fethiye):
Özellikle turistlerin yoğun ilgisini çeken Likya Yolu, toplamda 23 etaptan
oluşuyor ve 509 km uzunluğunda. Kimi zaman deniz seviyesinden, kimi
zaman 1800 metre rakımdaki dar patikalardan geçen, yer yer zor ama bir o
kadar da keyifli bir rota sizleri bekliyor.
The Lycian Way (Muğla/Fethiye):
Attracting tourists in particular to a great extent, the Lycian Way is of 23
stages in total, with a length of 509 kilometers. It is an occasionally tough but
exhilarating route, dropping by the seaside and going through narrow paths at
an altitude of 1800 meters.

Inca Trail, Peru:
49 km-long Inca Trail leads
to Machu Picchu following an
unmatched four-day trip on foot.
A spectacular route awaits you
in the heart of the greenery and
the nature itself.

Rotaları yeniden hesapladığımıza göre çantaları alıp yola koyulabiliriz.
Küçük bir not: Likya Yolu’na giderseniz Kelebekler Vadisi’ne uğramayı unutmayın.
Now that routes have been recalculated, it is time to pick up your backpack and hit
the road.
A reminder: Make sure you stop by the Butterfly Valley if you happen to head for
the Lycian Way.

Kungsleden - İsveç:
440km uzunluğundaki bu yol, “King’s Trail” yani Kralın Yolu
olarak biliniyor. Özellikle profesyonel sporcuların tercih ettiği
bu rotanın her 20 kilometresinde kulübeler var.
Kungsleden, Sweden:
440 km-long route is billed as “King’s Trail.” The route, a
stamping ground for professional athletes in particular, is
equipped with a mountain cabin every 20 kilometers.

Annapurna Rotası Nepal:
Yürümesi 15 gün süren ve dünyanın en yüksek
on zirvesi arasında bulunan Annapurna
Dağı’nın etrafında dolaşan bu rotaya katılmak
için profesyonel gruplara dahil olabilirsiniz.
Annapurna Circuit, Nepal:
One can join professional groups to enjoy the
circuit that takes 15 days to cover and encircles
the Annapurna Massif, one of the world’s ten
highest summits.

Ihlara Vadisi (Aksaray):
Ihlaradan başlayıp Selimiye’de
biten vadi, 14 km uzunluğunda.
Şimdiye kadar bahsettiğimiz
yollar arasında en kısası Ihlara
Vadisi. Aynı zamanda yol boyunca kayalara oyulmuş mezar,
barınak ve kiliseleri de ziyaret
edebilirsiniz.
Ihlara Valley (Aksaray):
Originating in Ihlara to
culminate in Selimiye, the valley
is 14 kilometers long. Ihlara
Valley is the shortest route
among the aforementioned
ones. Feel free to pay a visit to
tombs, shelters and churches
carved in rocks along the route.
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ark etmiş miydiniz, çocukluktan itibaren kurduğumuz hayallerin hemen hepsinde gezmek vardır: Yeni yerler görmek,
farklı kültürleri tanımak, başka milletlerden insanlarla tanışmak, konuşmak… Kimi çocuklar arabasına binip gitmek ister,
kimisi de tek başına ıssız bir adaya düşmek. Maceraperestler, henüz kimsenin var olduğunu bilmediği masal ülkelerinde
bir yardımcı periyle dolaşmayı düşünür. Meraklılar ise arkadaşlarıyla denizlerin dibini keşfetmeyi. Evet, bütün bu hayaller
gezmekten yapılır. Büyürüz sonra, bir gün hayallerimizi yaşayabilmek umuduyla büyürüz. Ama biz büyüdükçe hayallerin üzerini
görevler, beklentiler, yapılması gerekenler örtmeye başlar. Sonunda hiçbir iz kalmaz geriye. Gezmenin anlamı artık denizlerin
dibine, ıssız adalara ya da masal ülkelerine açılmaz. Çünkü biz büyürken gezmek küçülmüş; koskoca kelime, hafta sonları fotoğraf
makinesiyle şehrin nostaljik semtlerine ya da bir grup kafa dengi arkadaşla doğa yürüyüşüne gitmekten ibaret kalmıştır. Yine de
yoklayın yüreğinizi, yeterince derinlere inerseniz belki gerçek gezmeleri bulabilirsiniz. Yoksa siz onları zaten hiç kaybetmediniz
mi? Eğer öyleyse Gezgin Teyze’nin hikâyesini çok seveceksiniz.
Türkiye’nin Ayşe Kurucu’yu tanıması, Ayder Yaylası’nda ayağı burkulan teyzemizin Tülin Tezel Öztemel ve Emre Öztemel çiftinin
aracına binmesiyle başlıyor. “Canım Kızım” diye sevdiği fotoğraf makinesini otostop çektiği araçta unutan Kurucu, makinesini
kaybettiği için çok üzülse de yapabileceği bir şey olmadığı için gezisine ara vererek memleketine geri dönüyor. Bu sırada
sahibine ulaşmak için makinedeki fotoğraflara bakan çift, tek başına dünyayı gezen bu kadına ulaşabilmek amacıyla sosyal
medyada seferberlik başlatıyor ve onlar Gezgin Teyze’ye, İzmir’de yaşayan Gezgin Teyze de fotoğraf makinesine kavuşuyor.
Eşinden boşandıktan sonra çocukluk hayalini gerçekleştirmek için dünyayı gezmeye başlayan 60 yaşındaki Ayşe Kurucu, ilk
olarak bir tanıdığının tur şirketi vasıtasıyla hacca gitmiş. Hacdan sonra tur şirketiyle irtibatını kesmeyen Kurucu, yurt dışına
çıkmak isteyenleri aynı şirkete yönlendirerek indirimli gezmeye başlamış. Şimdiye kadar toplamda 25 ülke gezen Kurucu, varlıklı
olmadığını ve babasının emekli maaşıyla gezdiğini söyleyerek yeni yerler görmek isteyenlerin önünde gerçekte hiçbir engel
bulunmadığını, gezginlerin cesaretli olup kendilerine güvenmeleri gerektiğini belirtiyor. Gelin, kendisine “Hür Kız” diyen Ayşe
Kurucu’nun hikayesini kendisinden dinleyelim.

D

id you notice that traveling is part of almost all of our dreams we have had since childhood? Going to new
destinations, getting to know various cultures, meeting and talking to people from other nations... Some kids like to
get on the car for a trip while some others enjoy ending up on a deserted island by themselves. Adventurers imagine
traveling in company with an assisting muse in a fairy tale land that nobody knows about. Curious types seek to
explore the bottom of the sea with their friends. Yes, all these dreams are made of traveling.
Then we grow up, hoping to make our dreams come true someday. As we grow up though, dreams are overshadowed by
duties, expectations and things to be done. In the end, no sign of dreams remains. Traveling does not correspond to exploring
the bottom of the sea, deserted islands or fairy tale lands anymore. This is because traveling dwindled down as we grew up and
ended up being nothing more than visiting some nostalgic parts of the city to take photos at weekends or go on trekking with a
group of like-minded friends.
Even so, look into your heart. If you go deep enough, maybe you will find some true travels. Or maybe, you have not lost them at
all, have you? In that case, you will love the story of Gezgin Teyze (Traveling Auntie).
Turkish people got acquainted with Ayşe Kurucu when she got in the car of the couple Tülin Tezel Öztemel and Emre Öztemel
after she had sprained her ankle in the Ayder Highlands. Having forgotten her camera she calls “my sweet baby” in the car she
hitchhiked, Kurucu took a break from her trip and made it back to her hometown as she thought there was nothing she could do
even though she was quite upset to have lost it. Having taken a look at the photos inside the camera in an effort to reach out to
its owner, the couple deployed an all-out effort on social networks to get in contact with the woman, and that is how they reached
out to Gezgin Teyze, and she got her camera back.
Traveling around the world to make her childhood dream come true after her husband passed away, 60 year-old Ayşe
Kurucu initially went on pilgrimage by means of a relative’s tour operator. Keeping in touch with the tour operator following the
pilgrimage, Kurucu began to travel at a discount as she referred people willing to travel abroad to the tour operator. Having
traveled to 25 countries in total, Kurucu notes that she is not well-off, and she is relying on the pension of her father for trips, and
there is no barrier to those interested in visiting new destinations as all it takes for travelers is courage and self-confidence.
Let’s peek into the story of Ayşe Kurucu, who calls herself “Free Girl”.

Aunt Traveller
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You get bored being home as you get older.
Tourists of other countries are usually elder
people.

Tanımayanlar için, kendinizden
bahsedebilir misiniz?
Çocukluk hayalimdi gezmek. Özge
ile Çağrı’nın bana “Gezgin Teyze”
demesiyle aslında Ayşe Kurucu olan
adım Gezgin Teyze oldu. Sonra da öyle
kaldı. Hep hayalini kurardım başka
ülkelere gitmenin, başka kültürleri
tanımanın. Ben altmış yaşında başladım.
Aslında geç kaldığımı düşünüyordum
ama gezdikçe böyle olmadığını gördüm.
Bunu anlattım sahnede. Gençler komik
buldu galiba. Bu konuşmamı Youtube’da
yarım milyon insan izlemiş. Halbuki bir
sürü yaşlı insan dünyayı geziyor. Yaş
ilerledikçe evde oturmaktan canınız
sıkılıyor çocuklar. Diğer ülkelerin
turistleri de genelde yaşlı insanlar.
Could you please tell about yourself for
those who do not know about you?
Traveling was my childhood dream. Since
Özge and Çağrı called me “Gezgin Teyze”
(traveling auntie), my name, which is originally Ayşe Kurucu, has ended up being Traveling
Auntie. And it has remained so. I used to
dream about going to other countries and
getting to know other cultures. I started to do
so at the age of sixty. In fact, I thought it was
a late start but I have realized that is not the
case as I travel more and more. That is what I
told about on the stage. Young people found it
funny, I guess. And my address was watched
by half a million people on YouTube. Scores of
elder people travel around the world, though.

Şimdiye kadar kaç ülkeyi gezdiniz?
Rotanızda hangi ülkeler var?
Şimdiye kadar 25 ülkeyi gezdim.
İlk önce hacca gitmeyi çok istedim
bir Müslüman olarak. Kutsal yerleri
görmeyi, orada ibadet etmeyi, hac
borcumu ödemeyi istiyordum ölmeden
önce. Yakınlarımın sahibi olduğu tur
şirketi aracılığıyla ilk önce oraya gittim.
Oradan sonra da durmadım, 25 ülke
gezdim. Suudi Arabistan’dan Fransa’ya
kadar çok çeşitli ülkelerde bulundum.
Hem Avrupa hem Balkanlar...
How many countries have you been to?
What is the next destination?
I have been to 25 countries. I wanted to go on
pilgrimage first as a Muslim person. Seeing all
those sacred sites, praying there, and paying
my dues for pilgrimage before I die. I went
there to begin with through a relative’s tour
operator. That was not the end of it for me as
I have traveled to 25 countries. I have been
to numerous countries ranging from Saudi
Arabia to France. I have been to Europe, the
Balkans, Arab countries and all. Now I consider visiting Spain. I am really impressed by the
Arab and Andalusian culture there. I want to
visit there really bad.

Hikayenizle tanışmamız
fotoğraf makinenizi bir arabada
unutmanızla başlıyor aslında.
İşlerin buralara geleceğini tahmin
eder miydiniz?
Ben ne bileyim böyle olacağını!
İnsanlar beni sevdi, ben de onları çok
sevdim. Çevrem çok genişledi. Farklı
insanlarla diyalog kurmak, birlikte bir
şeyler yapmak, onlardan öğrenmek çok
güzel bir şey. Çok mutlu etti bu beni.
Eğlendim, gezdim, farklı kültürlerin
insanlarını tanıdım, onlar da beni tanıdı
ve tanıştıkça bütün farklılıklar yok oldu.
Dil, din, ırk, kültür farkı olsa da insanlar
aslında eşit.
Your story became popular when you
forgot your camera in a car. Have you
ever imagined that things would turn
out the way it has?
How would I know? People like me and I like
them back. My circle of friends has expanded. It is nice to establish a dialogue with a
variety of people, do something together and
learn from them. It has made me so happy.
I have had fun, traveled and got to know
people from other cultures, and they have got
to know me. All differences have faded away
as we get to know one another. People are,
in fact, equal no matter how different their
religion, language, race or culture is.

Gittiğiniz yerlerden sevdiklerinize
kartpostal atıyor musunuz?
Atıyorum. Ama daha çok fotoğraf
çektiriyorum.
Do you send any postcard to your loved
ones from the countries you travel to?

I do. However, I prefer to take photos.
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Okurlara bir kartpostal gönderseniz
ne yazardınız?
Korkmasınlar hiç. Gezsinler, görsünler.
Dışarıda bir dünya var. İnsan hayata
bir kere geldiğini bilmeli. Hayalleri
neyse yılmadan, yorulmadan bunların
üstüne gitsinler. İşlerini iyi yapsınlar ve
tembellik etmesinler, pasif olmasınlar.
Bir zaman sonra istedikleri her
hayallerine kavuşurlar böylece.
What would you say if you are to send a
postcard to readers?

Do not be afraid. Go travel and see
places. There is a world out there. One
should know you only live once. Try to
make your dreams come true with an
unwavering will. Do what you do well.
Do not be lazy and passive. You will see
any dreams come true after a while.

Seyahatlerinizde unutamadığınız bir anınız var mı? Paylaşabilir misiniz?
Bir keresinde gençlerle dans etmeye, diskoya gitmiştik. Gençler önce benim de geleceğimi zor kabul ettiler, biraz endişelendiler
sanırım yaşımdan ötürü. Bizim ülkemizde evde oturan kadına, torun bakan neneye alışmış herkes; haliyle “Öyle şey olur mu, ne
işi var teyzenin diskoda?” diye düşündüler galiba. Eleştirenler de oldu ama vazgeçip otelde tek başıma oturmayı tercih etmedim.
Bir zaman sonra da herkes alıştı, sevdi. Şimdi benimle beraber fotoğraf çektiriyorlar. Böyle sayfalarına koyuyorlar, arkadaşlarıyla
paylaşıyorlar. Bu gezilerimin insanlara bir şeyler öğretmesi, onları cesaretlendirmesi de beni çok gururlandırdı. Gezilerimde
bunu gördükçe daha mutlu olmaya başladım.
Sizin gibi gezgin olmak isteyen ama ilk
adımı atamayanlara bir tavsiyeniz var mı?
Cesur olsunlar. Her şeye rağmen yola çıksınlar.
Is there any memory that you still remember about
your travels? Could you share one?
I once went to a disco to dance with a group of young
people. They hardly agreed to me accompanying them.
I think they were concerned about my age. People in
Turkey are accustomed to seeing women being home
all day long and looking after their grandchildren. So,
I suppose they thought “how could it be? What is this
auntie doing in a disco?” Some were critical but I refused
to give up and spend time alone at the hotel. Everyone
got used to it and liked the idea after a while. They now
take photos with me. They post them on their networks, sharing with friends. It has made incredibly proud that people learn from my travels and feel
encouraged. I get happier on my trips as I become aware of that.
Do you have any recommendation to those aspiring to be a traveler like you but failing to take the first step?
They should be bold. They should set off no matter what.
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Maden İşletmeleri Genel Müdürümüz
Serkan Bey ile beraber ülkemizin
değerlerini daha iyi nasıl ileriye
götürürüz diye oturup düşündük,
çalıştık. Bu kapsamlı çalışmayı bugün
imza ile noktalamış olacağız” diye
konuştu.

ETİ MADEN ÜRÜNLERİ PTT
GÜVENCESİ ALTINDA
179 yılık tecrübesiyle lojistikten
kargo taşımacılığına, sigortacılık
çözümlerinden bankacılık
hizmetlerine kadar birçok alanda
hizmet veren PTT ve köklü geçmişi
ile borun geleceğini tasarlayan Eti
Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
arasında iş birliği protokolü imzalandı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı M. Cahit
Turhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanı Fatih Dönmez, PTT AŞ
Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel
Müdürü Kenan Bozgeyik ve ETİ
Maden İşletmeleri Genel Müdürü
Serkan Keleşer’in katıldığı imza
töreninde gerçekleştirilen protokol
ile Eti Maden İşletmelerinin ulusal
ve uluslararası lojistik ihtiyaçları PTT
güvencesi altına alındı.
“Bor’un Ülkesi Türkiye” anlayışından
hareketle imzalanan bu protokolde
hizmet alanlarını genişleterek ülke
ekonomisinde aktif rol almayı
amaçladıklarını belirten PTT AŞ
Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel
Müdürü Kenan Bozgeyik, “Sayın
Cumhurbaşkanımızın 2023 vizyonu
çerçevesinde, Sayın Bakanlarımızın
liderliğinde, onların koymuş olduğu
hedeflere ulaşabilmek için yaptığımız
çalışmalarda, kardeş kuruluşumuz Eti

Eti Mining Products under PTT Guarante
A cooperation protocol has been signed
between PTT which provides services from
logistics to freight transportation, from
insurance solutions to banking services with
its 179 years of experience and the Directorate
General of ETI Mining Enterprises which
designs the future for boron with its deeprooted history.
Minister of Transportation and Infrastructure
M. In the signature ceremony graced by
Cahit Turhan, Minister of Energy and Natural
Resources, Fatih Dönmez, Chairman of
Executive Board and Director General PTT
Inc. Kenan Bozgeyik and Director General of
ETI Mining Enterprises Serkan Keleşer, the
national and international logistics needs of
ETI Mining Enterprises were taken under PTT
guarantee through a protocol.
Chairman of the Executive Board and Director
General of PTT Kenan Bozgeyik who stated
that they were aiming at assuming an active
role in the country’s economy by enhancing
their service domain through this protocol
which was signed with the motto “Turkey, the
Country of Boron” also indicated that “Within
the framework of 2023 vision of H.E. Our
President and under the leadership of their
excellencies Ministers we have sate down, put
thoughts in how we could help advance the
assets of our country and we worked. We will
have finalized this comprehensive work with
this signature today”.
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DÜNYA POSTA TEŞKİLATI
(UPU) EMEKLİLİK FONU
YÖNETİM TOPLANTISI BERN’DE
GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Dünya Posta Birliği Uluslararası
Bürosunun ve Uluslararası Büro
Genel Müdürlüğünün yetkisi altındaki
görevli personelin malûliyet, yaşlılık
ve vefatından doğabilecek ekonomik
sonuçlara karşı bir güvence olarak
kurulan emeklilik fonu, her yıl olduğu
gibi bu yılda Bern’de yönetim kurulu
toplantısını gerçekleştirdi. Emeklilik
Fonu Yönetim Kurulu Başkanlığı,
2016’dan beri aynı zamanda Dünya
Posta Teşkilatı Konsey Başkanı olan
PTT’nin Yönetim Kurulu Başkanı ve
Genel Müdürü Sayın Kenan Bozgeyik
tarafından yürütülüyor.
Alınan bu kararla, Dünya
Posta Teşkilatı’nın finansal
sürdürülebilirliğini ve çalışmalarını
etkileyen Emeklilik Fonunun daha
istikrarlı hale getirilmesi için alınacak
kararlarda PTT’nin aktif rol oynaması
ve yönlendirici olması, Türkiye’nin
uluslararası itibarına önemli bir katkı
sağlamıştır.
Pension Fund Board Meeting of the
Universal Postal Union (UPU) Held in Bern
Established as a warranty for financial
consequences of disability, old age and death on
staff members employed within the body of the
UPU's International Bureau and International
Bureau's Headquarters, the pension fund
convened for a board meeting in Bern as it does every year. The Board of Pension Fund has been run by Mr. Kenan Bozgeyik, who serves as the
Chairman of the Board and the Director General of PTT Corp., as he has taken office as the Council of Administration Chairman of the Universal
Postal Union since 2016.
vBy the latter resolution, the fact that the Turkish Post is slated to play an active and leading role in resolutions to be taken to make the Pension
Fund more stable as it has impact on financial sustainability and operations has made a great contribution to the global reputation of Turkey.

Bizden Haberler
News From Us

Ağustos/August 2019

44

45

ORTAK KART İLE TARIMDA
DİJİTAL DÖNÜŞÜM

MİLLİ MÜCADELE'NİN YÜZÜNCÜ
YILI (ERZURUM) KONULU ÖZELGÜN
ZARFI
Türkiye’nin değerlerine sahip çıkan öncü kuruluşu
PTT AŞ, Millî Mücadele’nin 100. yılında önemli bir
vefa örneği gösterdi. Erzurum’a özel bir ibareyle özel
gün zarfı ve tarih damgası üreten kuruluş, üretilen
zarf ve damgalarla milli mücadele şehitlerini anarak
tarihi yaşatmayı amaçlıyor.
23 Temmuz 2019’da tedavüle sunulan “Millî
Mücadele’nin 100. Yılı (Erzurum)” ibareli özelgün
zarfı ve özel tarih damgası, 3,50 TL bedelle, www.
filateli.gov.tr adresinden, filateli cep uygulamasından
ve PTT işyerlerinden temin edilebiliyor.

Special Day Envelope on the Hundred Year of National
Struggle (Erzurum)
The leading and pioneer Institution of Turkey PTT which also
identifies itself with the values of our country, illustrated an
example of devotion at the centennial anniversary of War of
Independence. The Institution, which produced a special day
envelope and date stamp for Erzurum, aims at keeping the history
alive by commemorating the martyrs of the War of Independence.
The special envelope and the date stamp which was put into
circulation with the inscription “ 100th Anniversary of War of
Independence Erzurum”, can be obtained from www.filateli.gov.tr,
filateli mobile app and PTT offices for a 3,50 TL charge.

Dijital dönüşüm süreciyle ürün
ve hizmetlerini çağın gereklerine
göre yenileyen Posta ve Telgraf
Teşkilatı Anonim Şirketi, Tarım Kredi
Kooperatifleri ile birlikte Ortak Kart
hizmetini hayata geçirdi. Türkiye’nin
her bölgesinde kargo, lojistik, sigorta
ve bankacılık alanlarında hizmet
veren PTT, Tarım Kart hizmetiyle
çiftçilerin işlerini kolaylaştırmayı ve
ülke ekonomisine katkıda bulunmayı
amaçlıyor.
Trabzon’da gerçekleştirilen, Ulaştırma
ve Altyapı Bakanı M. Cahit Turhan, PTT
AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel
Müdürü Kenan Bozgeyik ve Tarım
Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü
Fahrettin Poyraz’ın katıldığı tanıtım
toplantısında, Tarım Kart hizmetinin
faaliyet alanlarından ve çiftçinin
hayatını kolaylaştırılacak olmasından
bahsedilerek çiftçinin bütçesine uygun
çözümlerin sunulacağı belirtildi.
Sunulan çözümler arasında Tarım Kredi
Kooperatifleri’nin çiftçilere kullandırdığı
ayni ve nakdi kredilerin PTT Pos uygulaması ile onaylanması, nakdi kredilerin PTT Ortak Kartlara yatırılması ve borç
tahsilatlarının PTT iş yerlerinden daha hızlı, kolay ve güvenilir bir şekilde yapılması yer alıyor.
Projeyle teknoloji ile tarımın buluşacağını kaydeden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı M. Cahit Turhan, “Tarımla teknolojiyi
ne kadar çok buluşturursak, üreticimizin önündeki engelleri kaldırıp yükünü hafifletirsek o kadar çok milletimize
ve istikbalimize hizmet etmiş oluruz. İşte bu kapsamda yaklaşık 1 yıl önce PTT ile Tarım Kredi Kooperatifleri Genel
Müdürlüğü, imzaladığı iş birliği protokolü ile Tarım Kartı hayata geçirmeye karar verdi. Amaç elbette üretime katkı
sunmak” dedi.
Digital Transformation in Agriculture with “Ortak Kart”
Post and Telegram Organization Incorporated, which innovates its products and services through digital transformation process in accordance
with the requirements of the age put ORTAK KART into service together with Agriculture Credit Cooperatives. PTT, which provides services in all
regions of Turkey in the fields of logistics, insurance and banking, aims at facilitating the endeavors of farmers and contributing to the economy of
our country through Agriculture Card.
In the launching meeting held in Trabzon participated by Cahit Turhan, Minister of Energy and Natural Resources, Chairman of Executive Board
and Director General PTT Inc. Kenan Bozgeyik and Director General of Agriculture Credit Cooperatives Fahrettin Poyraz, the areas of use for the
Agriculture Card and how it is going to facilitate the lives of farmers was elaborated and that it will offer affordable services for the farmers.
Among the solutions offered are the approval of the credits offered by Agriculture Credit Cooperatives in money or in kind through the PTT POS
application, transfer of credits in cash to PTT Ortak Kart and collection of debts through PTT offices in a fast, easy and secure way.
Minister of Transportation and Infrastructure M. Cahit Turhan who indicated that technology and agriculture and would meet with this project
also stated that “The more we bring together agriculture and technology and remove the barriers before our producers and lighten their burden the
more we will have served to our nation and our future. So within this scope, about a year ago, PTT and Agriculture Credit Cooperatives decided to
realize Agriculture Card by signing the cooperation protocol. Certainly, the goal is to contribute to production”.
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PTT, YENİ YOL HARİTASINI BELİRLİYOR
Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi Yönetim ve Değerlendirme Toplantısı,
PTT AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik ile birlikte
genel müdür yardımcıları, daire başkanları ve 81 il başmüdürünün katılımıyla
Ankara Kızılcahamam’da gerçekleştirildi.
2019 yılının ikinci Yönetim Değerlendirme Toplantısında; 2019 yılı şirket
faaliyetleri masaya yatırılarak yeni dönemdeki pazarlama ve satış stratejileri
konuşuldu.
PTT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, açılış
konuşmasında her geçen gün büyüyen PTT ailesinin faaliyetleri hakkında
bilgi verdi. PTT’nin teknolojiyle geliştirdiği yenilikçi uygulamalarının yanı
sıra farkındalık yaratan hizmetleriyle sektörde öncü olduğunu vurgulayan Bozgeyik, “Şirketimiz toplumun ihtiyaçlarını
karşılama adına ülkemizin her noktasında hizmet veriyor. Ulaşılabilir ve erişilebilir hizmet anlayışı ile vatandaşların
hayatını kolaylaştırmak en büyük gayemiz. Bu alanda çalışmalarımızı süratle yaparken, belirlediğimiz global pazarlama ve
satış stratejisiyle kâr oranını artıran bir şirket haline geldik” dedi.
Üretim ve verimliliğe vurgu yapılan toplantıda yıl içinde yapılan çalışmaları değerlendirmek ve yeni adımları belirlemek
amacıyla Yönetim ve Değerlendirme Toplantıları düzenlediklerini ifade eden Bozgeyik, “PTT’nin, her gün Türkiye’nin
hizmet lambalarını yakarak istikbalini aydınlatan enerjisi, bugün bu salonda toplandı. Biz göz bebeği olan iştirakleriyle bu
ülkenin her anında yer almış bir kurumuz. PTT olarak üzerimizdeki yük çok fazla ve ülkemize olan sorumluluğumuz son
derece yüksek. Her zaman en iyisini yapmak için gayret ediyoruz” dedi.
Ptt Is Set to Determine New Road Map
The Management and Evaluation Meeting of Post and Telegram Organization Incorporated was held in Kızılcahamam Ankara with the
participation of Kenan Bozgeyik Director General of PTT, Deputy Director Generals, Heads of Departments, and Chief Managers of 81 provinces.
Company activities of 2019 were assessed and the sales strategies for the new period were elaborated in the 2nd Management Evaluation Meeting
2019.
Chairman of Executive Board and Director General PTT Inc. Kenan Bozgeyik provided information on the activities of ever growing PTT family
in his inaugural address. Bozgeyik who stated that PTT is a pioneer in the sector with its services that create awareness along with its innovative
applications developed with technology also indicated “Our company is providing services to our citizens at every corner of our country to meet the
needs of the society. Our biggest objective is to facilitate the lives of our citizens through our attainable and accessible services understanding. As
we rapidly work on these areas, we have also become a company that increases its profit margin through a global marketing and sales strategy we
have determined”.
Bozgeyik who expressed that they organize Management Evaluation Meetings to evaluate the activities carried out within the year and to
determine the new steps to be taken also pointed out that “The energy of PTT which lights up the service lamps of Turkey every day, has gathered
in this room today. We, along with our subsidiaries which are the apple of our eye, have taken our place at every moment o this country. As PTT we
carry a substantial burden and our responsibilities towards our country is quite numerous. Always, we exert efforts to do the best”
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PTT, TÜRKİYE’NİN HER YERİNDE
Ptt Turkey’s Every Place

Dünya Posta Teşkilatı (UPU) Bölgesel Strateji
Konferansı Düzenlendi
Uzun yıllara dayanan tecrübe ve birikimiyle PTT, uluslararası
paydaşlarla kurduğu etkili iletişimle postanın geleceğine yön
vermeye devam ediyor.
2016 İstanbul Dünya Posta Kongresi’nin hemen ardından
Dünya Posta Teşkilatı İdari Konsey Başkanlığı görevini
üstlenen PTT, 10 Temmuz 2019 tarihinde Dünya Posta
Teşkilatı’nın gelecek stratejilerinin ele alındığı Avrupa
Bölgesi Forumu’na katıldı. Sektör paydaşlarıyla Dünya Posta
Teşkilatı’nın 2021-2024 dönemi gelecek stratejisinin kapsamlı
bir şekilde hazırlanması çalışmalarında etkin rol alan PTT,
postanın geleceğinde söz sahibi olmaya devam ediyor.

Regional Strategy Conference of the Universal Postal Union
(UPU) Held
Empowered by long-established experience and know-how, the
Turkish Post continues to steer the future of postal services through
effective communication with international partners.
Taking office as the Council of Administration Chairman of the UPU
in the wake of the Universal Postal Congress held in Istanbul back in
2016, the Turkish Post attended the Forum for Europe on 10th of June
2019 to address prospective strategies of the Universal Postal Union.
Taking an influential role in developing prospective strategies of
the Universal Postal Union in a holistic fashion for 2021 to 2024, the
Turkish Post continues to have a say in the future of postal services.

Türkiye’nin köklü kuruluşu PTT AŞ, hizmet ağını
genişletmeye hız kesmeden devam ediyor. Bu
kapsamda; İstanbul'da Derviş Ali, Karagümrük,
Orhangazi mahallesinde, Antalya'da Kökez'de olmak
üzere PTT Başmüdürlükleri bünyesinde 4 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 PTT Inc., continues unabated to
expand its service network. In this context; Istanbul and
Antalya PTT Directorate of 4 work places opened in the office.
PTT AŞ, advancing confidently towards becoming a world
brand, aims to increase the number of establishments by 2023.
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Talha Kabukçu

Hikayesi

Hikayenizden bahsedebilir
misiniz biraz?
Hikayemin temelleri üniversite
yıllarına dayanıyor. Yıldız Teknik
Üniversitesi’nde Tarihi Yapılar Mimarisi
okurken sürekli eşya topluyordum.
Ama sadece kitap, plak ve bir de
kurmalı saatlere ilgim vardı. Zamanla
topladığım kitap sayısı 5000’i geçince,
bu kitapları satmaya karar verdik
bir arkadaşımla. Beşiktaş’taki semt
pazarının alt katında açtığımız tezgâhta
200 lira kazandık. Ama yukarıda daha
çok kazanacağımızı fark edince üst
katta tezgâh açmaya karar verdik. Üst
kattaki tezgahların kirası bir günlük
kazancımız olan 200 liraya denk
geliyordu. Bir kerelik risk alıp üst katta
tezgâh açtıktan sonra gerçekten çok
daha fazlasını kazandık. Sonra hikâye
bizi buraya getirdi. Hatta vaktiyle sosyal
medyada bir grup kurmuştum, burada
açık artırmayla satışlar yapıyordum. O
dönemde hiç kimsenin yapmadığı bir
şeydi bu, Türkiye’de de mezat üzerine
kurulan ilk sosyal medya grubu olabilir.
Haftanın beş günü, günde 30 tane ürün
çıkarıyordum; eşimle birlikte kargo için
seferber olmuştuk. Kısacası, gerçekten
kazançlı ve keyifli bir iş. Bir şekilde
bulaşan biri bu işi bırakamaz zaten.
Is there any memory that you still
remember about your travels? Could you
share one?

Antikacı
Sezgin Yılmazer

My background goes back to the college
days. I used to collect things at the time
when I was studying for Architecture of
Ancient Buildings in Yıldız Technical
University. However, I took interest solely in
books, records and clockwork watches. As
the number of books I collected amounted
to more than 5000, a friend of mine and I
decided to sell them off. We made TRY 200
at a booth we launched on the lower floor
of the local market in Beşiktaş. However,
we decided to launch one upstairs once it
occurred to us that we could make much
more. The rent for a booth on the upper floor
was equivalent to what we made in a day:
TRY 200. We took a risk for once and made
a lot more on the upper floor than we did
downstairs. And that brought us where we
are today. In fact, I set up a group on social
media, selling items as a part of auctions.
It was something nobody did at the time. It
could be the very first social media group

based on auction in Turkey. I would release
30 goods a day for five days a week. My
spouse and I used every means available
for shipments. To simply put it, it is a really
lucrative and joyful job to do. Once you are
involved in it, there is no turning back.

Hikâyenizde dönüm noktası
olarak nitelendirebileceğiniz
bir zaman var mı?
Sanırım bu dükkân benim için dönüm
noktası oldu. Okulu bitirdikten sonra altı
ay kadar Irak’ta, Erbil’de çalıştım. Tavan
projeleriyle ilgili işler yapıyordum,
orada uzun süre çalışmama rağmen
emeklerimin karşılığını alamadım.
Türkiye’ye dönmeye karar verdim. Ama
döndükten sonra uzun bir süre işsiz
kaldım. Elimde çok fazla eşya vardı;
plaklar, kitaplar, saatler… vb. Burası da
bir arkadaşımın dükkânıydı, burada
“bezeme” dediğimiz kalem işlerini
yapıyorlardı. O işe çok talep olmayınca
arkadaşım dükkânı devretmek için
benimle konuştu. Sonrasında bu
noktaya geldik. İyi kazandığımı fark
edince de bu alanda çalışmaya devam
ettim..
Is there any specific time in your story
that you can call a a milestone?
I think this shop has been a milestone for
me. I worked in Erbil, Iraq for six months
upon graduation. I used to be involved in
ceiling projects. I could not get the reward for
my efforts even though I spent a long time
working there. So, I made up my mind to
return to Turkey. However, I was unemployed
for a long while after being home. I had so
many goods in my possession, including
records, books, watches etc. This was a shop

operated by a friend of mine who would be
engaged in pencil making, which is called
“bezeme” “(ornament). My friend held talks
with me to hand the shop over since there
was no demand for it. And this is where I
stand today. I have continued to work as I
realized I was making good money.
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Çocukluğumuzdaki
ilgilerimizin meslek
seçimimizdeki etkisi üstüne
konuşalım mı biraz? Sizin
ilgilendiğiniz bir konu var
mıydı?
Çocukluğumdan beri hep tarihe ilgim
vardı. Mesela küçükken babamın
biriktirdiği paraları toprağa gömerdim.
Yıllar sonra insanlar bulunca sevinirler
diye düşünürdüm. Bunlarla ilgili filmler
izlediğimde uyuyamazdım, çok hoşuma
giderdi. Hâlâ bir antika satın aldığımda
çok heyecanlanıyorum. Kolilerin içinden
hiç görmediğim eşyaları çıkarırken
dükkânı kapatıyorum; o eşyayla yalnız
kalmak, onu incelemek istiyorum. Kimse
gelip görsün istemiyorum ilk aşamada.
Ne çıkacağını görmek, onların üzerine
araştırma yapmak gerçekten çok keyif
veriyor. Sebepsiz yere mutlu oluyorum
yeni eşya gelince, hatta bazı eşyaları
sattığım zaman üzülüyorum, duygusal
bir bağ oluşuyor bir yerden sonra.
Let’s talk about the impact of childhood
interests on the choice of profession.
Was there anything you were interested
in as a kid?
I have always had interest in history since
I was a little kid. For instance, I used to bury
coins that my father collected. I thought
people would be happy once they find them
years later. I would lose sleep over movies
that tell a similar story. I would love them.
I still get quite excited whenever I buy
something antique. As I take items I have not
seen before out of boxes, I call it a day for the
store and I give them my undivided attention
and examine them closely. I do not want

anyone to see them to begin with. Finding
out what they turn out to be and doing some
research on them really give me joy. I get
to be happy for no reason at all once a new
item arrives. In fact, I get sad whenever I sell
some goods as I forge an emotional bond
with them.

Yani eşyaların hikâyesi, arka
planı sizin için çok önemli…
Aslında herkes yaşantısından pay biçtiği
ölçüde bir hikâye oluşturuyor eşyalar
için. Bence hikâye kendiliğinden gelişen
bir şey. Hikâyeden farklı olarak, eşya
özelinde mekanik şeyler daha çok ilgimi
çekiyor. Saatler, pikaplar, gramofonlar…
Burada mekanik saat tamiri de
yapıyorum; pikaplarla, ses sistemleriyle
uğraşıyorum, okuduğum bölüm gereği
cila da yapıyorum. Aslında hem ilgi
alanımı hem de mesleğimi birleştirince
bu iş ortaya çıktı diyebilirim. Sevdiğiniz
işi yapınca tutkuyla çalıştığınız için
çalışma saatleri uzasa da problem
olmuyor. Sabahlara kadar dükkânın
açık olduğu günler oluyor mesela;
müzik dinliyorum, eşyaları onarıyorum…
Zaman bir şekilde geçiyor.
So, the story behind goods and their
background are very important to you.
Actually, everyone creates a story out of
goods to the extent they are valued in
their lives. I think the story unfolds on its
own. I take more interest in mechanical

stuff than the story behind items. Watches,
record players, gramophones etc. I repair
mechanical clocks here, too. I deal with
record players and audio systems. I polish
things as I studied for it. In fact, this pursuit
came about once my personal interest and
profession were blended into one. Once you
do a job that you love, even overtime does
not seem to be a problem as you do it with
passion. There are days when the shop is
open even in the wee hours. I listen to music,
and repair some items. Somehow, time goes
by.

Bir röportajınızda ‘’Ahşap masanın ‘her şeyi
yapabilirsiniz’ duygusunu verebilecek kadar
güçlü bir duruşu vardır’’ diyerek eşyaların
hissettirdiklerinden bahsetmişsiniz. Bu
mesleğin, antikaların size hissettirdiklerinden
bahseder misiniz?
Eskiden burada iki ortaktık. Bu tanım da bana ait değil,
ortağımın ürün açıklamasında işimizi ifade ederken kullandığı
bir söylem. Ama ona katıldığımı belirtmek isterim. Antikaların
bana hissettirdiklerine gelecek olursam; eşyaların birer
ruhu olduğunu düşünüyorum çünkü hepsi üretildikleri,
tasarlandıkları dönemin izlerini taşıyor mutlaka. Bir eşyaya
bakarak onun yaşını tahmin edebilir ve insanların yaşayışı
hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Her dönemin farklı bir estetik
algısı olduğu için her eşyanın da yansıttığı duygu farklı oluyor
elbette.
In a previous statement, you said: “A wooden table is such a
poignant means to give off that can-do attitude” with reference to
what they (goods) make you feel. Could you please tell us about
what this profession and antique stuff make you feel?
I used to have a business partner. That statement is not mine.
was said by my business partner with reference to a product description.
However, I agree with the statement. As for what antique goods make
me feel, I think objects have a soul as they all bear traces of the time they
are manufactured and designed in. With a mere look at an object, one
can estimate how old it is and get an idea about the lives behind it. As
each era comes with a characteristic sense of aesthetics, each object
gives off a unique vibe.

It
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Bu süreçte unutamadığınız bir
hikâye var mı?

Eşyalardan esinlenip tasarım
yapıyor musunuz?

Do you come up with new designs, being
inspired by objects?

Bir gün 80 yaşlarında bir kadın,
annesinden kalma bir dikiş makinasını
verip vermeme konusunda kararsız
kalmıştı. Manevi değeri olduğunu ama
evde yer bulunmadığı için vermek
zorunda kaldığını söylemişti. Makinayı
verdikten bir süre sonra geri gelip satın
almak istediğini söyledi, ben de ücretsiz
vermeyi teklif ettim. Ücretsiz almayı
kabul etmedi, parasını ödedi ve daha
sonra tekrar gelip makinayı alacağını
söyledi. İşin ilginç yanı, o günden sonra
bir daha görmedim kendisini.

Özel olarak yaptığınız bir
koleksiyonunuz var mı?
Bir şeyi toplamaya başladığınızda onu
bırakamıyorsunuz, devamı geliyor bir
şekilde. Koleksiyonlar genelde tanımlı
ve daha bilinçli yapılan şeyler oluyor.
Ben kitap topluyordum öncesinde,
dediğim gibi. Pul koleksiyoncuları da
var mesela; onlar kendilerini gizliyor
genelde, çok görünme taraftarı
olmuyorlar.

I used to be involved in such stuff more often.
In fact, I had a table made for myself at the
workshop behind the store. I polish very old
items every now and then, keeping myself
occupied with them. There are some items
that need repairing. I restore them as it is
not right to sell them off in a broken and
imperfect form. Rather than the modern
sense of restoration, I find it more appropriate
to renovate them in a way faithful to their
original state.

Is there any story you still remember
after all these years?
One day, an 80 year-old lady was wavering
between letting a sewing machine inherited
from her mother go and keeping it. She said it
had a sentimental value but she had to give
it away as there was no space to keep it in
her house. A while after she gave it away, she
came back and said she would like to buy it
back. I agreed to give it to her for free. She did
not agree to take it back for free. She paid for
it and then said she would get the machine
back later on. The funny part is that she has
never shown up since then.

Türkiye’deki antikacılığı nasıl
değerlendiriyorsunuz?
Antikacılık, entelektüel olarak
algılanması gereken bir meslekken
Türkiye’de çok vasat bir iş olarak
görülüyor. Ama Avrupa’da böyle değil.
Ülkemizde eskicilikten, hurdacılıktan
başlıyor insanlar bu mesleğe, yani
antikacılık kitapsız öğreniliyor deyim
yerindeyse.
Günümüzde antikacılık, daha çok
gençlerin yöneldiği bir meslek
haline geldi. Eskiden üniversite
öğrencilerinin hayali sahaf olmaktı.
Ne okursa okusun bir sahaf açsak
diye konuşulurdu. Şu anda da bu
işe girişen öğrenciler var, örneğin
Balat’taki ikinci elcilerden satılabilecek
ya da satılabileceğini düşündükleri
eşyaları alıp internet üstünden açık

artırmayla satış gerçekleştiriyorlar. Bu
açık artırmalarda eşyaları koyup bir
süre bekleyebildiğiniz gibi anlık olarak
da satışı gerçekleştirebiliyorsunuz.
Bu tarz etkinliklerin çoğalmasıyla
antikacılığın zamanla daha da artacağını
düşünüyorum.
What do you make of antique dealing in
Turkey?
Antique dealing is considered a mediocre
job while it is a profession worthy of
intellectual considerations. But that is not
the case in Europe. People in Turkey took
up junk shopping and waste collecting
before pursuing antique dealing. So, antique
dealing is done by self-education.
In today’s world, antique dealing has grown
into a profession pursued by young people

now. Back in the day, college students would
dream of being a secondhand bookseller.
They would ponder over opening a
secondhand bookstore no matter what they
studied. There are some students who take it
up now. For instance, they collect items with
an actual or potential market value from
secondhand stores and auction them off
online. One can auction them off and wait for
a while or put them up for immediate sale.
As the number of such initiatives rises, the
antique dealing will be more popular in time,
I would say.
not right to sell them off in a broken and
imperfect form. Rather than the modern
sense of restoration, I find it more appropriate
to renovate them in a way faithful to their
original state.
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İKİ TEKERLEK
BİR
DÜNYA
TWO WHEELS ONE WORLD
B. Can Özdemir

Gelişen dünyayla
birlikte insanoğlunun en
büyük meselelerinden
biri haline gelen ulaşım,
modernleşmenin
yapıtaşlarından biri
değil midir? İnsanlık,
tarihin en eski
zamanlarından beri
ulaşım üzerine kafa
yormaya devam ediyor:
Uçaklar, hızlı trenler,
son sürat arabalar…
Sonunda gelinen nokta:
insan kuş misali bir
orada bir burada…

Growing into one of the
greatest challenges that
mankind has faced in
today’s ever-burgeoning
world, transportation
is one of the pillars for
modernization, is not it?
People have kept beating
brains for transportation
since ancient times:
Aircrafts, high-speed
trains, fast cars etc.

T
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ekerlek, insanlık tarihinin
en önemli buluşlarından
biri. Tam olarak ne zaman
ve nerede icat edildiğine
dair kesin bir bilgi olmasa
da yaşam biçimimize kökten bir
değişiklik getirdiği aşikar. Bilinen en
eski tekerlek kalıntısı M.Ö. 3000-2500
yılları arasında, Tepe Gawra’da bulundu.
Nasıl bir ihtiyacın tekerleğin doğuşuna
neden olduğu konusunda kesin bir
bilgimiz hâlâ olmamasına rağmen, en
mantıklı çıkarımlardan biri Yontma Çağ
insanının avladığı hayvanı daha hızlı ve
daha zahmetsizce mağarasına taşıma
isteği olabilir.
Latest state of things: People are now
here, there and everywhere.
Wheel is one of the mankind’s top
inventions. While there is no precise
information about when and where it
was exactly invented, it has obviously
brought about a radical shift in our
lifestyle. The remains of the oldest
wheel ever known were unearthed in
Tepe Gawra, dating back to B.C. 3000
to 2500. While there is no precise detail
about what sort of a need led to the
invention of the wheel, one of the logical
conclusions is that Paleolithic people
wanted to carry animals they hunted
to caves with a quicker means and less
effort.
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Akşam yemeğini kim saatlerce beklemek ister ki?
Tek başına yuvarlak bir nesneden başka bir şey olmayan
teker, dingil sayesinde diğer bir tekerle yana yana getirilip
demir bir sabana oturtulduğunda, insanlık tarihinin sayfaları
hiç olmadığı kadar hızla dönmeye başladı, çünkü bu icat
sayesinde medeniyetler inşa edildi. Atın evcilleştirilmesiyle
teker artık sadece tarım için değil savaş ve ulaşım için de
vazgeçilmez oldu.
Who wants to wait for dinner for hours anyway?
Once a wheel, which is nothing but a round object on its own,
is placed in an iron moldboard being adjacent to another
wheel thanks to a shaft, things accelerated for mankind like
it had never been before as the invention helped building
civilizations. The domestication of horses made wheels
indispensable for not only agriculture but also warfare and
transportation.
Bundan 200 Yıl Kadar Kısa Bir Süre Önce
Tarihin ilk iki tekerlekli taşıtı 1817’de, Alman Karl von
Drais tarafından icat edildi. “Drezin” olarak bilinen ve
şeklen günümüz bisikletlerini andıran bu aracı kullanmak
pek kolay değildi. Sürücü ayağıyla yerden destek alarak
ilerlemek zorundaydı. Bu hızlanmak için iyi bir yöntem
olabilirdi ama konfordan çok uzaktı. Bisiklet ya da eskilerin
deyimiyle velespit (Velocipede) Sanayi Devrimi’nden
nasibini alacak, çok geçmeden buhar gücüyle tekerleğini
döndürebilen ve bisiklete göre nispeten daha konforlu
olan motosikletler tarih sayfasında arz-ı endam etmeye
başlayacaktı.

Bilinen en eski tekerlek
kalıntıları M.Ö 3000 – 2500
yıllarına aittir. Bu kalıntılara
Amerikalı arkeolog Speiser
tarafından Kuzey Irak’ın Musul
bölgesindeki Gawra’da yapılan
kazılarda rastlanmıştır.
The remains of the oldest wheel
ever known date back to B.C.
3000 to 2500. The remains
were unearthed by American
archaeologist Speiser in Gawra,
Mosul of the Northern Iraq.

As Recently As 200 Years Ago

The world’s very first two-wheeled vehicle was invented by
German Karl von Drais in 1817. Called “Drezin” and being
evocative of modern-day bicycles, the vehicle was not really
easy to use. The driver had to make way, drawing strength
from the ground with his/her foot. It was good to accelerate but
far from any comfort. Bicycles or velocipedes as elder people
put it took a blow upon the advent of the Industrial Revolution,
and it did not take long for motorcycles, which could turn the
wheels by steam power and offer much more comfort than
bicycles, to burst into the scene.
Heyecan ve Adrenalin Tutkuyla Birleşiyor
Eğer iki tekerlekli ve buhar gücüyle ilerleyebilen taşıtı
ilk motosiklet olarak kabul edersek, 1869 yapımı MichauxPerreaux dünyanın ilk motosikletidir. Buhar gücünden benzin
gücüne geçişle birlikte Daimler Reitwagen ortaya çıkar, yani
dünyanın modern anlamda ilk motosikleti…
1912 senesinde Carl Stearns ve ona eşlik eden arkadaşı
Walter Storey dünyayı motosikletle dolaşan ilk kafadarlar
olurlar. Artık motosiklet bir ulaşım aracı olmaktan yavaş yavaş
çıkmaya, bir yaşam biçimi olmaya başlar. Henderson, Indian,
Harley-Davidson gibi markalar ürettikleri motosikletlerle
dünya çapında bir kültüre yön verici olarak konumlanırlar.
1962 senesinde Honda’nın “Honda ile güzel insanlarla
taşınırsınız” sloganı, motosikleti dünyanın her yerinden, her
kesimin aracı haline getirir.

Blend of Excitement and Adrenaline with Passion

tutkularına cevap veren bir taşıta dönüştü.
If the two-wheeled vehicle operated by steam power Uzun seyahatleri seven yalnız kurtlar için konforlu ve
dayanıklı touring motosikletleri, engebeli arazilerde
is considered the earliest motorcycle, MichauxPerraux made in 1869 is the world’s first motorcycle. sorunsuzca giden dayanaklı endurolar, bir tutku
ve güç gösterisi halini alan yarışlar için üretilen
Daimler Reitwagen showed up with the shift from
steam power to diesel, leading to the introduction of racingler, kent yaşamından vazgeçmeyenler için
street modeller ve küçük tekerlekleriyle nostalji
the world’s very first modern motorcycle.
yaşatan scooterlar…
In 1912, Carl Stearns and his companion Walter
Storey became the world’s first buddies to tour the Fast and Modern
globe on a motorcycle. Motorcycles were no longer
In urban areas populated more and more now,
a mere means of transport. They turned into a
motorcycles became characterized by speed.
lifestyle. Henderson, Indian and Harley-Davidson Motorcycles have been part of every segment of life
were positioned to steer a worldwide culture of
as they manage to cruise among other vehicles in
motorcycles they manufactured. Introduced in 1962, traffic as a solution to the chronic jam. Driven by
Honda’s motto “you meet the nicest people on a
a wide range of people ranging from motorcycle
Honda” made motorcycles a vehicle for all around couriers delivering an order placed on a mobile
the world.
phone or a tablet PC or a parcel within minutes
to police forces for public security and safety,
Hızlı ve Modern
motorcycles have morphed into a vehicle to respond
Giderek kalabalıklaşan kent dünyasında
to needs and passion of modern people, offering
motosikletler hızın yeni adı halini çoktan aldı bile. some sub-types:
Artan trafik çilesine bir çözüm olarak araçların
arasından sıyrılabilen motosikletler hayatımızın
Comfortable and durable touring motorcycles
her alanına yayılmış durumda. Telefonumuz ya da for lone wolves keen on long trips, robust enduro
tabletimizden verdiğimiz siparişi ya da kargomuzu motorcycles with smooth performance on rough
dakikalar içinde kapımıza getiren moto-kuryelerden terrain, racing motorcycles manufactured for races
polislere kadar toplumun her kesimi tarafından
turning into a passion and a power play, street style
etkin bir şekilde kullanılan motosiklet, alt türleriyle motorcycles for those sticking to urban life, and
modern insanın hem ihtiyaçlarına hem de
scooters that give off a nostalgic vibe with smallsized wheels.

Dünyanın ilk
motosikleti
Daimler
Reitwagen, hava
soğutmalı, 264
cc bir motora
sahiptir ve 11km/
saat hızla ilerler.
The world’s very
first motorcycle
Daimler
Reitwagen was
equipped with an
air-cooled 264 cc
engine, covering 11
km./hour.
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Motosikletleri sadece yukarıda sayılan ana başlıklar altında sıralamak büyük bir endüstriyi yok saymak olacaktır. Teknolojik
gelişmeleri yakından takip eden motosiklet endüstrisi, gelişen dünyanın ihtiyacına göre değişiyor, dönüşüyor. Japon tuvalet
üreticisi TOTO’nun ürettiği tuvalet motosiklet NEO, Japonya’da 1000 km yol kat etti. NEO düşük karbon salınımı hedefiyle,
uzun yolculuklarda ihtiyaç molasını ortadan kaldıracak gibi duruyor.

Listing motorcycles under the aforementioned titles would be disregard to a large industry. Keeping tabs on technological
advances, the motorcycle industry is changing and evolving in line with the needs of the burgeoning world. Released by TOTO,
a Japanese toilet manufacturer, the toilet bike NEO covered 1000 km. in Japan. It seems that NEO is set to eliminate the need to
take a break on long trips as it is intended to offer low carbon emission.

Artık engelli olmanın bir engel teşkil etmediği günümüz dünyasında hayatı kolaylaştıran araçlardan birisi de elektrikli
motosikletler. Bu araçlar çevre dostu olmanın yanında, sosyal bir varlık olan insanın gündelik hayatını da kolaylaştırıcı nitelikte.
Yaş almışların da hizmetinde olan motosikletler, konforlu ve kolay ulaşım sağlayarak bütün sınırları ortadan kaldırıyor.
İlk kez 1987’de Richmond’da yapılan; engelli parkurlar, tepeye tırmanma, çim pist, kısa mesafede en yüksek hıza ulaşmak gibi
farklı farklı zorluk dereceleriyle hız tutkunlarını peşi sıra sürükleyen motosiklet yarışları, düzenlendiği ilk günden beri futboldan
sonra en fazla seyirci toplayan spor oldu.

In today’s world where being a handicapped person is not a handicap at all, electric motorcycles are one of the means to
offer convenience. They are not only environmentally friendly but also convenient to make things easier for people in daily life
as they are social beings. Motorcycles, which are also rendered for elder people, eliminate all barriers with a comfortable and
effortless means of transportation.

Motosikletler dünya çapında giderek daha fazla ilgi görmekte. 2022’ye kadar (her yıl yüzde 4 artışla) dünya çapında 122
milyon motosikletin yollarda olacağı tahmin ediliyor. Sadece Türkiye genelinde ise, Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre,
motosiklet sayısı 3 milyonu çoktan geçmiş durumda.
Kendine has kültürüyle motosikletler, hızı ve tutkuyu harmanlayarak modern, kentli yaşamın vazgeçilmezi oldu. Görünüşe
göre bu rağbet geleceğe doğru son sürat devam edecek.
Clancy ve Storey, Dublin’den
başladıkları turlarını; İspanya,
Kuzey Afrika, Uzakdoğu’yu
kat ederek New York’ta
tamamlarlar.

Held for the first time in Richmond back in 1987 and attracting speed enthusiasts with various levels of difficulty such as
hurdle tracks, hill climbing, turf track, and maximum speed at a short distance, motorcycle races have grown into the second
most watched sport right after football since its inception.
Motorcycles exponentially attract interest around the world. It is estimated that 122 million motorcycles will be operational
across the globe by 2022 (a 4-percent increase per year). The Turkish Statistical Institute reports that the number of motorcycles
in Turkey has already surpassed 3 million.
Powered by a unique culture, motorcycles blend speed with passion, being a central piece of urban life. It looks like this trend
will be at full throttle in years to come.

Türklerin atı
ehlileştirmesiyle tekerlek
ve dingil kombinasyonu
artık hızla ilerleyen at
arabalarına dönüştü.

Clancy and Storey started their
tours from Dublin; Spain, North
Africa, the Far East, completing
in New York.

Upon the domestication
of horses by Turks, the
combination of wheels
and shaft turned into
fast-moving horse carts.

1970’lerin ortalarında Daytona
200, dünyanın en önemli
motosiklet yarışı haline gelir.
Daytona 200’ün iki uçta
kenarları 31 derecelik bir
eğimle yükselen oval yarış
alanı, saatte 290 kilometrelik
bir hızla gitmeye olanak verir.
IIn the mid-70s, Daytona
200 became the world’s top
motorcycle race. Daytona 200’s
oval track with 31° banking in
both turns allows for speed up
to 290 kilometers per hour.

Bisiklet (Velocipede) sözcüğü ilk olarak 1880’de
Fransa’da ortaya çıkmıştır. Latince kökenli olan
sözcük “hızlı/tez ayak” anlamına gelir. İlk kez
1898’de Türkçede kullanılmaya başlamıştır.
The word bicycle (Velocipede) was coined in France
back in 1880. Derived from Latin, the word stands
for “swift/quick foot”. It was introduced in Turkey in
1898.
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ATLASIN İNCİSİ:

MARAKEŞ
The Pearl of Atlas:

Marrakech

Başka bir kültüre, yaşam tarzına
dokundukça, görünen farklılıkların
ötesine geçebiliyor, insanların
birbirine ne kadar benzediğini
hissedebiliyorsunuz. Bu nedenle bir
geceyi çölde, Berberilerin yaşam
tarzına uygun bir şekilde geçirmeyi
planlayarak yola koyuluyoruz.

Once you get in contact with
another culture and lifestyle, you
move beyond obvious differences,
and find out how much people have
in common. That is why we set off
with plans in mind to spend a night
in the desert in full compliance with
the lifestyle of the Berbers.

Dünya Bizim Evimiz
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Jemaa El Fna
meydanında
günbatımında
yiyecek tezgahları.
Akşamları
büyük meydan,
yerel halkın
ve turistlerin
dikkatini
çeken yiyecek
standlarıyla
doludur.
Food stalls at
sunset on the
Jemaa El Fna
square. In the
evening the large
square fills with
food stands,
attracting crowds
of locals and
tourists.

Marakeş’e gelen herkes gibi, bizler
de günü eski şehir olarak anılan
Medina bölgesindeki Jemaa El Fna
Meydanı’nda başlatmayı planlıyoruz.
Şehrin labirent mimarisi içinde
her sokak bir şekilde bu meydana
bağlanıyor. Akşam vakitlerinde çok

daha hareketli ve ilginç bir hâle geldiğini
duyduğumuz bu meydana, Marakeş’in
insana kendini oryantalist bir resmin
içinde hissettiren dar sokaklarına kurulmuş
pazarlarından geçerek varılabiliyor. Bu
pazarlar saymakla bitmeyecek kadar çok.
Ancak Souk Semmarine ve farklı tasarım
ürünleri bulabileceğiniz Souk Cherifa,
aralarında öne çıkanları.
Just like anyone who has been to
Marrakesh, we intend to kick the trip off
at Jemaa El Fna Square in the town of
Medina, which is billed as the old town.
All the labyrinth-like streets of the town

lead to the square one way or another.
One can make it to the square, which reportedly gets much more vibrant and intriguing in the evening, through market places of
Marrakesh set up in such narrow streets evocative of an oriental landscape. The number of such market places is numerous. However,
Souk Semmarine and Souk Cherifa, which offers a variety of custom-design goods, are two outstanding spots among all.

Alışveriş
Birçok kişinin önceden uyardığı gibi,
gerçekten de Marakeş’te alışveriş
yapabilmenin her babayiğidin harcı
olmadığını görüyoruz. Nitekim birçok
esnaf almayı düşündüğünüz ürünün
fiyatına, soruyu soruş tarzınıza, giyiminize
kuşamınıza bakarak o anda karar veriyor
ve haliyle çok sıkı bir pazarlık yapmak
gerekiyor. Turistler için son derece heyecan
verici bir şehir olmasına rağmen, ne yazık
ki Marakeş bu gibi gerekçeler nedeniyle
seyyah olmayı ve yerel halkla sahici bir
irtibat kurmayı zorlaştıran bir şehir. Yerel
esnafla geçirdiğiniz tatlı, yorucu mesai
sonrası bir şeyler içip serinlemek için
Baharat Meydanı’nda bulunan Cafe des
Epices’in terasını tercih edebilirsiniz.
Shopping
As many people have cautioned before,
it is out of one’s depth to do shopping
in Marrakesh. In fact, a great deal of
shopkeepers set the fee for any goods at that
exact moment you ask for it based on the
way you ask and the way you are dressed.
So, it takes some good bargaining. While
it is an extremely exciting city for tourists,
Marrakesh is a city where it is a challenge
to be a traveler and get in a true interaction
with the local people. Upon some convivial
and labored bargaining with the local
shopkeepers, you might want to head for the
rooftop of Cafedes Epices situated at the
Spice Square to have a drink to unwind.
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Jemaa El Fna Meydanı
Mola sonrası Unesco tarafından koruma
altına alınmış olan Jemaa El Fna
Meydanı’na geçiyoruz. Bu meydanda
yaşadığım duyguyu, yıllar önce gittiğim
New York’ta, Times meydanında
yaşamıştım. Öylesine bir hareketlilik ve hız
içerisinde hissediyorsunuz ki harcadığınız
vaktin nasıl geçtiğini anlayabilmeniz
mümkün olmuyor. Meydanda yürürken
yanınızdan geçen tasmalı ürkek maymunu
görüp sahibine öfkelenirken, bir anda
önünüze dans eden bir kobra yılanı
çıkabiliyor. Falcılar, elinize Hint kınası
yakmaya çalışanlar, çeşit çeşit yiyecekler,
özellikle meşhur salyangoz çorbası, yerel

halkın etrafında toplanıp heyecanla izlediği
tiyatro gösterileri karşılaşabileceğiniz
tuhaflıkların örnek bir listesi. Meydan,
Marakeş’in neredeyse her tarafından
görülebilen Kutubiye Cami'sine bakıyor.
Bir akşam üzerini, minarenin ardından
kaybolan güneşi ve meydanı izlemeye
ayırmayı unutmayın.
Jemaa El Fna Sauare
The break is followed by a visit to Jemaa El
Fna Square, which is under conservation by
UNESCO. I felt the same at this square as
I did at the Times Square, New York years
ago. You end up in such movement and
volume of people that you will lose track of

time. As you walk by the square and get
angry with the owner of a timid monkey
on a leash, a dancing cobra might burst
into sight out of nowhere. Fortune tellers,
those trying to apply henna in your hand, a
variety of foods, that far-famed snail soup
in particular, and theater shows that the
local people gather around and watch with
bated breath are some of the eccentricities
you are likely to face. The square opens out
to the Koutoubia Mosque, which looks over
the town on all fronts. Make sure you spend
a late afternoon to watch the fading sunset
and the square behind the minaret.

Kutubiye Camii
Fas’ın en önemli sembollerinden biri olan
Kutubiye Camii, 12. yüzyıldan bu yana
ayakta. Camiye yalnızca Müslümanlar
girebiliyor. Marakeş’e birlikte geldiğim
batılı arkadaşlarımı geride bırakıp camiye
giriyorum. Mimari planı son derece farklı
olan caminin içindeki işlemeler ve özellikle
avlu son derece etkileyici. Bir sonraki
durağımız Majorelle Bahçeleri. Burası 1920’li
yıllarda Fransız sanatçı Jacques Majorelle
tarafından dünyanın her tarafından
bitkiler getirilerek tasarlanmış. Kısıtlı bir
alana kurulan bu bahçede üç bin çeşit
farklı tür bitki olduğu söyleniyor. İçeriye
girdiğinizde, bir adamın tutkusu sonucunda
ortaya çıkan bu harika eseri izleme fırsatı
bulduğunuz için kendinizi son derece şanslı
hissediyorsunuz.
“Marakeş’te gezilecek yerler” Google
aramasının verdiği listeyi tamamlama
gibi bir amacımız yok. Fas kültürünü ve
Marakeş’i anlamaya çabalıyoruz. Rotamız,
yerel halkla yaptığımız konuşmalar
doğrultusunda şekilleniyor. Marakeş’te
görülmesi gereken birçok saray mevcut,
ancak biz bunlardan birkaç tanesini
görmenin yeterli olacağına karar veriyoruz.
Turistik rotamız El Bahia Sarayı ile başlıyor.
Burası 19 yüzyılda Ahmed Bin Moussa’nın
isteği sonucu inşa edilmiş olan, ferahlığı
ve çini işlemeleriyle göz kamaştıran bir
yapı. Ancak odalarda hiçbir mobilyanın
olmaması, yapı içerisinde yaşanan hayatları
ve ruhları hissetmenize engel oluyor.
Fotoğraf meraklıları için bir cennet olan bu
sarayda bazen bir kare için uzunca bir süre
beklemek gerekebiliyor.

Koutoubia Mosque
The Koutoubia Mosque, one of the major
landmarks in Morocco, goes back to the
12th century. Only Muslims are allowed
into the mosque. I left my accompanying
Western friends behind and made my way
into the mosque. The decorative crafts
inside the mosque and the courtyard in
particular are extremely impressive as its
architectural style is quite unique. The
next stop is the Majorelle Garden. This
was designed by the French artist Jacques
Majorelle back in 1920s, importing plants
from all around the world. Built in a limited
space, the garden is reportedly home to
3000 plant species. Once you walk into it,
you will feel fortunate to be able to enjoy
this wonderful work of art brought to life by
a man’s sheer passion.
We do not pursue a goal to put a check
mark on the list of sightseeings offered
by a Google search. We strive to gain
insight into the Moroccan culture and
Marrakesh. Our route takes form in line
with our interactions with the local people.
Marrakesh has a lot to offer in terms of
palaces whereas we thought we would be
okay with paying a visit to a few of them.
Our touristic route kicks off in the El Bahia
Palace. Built at the behest of Ahmed Bin
Moussa in the 19th century, the palace is
dazzling and decked out with spaciousness
and tiling works. However, the fact that
there is no furniture in any hall impedes
imagination about the lives of the people
inside the palace and their spirit. It may
occasionally take a long time to take a
photo in the palace, which is a paradise for
photography enthusiasts.
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Dar Al Bacha Müzesi
Son yılların popüler rotalarından biri olması Marakeş’i
turistik açıdan biraz kalabalık bir şehir haline getirmiş
durumda. Bu kalabalıktan sıyrılmak ve eşdeğer güzelliğe
sahip bir saray görmek isterseniz, turist rehberlerinde yer
verilmeyen Dar Al Bacha müzesine uğramanızı kesinlikle
tavsiye ederim. Girişte müze için bir ücret ödüyorsunuz,
ancak yapının kendisi de oldukça büyüleyici. Avlusundaki
portakal ağaçları, duvarlardaki ahşap işlemeler ve müzede
yer alan eserler burayı son derece etkileyici kılıyor.
Sokaklarında kaybolmadığınız şehri hissedebilmeniz
mümkün değildir. Marakeş bu bakımdan son derece
cömert olmasına rağmen, kendisini anlayabilmeniz
için biraz çaba gösterdiğinizi de görmek istiyor: Burada
“Gezilecek Yerler” listesini tamamlamak ve şehirde
kaybolabilmek için en az 3-4 güne ihtiyacınız olacaktır.
Dar Al Bacha Museum
Marrakesh, a popular destination in recent years, has
grown into a little crowded city upon the influx of tourists.
Should you be interested in getting free of the crowd and
taking a glance at an equally spectacular landmark, I
would recommend you to stop by Dar Al Bacha museum,
which is not covered by tourist guides. It is a paid admission
museum but it is an extremely mesmerizing one. The orange
trees in the courtyard, wooden embroideries on the walls
and works of art showcased in the museum make it highly
fascinating.
One cannot truly experience a city unless he loses himself in
it. While Marrakesh is highly generous in that sense, it takes
a little bit of effort to find out what it is really about: You will
need no less than 3 to 4 days to visit all the sightseeings and
get yourself lost in the city. You must make your way into
the desert, the heartland of the country, to dig down deeper,
and get an idea about the true edition of Morocco free of
tourists, blended with African, Barbary, Mediterranean and
Islamic cultures.

Her gün tekrarlanan sıradan bir olay olmasına rağmen, ortalıkta gözle görülebilen hiçbir insan yapısı
olmadığı zaman güneşin batışı ve gözden bir anda kayboluşu sıra dışı bir hadiseye dönüşüyor. Güneşi
kumdan çizginin ardına uğurluyor, çölde sessiz bir yürüyüşe çıkıyoruz. Kampımıza vardığımızda bu
deneyimin turistik yönüyle karşılaşıyoruz: Berberiler ateş etrafında birtakım melodilerle turistleri eğlendirerek
ekmek parası kazanmaya çalışıyorlar. Fakat hava tamamen karardığı zaman çölün büyüsü etkisini iyiden iyiye
hissettirmeye başlıyor. Modern dünyanın ortanca çocukları olarak mutlak bir sessizliği ve zifiri karanlıkta
yaşamayı tecrübe etmek heyecan verici. Talihimiz o ki, ayın gökte görülmediği ve bu sebeple yıldızların
daha da parlak olduğu bir geceye denk geliyoruz. Duyulan tek ses, usulca esen rüzgârın hafif hışırtısı. Çölün
heybeti, insana evrende ne kadar küçük bir yer kapladığını hissettiriyor. Geceyi bize hayat
boyu unutulmayacak bir deneyim yaşatan çölde geçirdikten sonra, güneşin doğuşunu izliyor ve Marakeş’e
doğru tekrar yola çıkıyoruz. Yolumuzun üzerinde yer alan Tinerhir şehri ve Todra Vadisi, palmiye
ormanlarıyla bize büyüleyici manzaralar sunuyor. Todra Kanyonu’nda ayakkabılarımızı elimize alıyor, sakin
akan nehirde kısa bir yürüyüş yapıyoruz. Dönüş yolumuzun üzerinde bulunan Ouarzazate şehrindeki film
setleri rehberimiz tarafından önerilse de bu sahici deneyimden sonra bir yapaylık görmek istemediğimiz için
burayı pas geçiyoruz. Gece geç bir saatte Marakeş’e varıyoruz, dönüş için hazırlığa koyuluyoruz.
While it is a routine repeated on a
daily basis, the sunset and the way it
suddenly vanishes make the whole thing
extraordinary when there is nobody in
plain sight. We bid farewell to the sunset
in the desert’s skyline, and take a walk
in silence. Once we make it to the camp,
we get to meet what is touristic about the
experience: The Berbers entertain tourists
with some melodies around a bonfire
for a living. However, the desert’s charm
makes its presence felt even more once
it gets completely dark. It is sensational
to experience absolute silence and utter
darkness as middle kids of the modern
world. Fortunately, we happen to enjoy a
night with no moon in sight, making stars
even brighter. All you can hear is the gentle
whisper of the wind. The desert’s grandeur
makes you feel small in the whole world.
Spending the night in the desert for an
experience to remember for a lifetime,
we watch the sunrise and head back for
Marrakesh. Located on our way back, the
city of Tinerhir and the Todgha Gorges offer
stunning views in the midst of palm trees.
We take off our shoes in the Todgha Gorges,
a series of river canyons, and go for a short
walk in a serene river. Even though our guide
recommends to drop by movie sets in the city
of Ouarzazate located on our way back, we
take a pass as we are not keen on something
artificial after reveling in an authentic
experience. We make it to Marrakesh late
into the night, and get down to work to pack
things up to go home.

Dünya Bizim Evimiz
The World is Our Home
70
Merzouga Çölü
Marakeş gezimiz Marakeş’ten ayrılarak
devam ediyor. Tavsiyeleri dinleyip sahici
bir çöl deneyimi yaşamak için yaklaşık 9
saatlik bir yolculuğa başlıyor, Merzouga
Çölü’ne doğru yola çıkıyoruz. “Sahici”
kavramı turistler için pek bir anlam ifade
etmeyebilir. Nitekim bir çoğumuz bu
seyahatleri anı biriktirebilmek amacıyla
gerçekleştiriyoruz. Fakat turistlikten öteye
geçip seyyah olabilmenin, internetten
kolayca erişip görebileceğimiz yerleri bir
de canlı görmekten çok daha farklı bir
anlamı vardır. Başka bir kültüre, yaşam
tarzına dokundukça, görünen farklılıkların
ötesine geçebiliyor, insanların birbirine
ne kadar benzediğini hissedebiliyorsunuz.
Bu nedenle bir geceyi çölde, Berberilerin
yaşam tarzına uygun bir şekilde geçirmeyi
planlayarak yola koyuluyoruz.
Yolculuğumuz seher vaktinde, Atlas
dağlarını aşma macerasıyla başlıyor.
Heybeti karşısında hayrete düşüren bu
sıra dağlar aynı zamanda yolculuğun
zorluk seviyesini de birkaç kademe
artırıyor. Güzergâhımız üzerindeki bazı
Berberi köylerinde duraklayıp şekersiz
de isteseniz yalnızca az şekerli gelen
meşhur nane çaylarından tadıyoruz.
Yolumuz “Güller Diyarı” olarak bilinen El
Kelaa M’gouna kasabasına doğru ilerliyor.
Zamanını yakalayamadığımız için bütün

şehrin güllerle dolup taştığı festival
dönemini göremiyor, yalnızca görenleri
dinleyebiliyoruz. Ancak yine de her yerden
gelen gül kokusu bu kasabayı bir ziyaret
durağı kılmaya yetiyor. Güneşin batışını
çölde izleyebilmek için yol üzerindeki
mekanları bir sonraki güne erteleyip
yolumuza devam ediyoruz.
Çöle vardığımızda bizleri develer karşılıyor,
geceyi geçireceğimiz çadır kampına doğru
ağır ağır ilerlemeye başlıyoruz.
Merzouga Desert
The trip to Marrakesh goes ahead with
departure from the city. In an attempt to
enjoy a true desert experience following
some advice, we set off for a nearly 9-hour
trip to make it to the Merzouga Desert. The
word “authentic” may not matter much to
tourists. In fact, most of us take on such
trips to amass memories. However, it is a
whole another story to be a traveler going
beyond being a tourist, and physically see
landmarks easy to view online with your
own eyes. Once you get in contact with
another culture and lifestyle, you move
beyond obvious differences, and find out
how much people have in common. That is
why we set off with plans in mind to spend
a night in the desert in full compliance with
the lifestyle of the Berbers.

The journey starts off at dawn, with an
adventure to cross the Atlas Mountains.
This mountain range, which boggles one’s
mind for its grandeur, raises the bar for the
level of difficulty. We stop by some Barbary
villages en route and get a taste of a cup of
far-famed mint tea served with little sugar
even if we ask it to be sugar-free. Next, we
depart for the town of Kalaat M’Gouna
billed as “the Land of Roses”. Our trip could
not coincide with the highly-acknowledged
festival when the whole town is fraught with
roses. So, we give an ear to those with such
experience. However, the all-pervading
smell of roses does suffice to make the town
a destination. We leave visits to roadside
spots for the next day to spectate the sunset
in the desert, and get back on the road.
Once we set foot in the desert, camels
welcome us as we plod along to the tent
camp to spend the night.

İSTEYİN SİZE
MİSAFİR OLALIM

İSTEYİN SİZİ
MİSAFİR EDELİM

İnternet bankacılığı ile
PttBank evinizin rahatlığında
hep yanınızda.

Yaygın iş yeri ağımızla
size 20 dakika mesafedeyiz.
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Bisikletin Pedal Sesleri
The sound of pedals on bicycle

“Uçar, uçar gibi
kumlar çemenler üstünde”
"Here they float over the
meadows, those yellow sands"

Tevfik Fikret “Bisiklet” adlı
şiirinden alıntı yaptığımız
yukarıdaki dizeyi yazdığında,
bisikletin Osmanlı coğrafyasına
gelişinin üzerinden sadece 11 yıl
geçmişti.
It had been only 11 years since
the introduction of bicycles in the
Ottoman lands when Tevfik Fikret
wrote the aforementioned line for his
poem titled “Bicycle”.
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Günümüzde hem bireysel ulaşım
hem de sportif faaliyet bakımından
çok daha sağlam bir zemin üzerinde
ilerleyen bisikletin bugününe
değinmeden önce pedalları tersine
çevirelim ve dünyamıza gelişine bir
göz atalım.
Before dwelling on the current state
of bicycles, which now enjoy a much
more solid ground for individual
transportation and exercises, let’s
pedal back and take a glance at its
evolution.
Bisiklete Pedal
Alman mucidin bu girişiminin
ardından İskoç Kirk Partick McMillian
1839 yılında pedalı bulmuştur.
Bisikleti bugünkü haline yaklaştıran,
mekanizma olarak daha kullanışlı hale
getiren kişi ise Fransız Pierre Michaux:
Velospid adı ile anılan bu araç, 1861
yılında geliştirilmiştir. Bu tarihten
itibaren ise öncelikle Avrupa’da,
çok geçmeden diğer coğrafyalarda
bisiklet tekerinin ince izlerini takip
edebiliyoruz.
Pedaling to the Bicycle
Upon the initiative taken by the German
inventor, Scottish Kirk Patrick McMillian
invented pedals in 1839. The person to
come up with the modern-like version of a
bicycle and make it more practical was the
Frenchman Pierre Michaux, who devised the
vehicle called velocipede in 1861. It did not
take long before bicycle tires rolled first in
Europe and then other parts of the globe.

Yeni bir spor doğuyor!
Ortaya çıkışından yaklaşık yüz elli yıl
sonra bugün, kullanım alanına göre
özel tasarlanan bisikletin çeşitleri
bir hayli arttı. Kaba bir sınıflamaya
gidecek olursak; şehir, dağ, yarış ve

İlk resmî bisiklet
yarışı 1869 yılında
Paris ile Rouen
şehirleri arasında
düzenlendi.

Pedalsız bisiklet “Drezin”

Pedal-Free Bicycle: Draisine

Bisikletin pedal sesleri ilk olarak
19. yüzyılın başlarında, Avrupa’da
duyuluyor. İcatların ortaya çıkmasında
ihtiyaçların belirleyici olduğu iddiası,
bisiklet için de geçerli: Dönemin
Avrupa’sında taşıma sektöründe
hizmet veren atların beslenmesine
özellikle iklim şartları nedeniyle güç
yetirilemediği için, Alman mucit
Baron Karl de Drais de Sauerbrun
atların yerini alabilecek yeni bir
vasıta üzerinde düşünmeye başlıyor.
Sonunda 6 Nisan 1818’de Paris’te
sergilediği “drezin” ile koşu makinası
diye tarif edebileceğimiz bir araç,
bisikletin atası olarak tarihe geçiyor.
Görüntüsü günümüzdeki bisikleti
andıran bu pedalsız aracın hareket
edebilmesi için binicinin yerden
destek alması gerekiyordu.

Bicycles made their presence felt in
Europe around the early 19th century.
The argument that inventions are
caused by needs holds true for
bicycles, too: As climate conditions
did not allow feeding horses that used
to serve for transportation purposes in
Europe at the time, German inventor
Baron Karl de Drais de Sauerbrun
began to think over a new vehicle to
substitute for horses. Described as a
running machine called “draisine”
and finally displayed in Paris on 6th
of April, 1818, the vehicle went down
in history as the very first bicycle. The
biker needed to draw strength off the
ground to move the pedal-free vehicle
reminiscent of a modern-day bicycle
in appearance.

The first official
bicycle race was held
in 1869 between Paris
and Rouen.

BMX tarzlarından söz edebiliriz.
Bisiklet, günümüzdeki biçimini aldığı
1861’den itibaren hayatımızı birçok
konuda kolaylaştırmanın yanında bir
rekabet aracı olarak da kullanılmaya
başlamıştır. İlk resmî bisiklet yarışının
1869 yılında Paris ile Rouen şehirleri
arasında düzenlendiği düşünülürse,
bisikletin doğar doğmaz bir yarışma
aracı haline geldiği söylenebilir. 1890'lı
yıllara gelindiğinde ise artık bisiklet
yarışlarının giderek yaygınlaştığını
ve bu yarışların kurumsallaşmaya
başladığını görüyoruz.
A new sport emerges!
After nearly 150 years since their
inception, bicycle varieties have
considerably went up as they
are custom-made in line with
their purpose. It is safe to roughly
categorize them in urban, mountain,
racing and BMX styles.
Bicycles have both made things easier
in many aspects of life and turned into
an instrument of competition since
the release of their modern versions
in 1861. Given the fact that the very
first official bike race was held in 1869
to kick off in Paris and culminate in
Rouen, it is safe to assume that the

bicycle became a racing vehicle as
soon as it emerged. In 1890s, the bike
races exponentially spread out and
started to take root.
Bisiklet Osmanlı Yolunda
Osmanlı toplumunun dünya
gündemini çok geriden takip ettiğini
ileri süren yaygın ve yanlış klişelerin
aksine, Osmanlı’nın birçok konuda
olduğu gibi bisikletin kullanımı ve
yaygınlaşması konusunda da dünya
ile neredeyse aynı zaman diliminde
olduğu söylenebilir. Hatta ilk klasik
yol yarışı olarak bilinen ve 1903’te
Fransa’da, 1909’da İtalya’da
düzenlenen bisiklet yarışlarından
önce, 1897 yılından itibaren Selanik’te
benzer yarışların düzenlendiği
bilinmektedir. Bu tarihten itibaren
özellikle İstanbul, Selanik ve İzmir gibi
şehirlerde bisikletin yaygınlaştığı ve
çeşitli kulüpler kurularak spor olarak
icra edildiği anlaşılıyor.
Bicycles in Ottoman times
Unlike the popular and false
stereotypes about how the Ottomans
could not keep up with the global
agenda, one can argue that the
Ottomans could actually hold a
candle to the rest of the world about
the use and popularization of bicycles

just like they could in a lot of things.
In fact, it is reported that similar
bike races had been organized in
Thessaloniki starting from 1897 prior
to the ones billed as the first classic
road races held in France in 1903
and in Italy in 1909. From that time
on, bicycles spread out in the city of
Istanbul, Thessaloniki and Izmir in
particular, leading to the foundation
of various clubs to ride them as a part
of a sport.
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Ülkemizde Bisikletin Geleceği
II. Meşrutiyet’ten sonra bisikletin
özellikle sportif anlamda yaygınlaştığı,
Cumhuriyet’in ilanı ile beraber
bisiklet sporunun kurumsal bir yapıya
kavuştuğu ifade edilebilir. Ülkemizde
bisiklet sporunun gelişimi sürecinde
birçok değerli sporcunun yetiştiği
ve çeşitli başarıların elde edildiği
söylenebilse de bisikletin kullanım
yaygınlığı daima düşük görülmüştür.
Fakat son yıllarda “Cumhurbaşkanlığı
Türkiye Bisiklet Turu” gibi
organizasyonların giderek daha
prestijli hale gelmiş olması, şehirlerde
bisiklet kullanımını kolaylaştıracak
düzenlemelerin yapılıyor olması,
ülkemizde bisikletin geleceği adına
umut vericidir.

What’s Next for Cycling in
Turkey?
It is safe to say that the use of bicycles
spread out as a sport in the aftermath
of the Second Constitutional Era while
cycling became well-organized upon
the proclamation of the Republic.
While scores of respectable athletes
came out and achieved a great deal
of success as cycling evolved, the use
of bicycles has always been subpar.
However, it is promising for the future
of cycling in Turkey to see that races
such as the Presidential Cycling
Tour of Turkey has become more and
more prestigious, and cities introduce
reforms to facilitate the use of bicycles
in urban settlements.

Velospid’ten Bisiklete
Aslında bisikletin Osmanlı coğrafyasındaki hikayesi Mösyö Tomas İstefanis’in 1885 yılında bisikleti ile İstanbul’a gelip
buradan İzmit’e, daha sonra Ankara, Yozgat ve Sivas’a geçmesi ile başlıyor. Dönemin gazete kayıtları ve çeşitli tarihi
kaynaklar bugün bizim bisiklet dediğimiz araca Osmanlıların velospid dediğini ve bu ismin 1950’lere kadar kullanıldığını
gösteriyor. Hatta Can Yücel’in bir şiirinde bu kelimeyi kullandığından, aşkı velospide benzettiğinden bahsedilir. Gün
geçtikçe toplum içerisinde yer etmeye başlayan bisiklet şiire, romana ve öyküye farklı anlamlar yüklenerek girmiş; sportif
amaçlarının yanında Posta ve Telgraf Müdüriyetinde, polis teşkilatında ve orduda da kullanılmıştır.
From Velocipede to Bicycle
In fact, bicycles were introduced in the Ottoman lands after Mr. Tomas Istefanis had traveled to Istanbul on his bike in 1885
and the made it to Izmit, Ankara, Yozgat and Sivas respectively. The newspapers clips of the time and various historical
sources indicate that the vehicle we currently call bicycle was titled velocipede by the Ottomans, and it remained in effect
until 1950s. As a matter of fact, Can Yücel, the far-famed poet, draws a parallel between love and velocipede in one of his
poems. Looming large in the community, bicycles have penetrated into the realms of poetry, novels and stories in various
senses, morphing into a common instrument for sports, the Head Office of Post and Telegraph, police and military forces.

1860
1818

Drezin
Drezin
Karl Von Daris
Almanya
Germany

Yarış Bisikleti
Racing Bike
...
ABD
USA

1885

1870

Yüksek
Tekerlek
High Wheel
James Starley
Fransa
France

Güvenli Bisiklet
Safe Bicycle
Jhon Kemp
Starley
İngiltere
Britain

Gusto
Gusto
Ağustos/August 2019 79

78

Soğuk

Mezeler
Cold Appetizers

Sıcaklarda insanın canı ağır yağlı yemekler hiç çekmiyor değil mi?
Hafif, soğuk mezeler daha çekici oluyor. Biz de sizin için 4 tane soğuk
meze yaptık. Balığıyla ve içindeki sebzeleriyle tam bir Akdeniz mutfağı
menüsü oldu. Özellikle levrek marinin ilginizi çekeceğini düşünüyoruz.
Çünkü balığı geleneksel bir şekilde ocakta değil sirkede pişirdik. Afiyet
olsun!!!
You do not feel like having greasy dishes in hot weather, right? Light and cold
appetizers seem like a more attractive option. That is why we have made 4 cold
appetizers for you. It is a full-fledged Mediterranean menu with seafood and
vegetables. Marinated sea bass in particular will excite your attention in our
opinion. It is because we have cooked the fish in vinegar, not on a stove like you
are accustomed to. Enjoy!

Bariatrik Mutfak

Bariatric Cuisine

Biz, Prof. Dr. Ahmet
Türkçapar önderliğinde,
sağlıklı beslenmek isteyen
ya da bariatrik ameliyat
geçirmiş insanlara proteini
arttırılmış, karbonhidratı
azaltılmış, alışılagelmişin
dışında eşsiz lezzette
yemekler hazırlamak
amacıyla kurulmuş bir
topluluğuz: Porsiyon
miktarları, protein ve
kalori miktarlarını titizlikle
ayarlayan 2 diyetisyen (İpek
Saroğlu ve Dilara Çetin),
hazırladığımız yemekleri
fotoğrafa hazırlayan ve çeken
Başak Kıpçak, yemeklerimizi
görücü ile buluşturan
bloggerımız Hande Alphan
Karacaer ve en sonunda
yemekleri yiyen bir Kreatif
Direktör (Berk Özler).
Instagram / bariatrikmutfak

Under the leadership of
Prof. Ahmet Türkçapar,
we serve as a community
established with a goal to
make extraordinarily delicious
dishes with enhanced protein
and reduced carbohydrate
content for people to adopt
a healthy diet or people with
a background of bariatric
surgery. Portions, protein and
calorie content painstakingly
fine-tuned by 2 dietitians
(İpek Saroğlu and Dilara
Çetin), dishes photographed
and edited by Başak Kıpçak,
dishes introduced by blogger
Hande Alphan Karacaer,
and eventually eaten by a
Creative Director (Berk Özler).
Instagram / bariatrikmutfak
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Cevizli Kabak Ezme
Toplam: 4 porsiyon
Besin Değerleri (1 porsiyon
için):Kalori: 100
Protein (g): 1
Karbonhidrat (g): 24

MALZEMELER:
4 sakız kabak (800 g)
1 salatalık, rendelenmiş
150 g süzme yoğurt
1/2 demet dereotu, ince kıyılmış
4 yemek kaşığı zeytinyağı
8 tam ceviz, iri çekilmiş
2 diş sarımsak, ezilmiş
Tuz,
Kırmızı pul biber,
Taze nane, servis için
TARİF:
1.Kabakları yıkayın ve kabuklarını
soymadan rendeleyin.
2.Suyunu iyice sıkın.
3.Bir tavaya zeytinyağını koyup
biraz ısındıktan sonra kabakları
ekleyin ve kavurmaya başlayın.
4.Kabaklar pişene kadar yaklaşık 15
dakika kavurmayı sürdürün.
5.Pişen kabakları soğuması için bir
tabağa alın.
6.Geniş bir kap içerisine yoğurt,
salatalık, sarımsak ve dereotunu
koyup karıştırın, üzerine pişirip
soğuttuğunuz kabağı ve en son
cevizi ekleyip tekrar karıştırın.
7.Arzuya göre tuzunu ve kırmızı pul
biberini ekleyin.
8.Taze nane ile süsleyerek servis
yapabilirsiniz.

Marrow Paste with
Walnuts

Total: 4 portions
Nutritional Values (per portion):
Calorie: 100
Protein (gr.): 1
Carbohydrate (gr.): 24
INGREDIENTS:
4 marrows (800 g)
1 cucumber, grated
150 gr. of strained yogurt
1/2 bunch of dill, finely chopped
4 tablespoons of olive oil
8 walnuts, largely ground
2 cloves of garlic, mashed
Salt
Red pepper
Fresh mint, to serve on top
RECIPE:
1. Wash the marrows and grate them
without peeling.
2.Drain them well.
3.Put olive oil on a pan, and add the
marrows after the pan is heated, and
start to roast them.
4.Keep roasting them for nearly 15
minutes until the marrows are cooked.
5.Take the cooked marrows in a plate
to let them cool.
6.Put the yogurt, cucumber, garlic
and dill in a large bowl, and add the
cooked marrows and walnuts on top,
and mix them all together.
7.Add optional salt and red pepper.
8.Decorate with fresh mint before it is
served.

Girit Ezmesi

Cretan Paste

MALZEMELER:
200 gr tam yağlı beyaz peynir
200 gr lor
4 diş sarımsak, ezilmiş
4 yemek kaşığı zeytinyağı
Yarım demet maydanoz, ince
kıyılmış
Yarım demet dereotu, ince kıyılmış
12 adet ceviz içi , ezilmiş
Üzeri için:
2 yemek kaşığı zeytinyağı
Kırmızı pul biber

INGREDIENTS:
200 gr. of full-fat feta cheese
200 gr. of lor cheese
4 cloves of garlic, mashed
4 tablespoons of olive oil
Half a bunch of parsley, finely
chopped
Half a bunch of dill, finely chopped
12 walnuts, mashed
On top:
2 tablespoons of olive oil
Red pepper

TARİF:

RECIPE:

1.Yağlı beyaz peyniri ve lor peynirini
çatalla iyice ezin.
2.Ezilmiş sarımsak, ceviz ve,
zeytinyağını ekleyip karıştırın.
3.Maydanoz ve dereotunu ilave edin
4.Zeytinyağında pul biberi biraz
yakın ve servis etmeden önce
üzerinde gezdirin

1. Mash the full-fat feta and lor cheese
with a fork.
2.Add mashed garlic, walnuts and
olive oil and mix them all.
3.Add the parsley and dill.
4.Cook the red pepper in olive oil for a
while and put it on top before serving.

Toplam: 8 porsiyon
Besin Değerleri (1 porsiyon için):
Kalori: 212
Protein (g): 9
Karbonhidrat (g): 1

Total: 8 portions
Nutritional Values (per portion):
Calorie: 212
Protein (g): 9
Carbohydrate (g): 1
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Babagannuş

Papagannis

Levrek Marin

Marinated Sea Bass

MALZEMELER:
4 adet orta boy patlıcan (1kg)
250 g süzme yoğurt
8 adet ceviz içi, iri çekilmiş
4 diş sarımsak, ezilmiş
1 tutam tuz

INGREDIENTS:
4 middle-sized eggplants (1 kg)
250 g. of strained yogurt
8 walnuts, largely ground
4 cloves of garlic, mashed
A pinch of salt

MALZEMELER:
1 adet levrek (1 kg)
2 adet ince kıyılmış kırmızı soğan
tuz

INGREDIENTS:
1 sea bass (1 kg.)
2 finely chopped red onions
Salt

TARİF:
1.Patlıcanları çatallanmış bir kaç
yerinden delip fırında közleyin.
2. Soğuyan közlenmiş patlıcanların
kabuklarını soyun ve keskin bir bıçak
ile küçük parçalara ayırın.
3. Cevizleri bıçak temizleme küçük
parçalara ayırın.
4. Yoğurt, sarımsak, ceviz ve
patlıcanı karıştırın.
5. Servis etmeden önce bir süre
buzdolabında dinlendirin

RECIPE:
1..Pierce the eggplants with a fork and
grill them in the oven
2.Remove the skins of cooled
eggplants and cut them into smallsized pieces with a knife.
3.Cut the walnuts into small-sized
pieces with a knife.
4.Add the yogurt, garlic, walnuts and
eggplants and mix them all.
5.Keep it in the refrigerator for a while
before serving.

Sos için:
1 tatlı kaşığı kaşığı hardal
1 adet limonun suyu
2 yemek kaşığı zeytinyağı
Elma sirkesi

For sauce:
1 teaspoon of mustard
Juice of 1 lemon
2 tablespoons of olive oil
Apple vinegar

TARİF:

RECIPE:

1.Levreğin filetosunu çıkarın ve
parmak uzunluğunda doğrayın.
2.Soğanı tuzla ovun, öldürün ve
yıkayıp tuzunu alın.
3.Levreği elma sirkesi içinde 2
saat kadar buzdolabında bekletip
pişmesini sağlayın.
4.2 saat sonunda buzdolabından
çıkarın ve sirkesini süzün
5.Başka bir kapta hardal, limon
suyu, zeytinyağı ve 3 yemek kaşığı
elma sirkesini iyice karıştırıp sos
kıvamı elde edin.
6.Sosu balığın olduğu kaba döküp 2
saat daha buzdolabında dinlendirin.
(akşam boyunca dinlendirebilirseniz
tadı daha da lezzetli olacaktır)

1.Remove the fillet of the sea bass and
cut it in the length of a finger.
2.Rub the onions with salt, and remove
the salt by washing.
3.Keep the sea bass in apple vinegar
in the refrigerator for 2 hours, and let it
be cooked.
4.Take it out of the refrigerator after 2
hours, and drain the vinegar.
5.Put the lemon juice, olive oil and
3 tablespoons of apple vinegar
in another bowl and mix them all
together until it has sauce consistency.
6.Place the fish into the sauce, and
keep it in the refrigerator for 2 hours. (It
would be more delicious if you keep it
there overnight).

Toplam: 8 porsiyon
Besin Değerleri (1 porsiyon için):
Kalori: 80
Protein (g): 4
Karbonhidrat (g): 9

Total: 8 portions
Nutritional Values (per portion):
Calorie: 80
Protein (g): 4
Carbohydrate (g): 9

Toplam: 8 porsiyon
Besin Değerleri (1 porsiyon için):
Kalori: 185
Protein (g): 25
Karbonhidrat (g): 7.5

Total: 8 portions
Nutritional Values (per portion):
Calorie: 185
Protein (g): 25
Carbohydrate (g): 7.5
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Kurtuluşu
müjdeleyen
zafer!
Irem Karaosmanoglu
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Vic tory that
heralde d lib eration
26 Ağustos’ta başlayan
Başkomutanlık Meydan
Muharebesi’nin sonucu olan 30
Ağustos Zaferi’nin 97’nci yılında
Gazi Mustafa Kemal Atatürk
ve silah arkadaşlarını saygıyla
anıyoruz. Zaferimiz kutlu olsun!
We remember Gazi Mustafa Kemal
Atatürk and his comrades on the
97th anniversary of the August 30
Victory that ensued the Battle of
Dumlupınar kicked off on August 26.
Happy victory day!
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ustafa Kemal,
dördüncü kez
başkomutanlık
yetkisini aldıktan
sonra vatan
topraklarını işgalcilerden kurtarmak
için hazırlıklara başlayarak
Genelkurmay Başkanı Fevzi Çakmak,
Garp Cephesi Kumandanı İsmet
İnönü ve Birinci Ordu Komutanı
Nureddin İbrahim Konyar ile
görüşmeler gerçekleştirmiştir.
Görüşmelerin sonucunda büyük bir
dikkat ve gizlilikle hazırlanan Türk
ordusu; asker, silah ve cephane sayısı
açısından yeterli hale geldikten
sonra, 26 Ağustos sabahı taarruza
başlamıştır.
Millî mücadelenin en kritik
savaşlarından biri olan Büyük
Taarruz, Afyon’un düşman
işgalinden kurtarılması ve
Yunanlıların gücünün kırılmasıyla
sonuçlanmıştır. Milletimizin üstün
başarısıyla kazanılan bu zaferin
kutlamaları ilk olarak 30 Ağustos
1923’te Afyonkarahisar, Denizli,
Kahramanmaraş, Ankara ve İzmir’de
yapılmıştır.
Öncelikle meydan
muharebelerindeki tecrübesiyle
Türk askerini yöneten Mustafa
Kemal Atatürk’ü, sonrasında
silah arkadaşlarını ve cephaneye
verdiği desteğiyle askerimizi yalnız
bırakmayan kahraman milletimizi
şükran ve minnetle anıyoruz.
30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu
olsun!

H

aving been granted
powers as a
commander-in-chief
for the fourth time,
Mustafa Kemal set
things in motion to liberate the
homeland from occupying forces,
having talks with the Chief of the
General Staff Fevzi Çakmak, the
Commander of the Western Front
İsmet İnönü and the Commander of
the First Army Nureddin İbrahim
Konyar.
Having braced for the war with great
attention and secrecy following
the talks, the Turkish army took the
offensive early in the morning on
August 26 after being sufficiently
equipped with soldiers, weapons and
munitions.
The Great Offensive, one of the most
critical battles of the Independence
War, resulted in liberation of
Afyon from the enemy invasion
and demoralization of the Greek
forces. Won by the outstanding
triumph of our nation, the victory
was initially celebrated in the
city of Afyonkarahisar, Denizli,
Kahramanmaraş, Ankara and İzmir
on 30th of August, 1923.
We extend our gratitude to Mustafa
Kemal Atatürk as he led the Turkish
soldiers based on his experience in
battlefields, and to his comrades
and our heroic nation who stood
by the Turkish soldiers through
reinforcements to the ammunition.
Happy August 30 Victory Day!
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Talha Kabukçu
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Notlar ve Keşif:

Akif Emre’nin Defteri
Notes and Exploration:

Akif Emre’s Notebook
Bir çoğumuz olayları, olguları,
fikirleri ya da durumları hatırlamak
için not tutarız. Bazılarımız da
kâğıt kaleme hiç ihtiyaç duymaz;
her şey zihnine yerleşiverir, bütün
bağlantılarıyla birlikte orada durur.
Zihni kuvvetlidir ya da ihtiyaç
duymaz not almaya. Fakat bir
konunun gündelik uğraşların, not
tutma ya da tutmama alışkanlığının
dışında kaldığı söylenebilir: Seyahat
yazıları.
Many of us take notes to remember
events, situations, ideas, or situations.
Some of us also do not need paper pen;
everything settles in your mind, stands
there with all its connections. The
mind is strong or does not need to take
notes. However, it can be said that a
subject is out of the habit of taking
daily or not taking notes: Travel
writings.

Nostalji
Nostalgia
90

M

Ağustos/August 2019 91

ost people take notes as a reminder of events,
circumstances or opinions. Some never need a pen
and a piece of paper. They imprint everything into
their mind, storing them along with all the links.
They have a robust mind or never need taking notes.
It is, however, safe to say that one thing has nothing to do with
daily routines or whether one takes notes or not: Travel articles.
Akif Emre points out in the introduction of his book Çizgisiz Defter
(Unruled Notebook) made of his notes taken during his travels
that it is not a travel book. This may sound like a contrast. AlQuds, Africa, the Balkans, Europe, Iran and so on. The notes taken,
notebooks filled up and perspectives adopted by Akif Emre during
his trips to the aforementioned destinations are all covered by
the book. So, how come Çizgisiz Defter is not a travel book? What
needs to be done and think over at this point is perhaps filling up
the notebooks as Akif Emre points out.

A

kif Emre, seyahatleri sırasında aldığı notlardan oluşan Çizgisiz
Defter kitabının girişinde, kitabın bir seyahatname olmadığını
söylüyor. Bu bize bir çelişki gibi gelebilir. Kudüs, Afrika,
Balkanlar, Avrupa, İran… Akif Emre’nin bütün bu ülkelere
giderken yol boyunca tuttuğu notlar, doldurduğu defterler
ve aklına gelen düşünceleri var kitapta. Peki, Çizgisiz Defter neden bir
seyahatname değil? Burada, üzerine düşmemiz ve düşünmemiz gereken,
Akif Emre’nin de işaret ettiği gibi defterleri doldurmak galiba.
Ömrümüz boyunca defalarca şehir hatta bazen ülke değiştiriyoruz. Yol
boyunca hatıralar, hikayeler birikiyor. İyi ama bütün bu birikimler bir süre
sonra nereye gidiyor? Çoğu zaman bir mekândan defalarca geçeriz; aynı
çeşmeden kaç kere su içmişizdir, aynı yoldan kaç kere gitmişizdir, kim
bilir! Ya da otobüs durağına yürürken yan binanın balkon demirlerine
kıvrılmış kediyi kaç kere sevmişizdir? Çok uzağa gitmek gerekmiyor
seyahat etmek için. Akif Emre’nin bize hatırlattığı bu aslında. Çünkü bir
yerden uzak/yakın, sık/seyrek fark etmeksizin defalarca geçsek de yollar
bize, bizim kendimize söylediğimiz şeyleri söylüyor. Öyleyse gezdiğimiz
yere değil, gezerken düştüğümüz notların bize söylediklerine bakalım:
Kendimize söylediklerimize.
Nihayet bütün bir hayattan, yolda aldığımız notlarla doldurduğumuz
defterler kalmıyor mu geriye? Yani yürüdüğümüz bütün yollar, aslında
kendi içimize: “Aynı mekâna dair farklı zamanlarda düşülen notlar
zaman içindeki değişimi aksettirse de aslında yolcunun mekâna dair
algılarındaki dalgalanmaları yansıtır. Belli mekanlara, coğrafyalara dair
tekrar tekrar düşülen notlar, yazarın içinde değişmeyen arayışın izlerini
taşır.”
(Kaynak: Çizgisiz Defter, Akif Emre, Büyüyen Ay Yayınları, İstanbul:
2017)

One moves from one city or country to another for multiple times
in a lifespan. Memories and stories are amassed along the way.
That’s all good but where do such collections end up after a while?
We go by a destination for lots of times but who knows how many
times we drink water off the same fountain or how many times
we have been down the same road? Or how many times we have
caressed a cat snuggling around the balcony rails of the adjacent
building on our way to a bus station? That is what Akif Emre
reminds us of. This is because roads tell us something we keep
telling ourselves even if we have been down those roads for the
umpteenth time no matter how far/close they are or how often/
seldom we visit. In that case, let’s take a look at what the notes we
take during our trips tell us, rather than what destinations do. Let’s
look at what we say to ourselves.
What is left from an entire life is the notebooks we fill up with
notes we take along the way, right? By the roads we cover, we
actually tell ourselves: “Even though notes taken about the same
destination at various times point to the passage of time, they
actually capture shifts in one’s perceptions about that destination.
Notes taken over and over again about certain destinations and
lands bear signs of a writer’s unwavering pursuit of self.
(Source: Çizgisiz Defter, Akif Emre, Büyüyen Ay Publications,
Istanbul: 2017)
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Hanzade Temiz

ESKİMEYE YÜZ TUTMUŞ AHŞAP
MOBİLYALARINIZ İÇİN
Sandalye, masa veya sehpa çekerken ezilen ahşap
yüzeyi eski haline döndürmek için, üzerine ıslak bir
kağıt havlu koyarak ezik bölgeyi ütüleyin. Ezilen yer
sıcak buharın etkisiyle eski görünümüne kavuşacaktır.

FOR OBSOLESCENT WOODEN FURNITURES
To restore any wooden surface banged by an impact of a
chair, dining or coffee table, iron the deformed area with a
wet paper towel. The banged area will restore with the steam
power.

YEMEKLERİNİZİN FAZLA TUZLU
OLMAMASI İÇİN
Yemeğin tuzunu kaçırdıysanız
tencerenin içine birkaç parça çiğ
patates kabuğu atın. Kabukların fazla
tuzu çektiğini göreceksiniz.
TO AVOID EXCESS SALT IN
DISHES
If you have too much salt in a dish, put
a few pieces of raw potatoes into the
pot. The skins will absorb the excess
salt.

ÇİVİLERİ ÖZENLE
ÇAKIN
Duvarınıza çivi
çakacağınız zaman
işaretlediğiniz yerin
üzerine çapraz bant
yapıştırın. Çiviyi bu
yöntemle çakarsanız
duvarın alçısını
çatlatmamış olursunuz.

KAZAKLARINIZ YENİ GÖRÜNSÜN
Sarkmış ya da sarkma ihtimali olan kazağınızı bir poşete
koyun ve dondurucuya atın. Bir gece beklettikten sonra
dolaptan çıkarın. Oda sıcaklığında bekletin, çözündüğü
zaman yeniden kullanabilirsiniz.

TAKE CARE OF
NAILS
When you are to drive
a nail on a wall, stick a
cross tape on the spot.
If you drive a nail this
way, you would avoid
cracking the plaster of
the wall.

SWEATERS TO LOOK NEW
Put your stretched likely-to-stretch sweaters in a plastic bag
and place it in the freezer. Take it out of the freezer the next
morning. Keep it at a room temperature and it is good to go
once it is unfrozen.

TAZE EKMEKLER İÇİN
Bayatlamış ekmeklerin üzerine su serpin, nemlenen ekmekleri
folyo kağıda sarıp 5-10 dakika fırınlayın. Ekmekleriniz taptaze
olacaktır.
FOR FRESH BREADS
Spray some water on stale bread, and bake the moist bread for 5
to 10 minutes in a tin foil. Bread will be fresh again.

ELEKTRİKLENMEYİ ÖNLEMEK İÇİN
Elbisenizin görünmeyen bir kısmına iğne
takın. Böylece elektriklenmeyi önleyebilirsiniz.
TO DE-ELECTRIFY
Put a pincushion somewhere not in sight on your
cloth. This will prevent electrification.

Bilgi
Information
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EMEKLİ MAAŞ
ÖDEMELERİ
PTT ve SGK işbirliği ile
artık tüm PTT iş yerlerinden
maaşınızı alabildiğiniz
gibi Pttkart ile Pttmatik
cihazlarından, yurt içi ve yurt
dışındaki bankaların ATM
cihazlarından da maaşlarınızı
çekebilir, ayrıca Pttkart ile yurt
içinde ve yurt dışında alışveriş
yapabilirsiniz.

PENSION PAYMENTS
Withdraw your pension at all
PTT offices or on PTTmatik
kiosks by a PTTcard and
bank ATMs across Turkey
and abroad as a part of the
cooperation between PTT and
the Social Security Institution,
and do domestic and
international shopping thanks
to PTTcard.

PTTMATİK
Nakit tahsilatı yapan ve
para üstü verebilen, 7 gün
24 saat kesintisiz hizmet
sağlayan Pttmatik’ler
aracılığıyla, vatandaşlarımızın
sıra beklemeksizin fatura
tahsilatı, maaş ödemeleri,
cep lira yükleme ve PttBank
işlemleri ile anlaşma sağlanan
bankalara ait işlemleri
yapabilmeleri sağlanmıştır.

PTTMATİK
With capability to collect cash
and give cash back in change
with uninterrupted operations
for 24/7, Pttmatik allows people
to make transactions such as
bill collection, salary payments,
mobile top-up, PTTBank
transactions and transactions
in contracted banks.

KAYITLI POSTA
GÖNDERİLERİ
Kabulünden teslimine kadar
kayda tabi tutulan taahhütlü
ek hizmetiyle postaya verilen
haberleşme gönderilerinizi
(mektuplar, posta kartları);
basılmış kağıtlar, yurt
dışı çıkış ve varışlı küçük
paketler, görme engellilere
özgü yazılar ile tebliğ evrakı
veya mazbatalarınızı, posta
kolilerinizi veya kargolarınızı,
telgraf gönderilerinizi, telepost (faks) gönderilerinizi,
posta havaleleri ve havale
haber kağıtlarınızı, acele
posta, APS Kurye ve Turpex
gönderilerinizi kayıtlı gönderi
kapsamında PTT aracılığıyla
gönderebilirsiniz.

REGISTERED MAIL
DELIVERY
You can now send any post
(letters, postcards) mailed
through the certified service
recorded from reception to
delivery, as well as printed
papers, small-sized packages
to and from other countries,
any certificate of notification
or records in writing specific
to visually handicapped
persons, any package or parcel,
telegraphs, tele-posts (fax),
mail orders, mail order reports,
express mails, APS Courier and
Turpex shipments through PTT
as a part of registered delivery.

TURPEX
Yurt dışı gönderilerinizde PTT
tecrübesi ve güvencesiyle tanışın.
TURPEX hizmeti kapsamında
evrak, doküman, hediyelik eşya,
uluslararası bedelli-bedelsiz ve
geçici ihracat eşyalarını, fuar ve
sergilerde tanıtılmak üzere ürün
ve yayınları TURPEX gönderisi
olarak postaya verebilir, hızlı ve
güvenilir bir şekilde yurt dışına
gönderebilirsiniz.

Dünyada 200’ün Üzerinde Noktaya

Turpex Güvencesiyle
Hızlı Teslimat Kolay Takip

TURPEX
Enjoy PTT’s experience and
assurance for international posts. As
a part of the TURPEX service, you
can now send papers, documents,
souvenirs, international paid,
free and temporary export goods,
products and publications to be
promoted in fairs and exhibitions in
the form of TURPEX shipments and
send them abroad in a quick and
reliable fashion.

PTT’NİN KİŞİSEL
PUL HİZMETİ
Kişisel Pul hizmeti sayesinde,
gerçek ve tüzel kişiler
tarafından gönderilen
görsel objeler pul olarak
basılabilmekte, pul haline
dönüşen bu görseller
hatıra amaçlı kullanıldığı
gibi gönderilerin üzerine
yapıştırılarak posta işleminde
de kullanılabilmektedir. Kişisel
Pul hizmeti, kullanıcılara posta
gönderilerinde bireysel ve
kurumsal tasarımlar içeren
kendi pullarını kullanma
imkânı sağlamakta; bu
sayede kullanıcılar farklı bir
yoldan tanıtımlarını yaparken
posta için de ayrıca bir ücret
ödememektedir.

PTT’S PERSONALIZED
STAMP SERVICE
The personalized stamp service
allows to print out images
submitted by natural and legal
persons as a stamp to serve
as a souvenir or be impressed
on any mail. The personalized
stamp service also offers an
opportunity for users to impress
their customized stamps with
individual and organizational
designs on their mails, and thus
promote themselves in a unique
fashion, avoiding any additional
fee for mails.

ŞEHİT AİLELERİNE VE
GAZİLERE İNDİRİM
KAMPANYASI
Şehit ailelerine ve gazilere,
Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı tarafından verilen
kimlik belgelerini ibraz
etmeleri durumunda, ticari
gönderileri hariç olmak
üzere, göndermek istedikleri
posta kargosu/kargo ve
APS Kuryelere indirim
uygulanmaktadır.

SPECIAL OFFER FOR
MARTYRS’ RELATIVES
AND VETERANS

Should martyrs’ relatives and
veterans submit ID documents
issued by the Ministry of Family
and Social Policies, they enjoy a
discount for any post/parcel and
APS courier service except for
commercial shipments.
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SUDOKU

BULMACA
Akım, ısı, ses
vb.ni geçiren

Resimdeki
sanatçı

Münasebet

Geminin
rüzgâr alan
yanı

Gerçek
olmayan
davranış

Bir tür
hamam
böceği

Eğilim

Kirişli bir
çalgı

Öbür dünya
ile ilgili

Bitkide
oluşan ilk
kök

2

Üye

Sofa

Yeni Zelanda
plakası

Dolabı
örtmeye
yarayan parça

İzin

Zaten

Bayındır,
mamur

5

Arasız

Yaşama,
hayat

1

Kiloamper
(kısa)

6

Şarkıda
tekrarlanan
bölüm

Fildişi
Sahili'nin
başkenti

3
4
Sert,
yumuşak
karşıtı

Bir üzüm
türü

1
9

6
6 7
1

3

8 4
5 1
7 9
7

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

1 3
5 6
9 3
5

7
6
2
4

9
2

6
7 9

4
1
3

3 4
7
9 4
2

9
8

5 7
4
7

3 5
9

8

4
1

7

8

5

7 9
4

6
5 1
3 6 7

9 6

6

5

5
1
2 8 1
6
9

3
2

9
5 6
9

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

4

Engel

ÇÖZÜMLER
SOLUTIONS

Sara
Gece kıyafeti

Tehlike
bildiren
işaret

Kötü karşıtı
Kuşatma

Hoş koku

3

Kanıt

Şaşma
anlatan söz

Büyük, yaşlı,
kart

ORHAN GENCEBAY

Aferin

4

2
4

5
8
3

HARD

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

8

2

Latife

Kabile, klan

4

5 7
1 7 9

7 2 8
9 1

8
Cezayir'de
şehir

Arjantin
plakası

3 5

5 7
Çağrı, tellal
ile duyurma

İstanbul'un
bir ilçesi

Anahtar

Tombul,
gürbüz çocuk

Küçük taneli
bir tür üzüm

Muğla'nın bir
ilçesi

Titrek kavak

1
9
8 3

ZOR

MEDIUM

Uslu karşıtı

Sevinçli,
neşeli

Güldürü
niteliğinde
kısa oyun

Jüpiter'in bir
uydusu

Avuç içi

Çiçeği dala
bağlayan ince
bölüm

ORTA

EASY

Eski çağlarla
ilgili olan

Duman lekesi

Oturum

KOLAY

Akıl
yönünden

Suçlama

Güç, iktidar
Alt

Her satırı, her sütunu ve her 3x3 lük alanı, 1’den 9’a kadar rakamlarla doldurun.
Fill each row, column and 3X3 square with numbers from 1 to 9.

SUDOKU

CROSSWORD

Boyun eğen
Madde
yapısını
konu alan
bilim

1

2

3

4

5

6

O
R
H
A
N
G
E
N
C
E5
B
A
Y

İ
İ
T
L
L İ R
U
E V İ
E R
T2
Ş E N
A
K Ö K
D A
E
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C
S
A N S
A C I
Z
K A P6 A K
İ
A Z E T
N A
A Ç A R
R
A
A T
Ş A K A
B İ Y E
E
İ
İ
İ H A T3 A
D E L İ L
R
B E J
B R A V O
O K4 A P İ
R A M
Y E N
K İ M Y A
P T T
K
O
R
S
A

K
A
K
A
L
A
K

İ
N T
H
Y A
A M
R
A V
M İ
K A R
A Z A

E

P

A
İ K
O L
E
A N
P1
A K
L A
A T
K I

7
9
8
6
2
5
3
4
1

4
5
3
8
9
1
2
7
6

1
6
2
4
3
7
9
8
5

8
4
6
3
5
2
1
9
7

2
7
9
1
6
8
5
3
4

3
1
5
7
4
9
8
6
2

5
3
7
9
1
6
4
2
8

9
8
1
2
7
4
6
5
3

6
2
4
5
8
3
7
1
9

8
3
5
2
4
7
6
9
1

9
4
7
5
6
1
2
8
3

1
6
2
3
8
9
5
7
4

3
7
6
1
9
2
4
5
8

4
5
1
8
3
6
7
2
9

2
8
9
7
5
4
1
3
6

6
2
8
9
1
5
3
4
7

5
1
3
4
7
8
9
6
2

7
9
4
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2
3
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1
5

2
7
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9
8
4

6
9
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1
3

8
4
3
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5

3
1
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9
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4
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4
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7
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9
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2
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7
6
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1
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3
6
7
1
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2
4

1
9
8
6
4
2
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7
3

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

6
4
2
8
5
7
3
1
9

5
7
1
9
6
3
2
4
8

4
1
5
3
8
9
7
6
2

7
3
6
4
2
1
9
8
5

8
2
9
5
7
6
4
3
1

3
7
4
1
8
6
9
5
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6
8
9
5
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4
7
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2
5
1
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9
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5
1
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4
9
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1
8
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7
5
3
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9
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3
2
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6
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8
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1
7
2
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Siz de PTT Hayat ile çektiğiniz fotoğrafları
#ptthayatıniçinde etiketiyle Twitter ve
Instagramda paylaşın, en çok beğenilen
fotoğrafı yayınlayalım.

