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Küresel platformlarda etkin faaliyetler yürütüyor,
tecrübelerimizi dünyayla paylaşıyoruz
We carry out effective activities on global platforms and
share our experiences with the world

Kenan Bozgeyik

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür
Dünya Posta Birliği İdari Konsey Başkanı
Post and Telegraph Organization Corporation Chairman of Board and Director General
Universal Postal Union Council of Administration Chair
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Günümüz dünyasının özellikle teknolojideki ilerlemelerle

The new change and transformation dynamics of today’s world

şekillenen yeni değişim ve dönüşüm dinamikleri her alanda

shaped especially with the technological advancements show

etkisini göstermektedir. Kurumlar açısından ele alındığında

their impacts in every field. When analyzed from the viewpoint of

bu dinamikler vizyon ve stratejilerden iş ve işlem süreçleri-

institutions, these dynamics urge us to move in line with the needs

ne, insan kaynakları yönetiminden ürün ve hizmet çeşitlili-

of the era in many fields from vision and strategies to business

ğine, müşteri ilişkilerinden ulusal ve uluslararası işbirlikle-

and transaction processes, from human resource management to

rine pek çok noktada çağın gerekleri doğrultusunda hareket

product and service diversity, from customer relations to nation-

etmeyi zorunlu kılmaktadır. İnovasyon, dijitalleşme, Ar-Ge

al and international collaborations. The concepts such as innova-

gibi kavramlar içinde bulunduğumuz dönemin vazgeçilmez

tion, digitalization and R&D are inevitable elements of the era we

unsurları, aynı zamanda değişim ve dönüşümün anahtarla-

live in and the key to change and transformation. Acting with this

rıdır. Bu bilinçle faaliyetlerini yürüten Şirketimiz tüm hizmet

understanding, our Company carries out many breakthroughs in

alanlarında ciddi atılımlar yapmakta ve sektöründe küresel

all its fields of service and comes to the forefront as a global brand

bir marka olarak ön plana çıkmaktadır.

in its sector.

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi’nin süreklilik arz

In the continuous growth leaps of the Post and Telegraph Organ-

eden büyüme hamlelerinde en dikkat çekici unsurlardan

ization Corporation, one of the most remarkable factors is the

biri e-ticaret alanındaki çok yönlü çalışmalardır. Şirketimiz,

multifaceted works in the field of e-commerce. While strength-

e-ticaret ekosistemindeki konumunu her geçen gün daha da

ening its position in the e-commerce ecosystem by the day, our

güçlendirirken, bu alanda çeşitli ülkelerin posta idarelerine

Company is pleased to support postal administrations of differ-

destek vermekten ve onlarla işbirlikleri gerçekleştirmekten

ent countries and cooperate with them. A recent example to this

memnuniyet duymaktadır. Bunun son örneğini geçtiğimiz ay

is the e-commerce cooperation with the Bosnia and Herzegovina

Bosna Hersek Posta İdaresi ile başlattığımız e-ticaret işbirli-

Post which we started last month. This collaboration, which we

ği oluşturmaktadır. Dost ve kardeş ülke Bosna Hersek’teki

carried into effect within the framework of our busy program in

yoğun programımız çerçevesinde hayata geçirdiğimiz bu iş-

the friendly and brotherly country Bosnia and Herzegovina, ena-

birliği, Bosna Hersek Posta İdaresi’nce kullanılan e-ticaret

bles the integration of the e-commerce website used by the Bosnia

sitesinin Şirketimize ait www.ready2sale.com platformuna

and Herzegovina Post to our Company’s www.ready2sale.com

entegre edilmesini sağlamakta, böylelikle Bosnalı kardeşleri-

platform and thus, ensures that our Bosnian brothers easily

mizin Türkiye’deki ürünlere kolaylıkla ulaşabilmesini müm-

access products in Turkey. Feeding on the product pool of our

kün kılmaktadır. PTT’mizin e-ticaret sitesi ePttAVM.com’un

PTT’s e-commerce site ePttAVM.com, the www.ready2sale.com

ürün havuzundan beslenen www.ready2sale.com platformu,

platform provides SMEs and national brands the opportuni-

KOBİ’ler ve ulusal markalara dünyaya açılma imkanı sun-

ty to open up to the world and contributes hugely to our coun-

makta, aynı zamanda ülkemizin e-ihracat hedeflerine ulaş-

try’s attainment of e-export goals. I would like to indicate that,

masına önemli katkıda bulunmaktadır. Bosna Hersek’teki

during our highly beautiful and fruitful contacts in Bosnia and

son derece güzel ve verimli temaslarımız sırasında “Ortak

Herzegovina, we gave peace messages to the entire humankind

Pul” ile tüm insanlığa barış mesajları verdiğimizi, Bosna

with the “Joint Stamp”, provided motorcycle support to the Bosnia

Hersek Posta İdaresi’ne motosiklet desteğinde bulunduğumu-

and Herzegovina Post and felt proud with the great successes

zu ve 47. Balkan Ülkeleri Postacı Yürüyüş Yarışması’nda spor-

our athletes achieved in the 47th Balkan Countries Postal Workers

cularımızın elde ettiği büyük başarılarla gururlandığımızı da

Race Walking Competition. I offer my thanks to the authorities

ifade etmek istiyorum. Bosna Hersek Posta İdaresi yetkilileri-

of the Bosnia and Herzegovina Post for their cordial hospitality.

ne sıcak misafirperverlikleri için teşekkürlerimi sunuyorum.

As the Post and Telegraph Organization Corporation, we car-

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi olarak, mübarek

ried out many activities in August when we also celebrated

Kurban Bayramı’nı da idrak ettiğimiz Ağustos ayında pek

Eid al-Adha. Two among them bear a whole other value for us.

çok faaliyet gerçekleştirdik. Bunlardan özellikle ikisi bizler

The stamp exhibition we held within the framework of the cele-

için apayrı bir değer taşımaktadır. Türklere Anadolu’nun ka-

brations of the 947th anniversary of the Manzikert Victory that

pılarını açan Malazgirt Zaferi’nin 947’nci kutlamaları çerçe-

opened the doors of Anatolia to Turks, and the stamp exhabitions

vesinde gerçekleştirdiğimiz pul sergisi ile aziz milletimizin

and the commemorative stamp we put into circulation on the

istiklal ve istikbaline canı pahasına sahip çıkarak şanlı bir

occasion of the 96th anniversay of the Great Offensive when our

destan yazdığı Büyük Taarruz’un 96’ncı yıldönümü dolayı-

valuable nation protected its independence and future at the cost

sıyla tedavüle çıkardığımız anma pulu ve düzenlediğimiz pul

of its life and made glorious history became the means for us to

sergileri, ecdadımızı bir kez daha saygı, minnet ve rahmetle

commemorate our ancestors once again with respect, gratitude

yâd etmemize vesile olmuştur. Millî kuruluşumuz PTT, köklü

and grace. Our national institution PTT will continue to protect

geçmişinde olduğu gibi bugün ve gelecekte de tarihimize ve

our history and values today and tomorrow just as it did in its

değerlerimize sahip çıkmaya, ülkemize ve milletimize en iyi

rooted history, and serve our country and nation in the best way.

şekilde hizmet etmeye devam edecektir.

Our Company will continue its intensive activities in the nation-

Şirketimiz ulusal ve uluslararası alandaki yoğun faaliyetleri-

al and international field in September, as well. One of the most

ni Eylül ayında da sürdürecektir. Bu çerçevede en önemli top-

important meetings within this framework will be held in Addis

lantılardan biri 3-7 Eylül 2018 tarihleri arasında Etiyopya’nın

Ababa, the capital of Ethiopia on 3-7 September 2018. Our PTT

başkenti Addis Ababa’da gerçekleştirilecektir. PTT’miz,

will assume an active role with its strong and decision-making

Dünya Posta Birliği’nin 2. Olağanüstü Kongresi sırasında

position in the sector throughout the negotiations that will be car-

yürütülecek müzakerelerde, sektördeki güçlü ve karar alıcı

ried out during the 2nd Extraordinary Congress of the Universal

konumuyla etkin bir rol üstlenecektir.

Postal Union.

Yeni bir mevsimi karşılayacağımız Eylül ayının hayırlar getir-

I hope that September, when we will welcome a new season, will

mesini temenni ediyor, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında tüm

lead to good and wish success to all our students and teachers in

öğrencilerimize ve öğretmenlerimize başarılar diliyorum.

the 2018-2019 academic year.
5
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“100 günde hayata geçirilecek 400 proje
yeni dönemin ateşleyici gücü olacaktır”

“The 400 projects to be realized in 100 days shall be the igniting power of the new era”

6

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 Ağustos 2018 tari-

President Recep Tayyip Erdoğan announced the 100-Day

hinde Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen

Action Plan of the Presidency Government in the meeting held

toplantıda Cumhurbaşkanlığı Hükümeti’nin 100 Günlük İcraat

at Beştepe People’s Congress and Culture Center on 3 August

Programı’nı açıkladı. “Cumhurbaşkanlığımıza ve Bakanlıkla-

2018. Saying, “The 400 projects to be realized by our Presi-

rımıza bağlı kurumlarımızın 100 günde ve yaklaşık 46 milyar

dency- and Ministry-affiliated institutions in 100 days and

liralık bütçe ile hayata geçirecekleri 400 proje adeta yeni döne-

with a budget of around 46 billion liras shall virtually be the

min ateşleyici gücü olacaktır” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan,

igniting power of the new era,” President Erdoğan indicated

söz konusu projeleri hazırlarken mevcut bütçe kaynakları ile

that in the conceiving process they paid particular attention

yürütülebilmelerine özellikle dikkat ettiklerini bildirdi.

to running the projects with the existing budget resources.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 100 Günlük İcraat Programı’nın ko-

Stating that the 100-Day Action Plan was coordinated by

ordinasyonunun Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tara-

Vice President Fuat Oktay, President Erdoğan said, “In fact,

fından gerçekleştirildiğini belirterek, “Aslında ilk 100 günde

the number of projects to be completed in the first 100 days is

tamamlanacak proje sayısı binin üzerindedir. Biz bunlardan

over a thousand. In the plan we shall announce to our nation,

daha önemli ve öncelikli gördüğümüz 400’üne, milletimize

we have included 400 of them we consider to be more im-

açıklayacağımız programda yer verdik” ifadelerini kullandı.

portant and of higher priority.” Making evaluations on cer-

Konuşmasında bazı projelerle ilgili değerlendirmelerde bulu-

tain projects in his speech, President Erdoğan added, “One

nan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu projelerden biri, vatandaş-

of these projects shall be the activation of the e-Government

larımızın kamu hizmetlerine erişimini kolaylaştıran, hızlan-

system, which facilitates and speeds up our citizens’ access to

dıran ve maliyetleri azaltan e-Devlet sistemini etkinleştirmek

public services and lowers costs. Yet another project of ours is

olacaktır. Bir başka projemiz de tüm icraatların, planların,

to establish a system within the body of the Presidency, which

projelerin ülke geneli ve bölgesel ölçek yanında 81 il bazında ta-

allows for the countrywide, regional and also 81 city-based

kibini sağlayacak bir sistemi en kısa sürede Cumhurbaşkanlığı

monitoring of all actions, plans and projects at the shortest

bünyesinde kurmaktır. Böylece tüm icraatları ve yatırımları

time possible. Thus, I believe that we will have the opportu-

Ankara’dan illerimize ve illerimizin her birinden Ankara’ya

nity to follow all actions and investments through a system

uzanan, karşılıklı etkileşime dayalı bir sistemle takip etme

based on bilateral interaction, and extending from Ankara to

imkanına kavuşacağımıza inanıyorum” dedi.

our cities and from each of our cities to Ankara.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, doğrudan Cumhurbaşkanlığı’na

President Erdoğan noted that the institutions directly affili-

bağlı kurumların 100 günde gerçekleştirmeyi hedefledikleri

ated to the Presidency have highly valuable projects that they

çok değerli projeleri olduğunu kaydederek, “Bunlar içinde sa-

aim to realize in 100 days, and said, “Among them, I attribute

vunma sanayi projelerine ayrı bir önem veriyorum. Programı-

special importance to defense industry projects. 48 among

mızda yer alan 400 projenin 48’i savunma sanayimize aittir”

400 projects in our plan pertain to the defense industry.”

diye konuştu. Geçtiğimiz beş yılda yaşanan her hadisenin sa-

Emphasizing that each incident experienced in the last five

vunma sanayi projelerinin önemini bir kez daha gösterdiğini

years showed the importance of defense industry projects

vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdür-

once again, President Erdoğan continued by saying, “It is not

dü: “Sadece sayısal olarak büyük ve en modern silahlarla do-

solely meaningful to have an army numerically great and

natılmış bir orduya sahip olmak tek başına anlamlı değildir.

equipped with the most modern weapons. A strong army

Güçlü ordu demek, hem sayısal olarak yeterli hem de aracın-

means an army both sufficient in numerical terms and hav-

dan mühimmatına ve yazılımına kadar tüm aşamalarıyla sizin

ing equipment that’s in your control with all its steps from its

kontrolünüzde donanıma sahip bir ordu demektir. Bunun için

vehicles to ammunition and software. So, on one hand, we

biz, bir yandan ordumuzun kritik birimlerinde uzmanlığa da-

are shifting to a personnel structure based on expertise in the

yalı bir personel yapısına geçerken, diğer yandan da her alanda

critical departments of our army, while on the other we are

kendi kendimize yeterli bir savunma sanayi kurmaya çalışı-

trying to establish a self-sufficient defense industry. Com-

yoruz. 16 yıl öncesine göre bugün çok ileri bir noktaya geldiği-

pared to 16 years ago, we gladly see that we have reached

mizi memnuniyetle görüyoruz. Ama hâlâ katetmemiz gereken

a very advanced point. However, we also know that we

çok yol olduğunu da biliyoruz. Bunun için her ne olursa olsun,

have still many miles to cover. That is why we will, under no

savunma sanayi projelerinden taviz vermeyeceğiz.”

circumstance, give up defense industry projects.”
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 100 Günlük İcraat

President Recep Tayyip Erdoğan expressed his wish for the

Programı’nın ülke ve millet için hayırlara vesile olmasını te-

100-Day Action Plan to lead to good for the country and na-

menni ederken, 2019-2023 dönemine ilişkin stratejik plan ça-

tion, and indicated that they aim to complete the strategic

lışmalarını Kasım ayı sonuna kadar tamamlamayı hedefledik-

plan works regarding the 2019-2023 term until the end of

lerini bildirdi.

November.

Ulaştırma alanında dev yatırımlar

Giant investments in the field of transportation

100 Günlük İcraat Programı’nda Cumhurbaşkanlığı, Bakan-

The 100-Day Action Plan featured the projects of the Presi-

lıklar, Devlet Arşivleri Başkanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı,

dency, Ministries, Directorate of State Archives, Directorate of

Savunma Sanayii Başkanlığı, Türkiye Radyo Televizyon

Religious Affairs, Directorate of Defense Industries, Turkish

Kurumu ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın projeleri-

Radio and Television Corporation and Council of Higher

ne yer verildi. Programda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın

Education. In the plan, 28 projects by the Ministry of Transport

toplam 28 projesi şöyle sıralandı:

and Infrastructure were enlisted as follows:

İstanbul Yeni Havalimanı’nın 1’inci fazının hizmete açılma-

Bringing the first phase of the İstanbul New Airport into ser-

sı, Kanal İstanbul etüt proje işinin tamamlanması ve yapım

vice, completing the survey project works of Kanal İstanbul

ihale ilanına çıkılması, 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli Proje-

and tendering it for construction, tendering the 3-Story Great

si’nin YİD modeli ile ihale ilanına çıkılması, 135 yeni hizmet

İstanbul Tunnel for construction with the build-operate-transfer

e-Devlet’e entegre edilerek sunulan hizmet sayısının 3 bin

model, integrating 135 new services into the e-Government

500’e çıkarılması, 328 kilometre ilave edilerek bölünmüş yol

system and thus increasing the number of services provided to

ağının genişletilmesiyle trafik güvenliğinin artırılması ve

3 thousand 500, enhancing the divided road network by adding

ekonomik fayda sağlanması, 120 kilometre yeni otoyol daha

328 kilometers and thus improving traffic safety and providing

yapılarak otoyol ağının 2 bin 777 kilometreye ulaştırılması,

economic benefit, constructing 120 kilometers of new highways

toplam 246 kilometre uzunluğunda 2 otoyol projesinin iha-

and thus achieving a 2 thousand 777 kilometer-highway net-

lesine çıkılması, 893 kilometre ilave BSK (Bitümlü Sıcak Ka-

work, going out to tender for two 246 kilometer-long highway

rışım) kaplama yapılarak karayolu güvenliğinin ve konforu-

projects, applying additional 893 kilometers of hot bituminous

nun üst seviyeye çıkarılması, 30 kilometre karayolu tünelinin

mix coating and thus taking highway safety and comfort to a

tamamlanmasıyla tünel uzunluğunun 477 kilometreye çıka-

higher level, completing 30 kilometers of highway tunnels and

rılması, 21 kilometre köprü ve viyadüğün tamamlanmasıyla

thus increasing the total length of tunnels to 477 kilometers, com-

köprü ve viyadük uzunluğunun 586 kilometreye çıkarılma-

pleting 21 kilometers of bridges and viaducts and thus increasing

sı, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Demiryolu’nda 120 kilometre

the length of bridges and viaducts to 586 kilometers, completing

hat seriminin tamamlanması, 230 kilometre uzunluğundaki

120 kilometers of track laying on the Ankara-Sivas High Speed

Halkalı-Kapıkule Hızlı Demiryolu yapım ihalesinin gerçekleş-

Railway, going out to tender for Halkalı-Kapıkule Speed Railway

tirilmesi, Konya YHT Garı’nın hizmete sunulması, Van Gölü

of 230 kilometers length, putting Konya High Speed Train Sta-

için 50 vagon taşıma kapasitesine sahip İdris-i Bitlisi Feribo-

tion into service, putting İdris-i Bitlisi Ferryboat with a carrying

tu’nun hizmete alınması, 2 bin 596 bin ton kapasiteye sahip

capacity of 50 wagons into service for Lake Van, constructing

2 adet lojistik merkezinin yapılması, toplam 6 milyon yolcu

2 logistics centers with a capacity of 2 thousand 596 tons, com-

kapasiteli Muş ve Kahramanmaraş havalimanlarının termi-

pleting the terminal buildings of Muş and Kahramanmaraş air-

nal binalarının tamamlanması, Tokat Havalimanı terminal

ports with a total passenger capacity of 6 million, starting the

binasının yapımına başlanması, 376 kilometre elektrikli,

construction of the terminal building of Tokat Airport, building

182 kilometre sinyalli hat dönüşümü daha yapılarak konvan-

additional 376 kilometers of electrified track and 182 kilometers

siyonel demiryolu elektrikli hat uzunluğunun toplam 5 bin

of signaled track and thus increasing the length of conventional

432 kilometreye, sinyalli hat uzunluğunun ise toplam 5 bin

railway electrified hot tracks to 5 thousand 432 kilometers and

716 kilometreye çıkarılması, şehir içi raylı sistem yatırımla-

the ones with light signals to 5 thousand 716 kilometers, going

rının yaygınlaştırılması için 73 kilometre hattın yapımı ile

out to tender for the construction of a 73 kilometer-line and

248 adet araç alımının ihale ilanına çıkılması, Evrensel

the procurement of 248 vehicles in order to spread inner-city

Hizmet kapsamında 990 yerleşim yerine daha 4.5G mobil

rail system investments, providing 4.5G mobile coverage in

kapsama sağlanması, yerli ve millî 5G ve ötesi çalışmaları-

990 more settlements within the scope of Universal Service,

nın başlatılması, raylı sistem araçlarının yurt içinde üretil-

starting local and national 5G and beyond works, producing

mesi, Türkiye Kart Projesi Mahsuplaşma Merkezi’nin ku-

rail system vehicles domestically, establishing the Turkey Card

rulması, 265 kilometre daha konvansiyonel hat yenilenerek

Project Netting Center, renewing nearly the entire railway

demiryolu ağının tamamına yakınının (10 bin 915 kilometre)

network (10 thousand 915 kilometers) through the renewal of
9

yenilenmesi, Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Siste-

265 kilometers of conventional railway track, activating

mi’nin (U-ETDS yolcu taşımacılığı kısmının) faaliyete geçiril-

the Transportation Electronic Surveillance and Supervision

mesi, 46 adet yeni Kargomat daha kurularak 100 Kargomat

System (the passenger transportation part of U-ETDS),

ile hizmet verilmesi, Hasdal Kavşağı-Kemerburgaz-Yassıören

setting up 46 new Kargomats and providing service with

Bölünmüş Yolu’nun (44 kilometre) İstanbul Yeni Havalimanı

100 Kargomats, putting into service the 14 kilometer-section

bağlantısını sağlayacak 14 kilometrelik kesiminin hizmete

of the Hasdal Intersection-Kemerburgaz-Yassıören Divided

açılması, geçiş sürecinin temel aşamalarının 100 gün içinde

Road (44 kilometers) which will provide access to İstanbul New

tamamlanması, 2019-2023 dönemine ilişkin stratejik plan

Airport, completing the basic phases of transition in 100 days,

çalışmalarının Kasım ayı sonunda tamamlanacak şekilde

starting strategic plan works regarding the 2019-2023 term to

başlatılması.

be completed by the end of November.

Bakan Turhan: Türkiye’nin gurur projeleri için
çalışmaları hızlandırdık

Minister Turhan: We have accelerated our works
for Turkey’s pride projects

Ulaştırma

Turhan,

Indicating that they have accelerated their works for the pride

100 Günlük İcraat Programı’nda yer alan Türkiye’nin gurur

projects of Turkey in the 100-Day Action Plan, Minister of

projeleri için çalışmaları hızlandırdıklarını belirterek, “Prog-

Transport and Infrastructure Mehmet Cahit Turhan said,

ramın en önemli maddesi olan ve Türkiye’yi Batı Avrupa-Uzak

“Works at the İstanbul New Airport, which is the most important

Doğu bölgesinde önemli bir transfer merkezi haline getirecek

article of the plan and will transform Turkey into an important

İstanbul Yeni Havalimanı’nda çalışmalar 7/24 esasına göre tam

transfer center in the Western Europe-Far East region, contin-

kapasite sürüyor. Havalimanımızın ilk fazı 29 Ekim’de hizmete

ue in full capacity based on the 24/7 principle. The first phase

girecek” dedi. Bakan Turhan, ekonomiye 73 milyar liralık katkı

of our airport will be put into service on 29 October.” Minister

sağlayacak havalimanında 225 bin kişinin istihdam edileceğini

Turhan said that 225 thousand people will be employed and

ve tüm etaplar tamamlandığında yolcu kapasitesinin 200 mil-

the passenger capacity will reach 200 million when all stages

yona kadar çıkabileceğini söyledi. Türkiye’nin prestij projesi

are completed at the airport, which will make a 73 billion lira-

Kanal İstanbul’da etüt proje işinin tamamlanması ve yapım

contribution to the economy. Stating that the efforts contin-

ihale ilanına çıkılması için çalışmaların hızla sürdürüldüğü-

ue swiftly for completing the survey project work and go-

nü kaydeden Bakan Turhan, kamuoyunda “mega proje” ola-

ing out to tender in Kanal İstanbul, the prestigious project of

rak bilinen 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli Projesi’nde ise yap-

Turkey, Minister Turhan said that they will go out to tender for

işlet-devret modeliyle ihale ilanına çıkılacağını bildirdi.

the 3-Story Great İstanbul Tunnel Project publicly known as

ve

Altyapı

Bakanı

Mehmet

Cahit

the “mega project” with the build-operate-transfer model.
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Şanlı zaferlere coşkulu kutlama
Enthusiastic celebration for glorious victories
Malazgirt Zaferi’nin 947’nci yıldönümü ile 30 Ağustos Zafer

The 947th anniversary of the Manzikert Victory and 30 August

Bayramı tüm yurtta çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Victory Day were celebrated in the entire homeland with vari-

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 Ağustos 2018

ous activities.

tarihinde Muş’ta düzenlenen “Anadolu’nun Fethi Malazgirt

In the speech he delivered at the “Conquest of Anatolia, Manzikert

1071 Töreni”nde yaptığı konuşmada, “Bizlere bu güzel yurdu

Victory 1071 Ceremony” in Muş on 26 August 2018, President

vatan olarak bırakan Sultan Alparslan’a ve ordusundaki tüm

Recep Tayyip Erdoğan said, “I express my gratitude to Sultan

kahramanlara, asırlar boyunca aynı yoldan giden nice gazi-

Alparslan who left us this country as motherland and all the

lere ve şehitlere şükranlarımı sunuyorum” dedi. “Fetih, zul-

heroes in his army as well as to veterans and martyrs who

me karşı başkaldırının adıdır” değerlendirmesinde bulunan

have followed the same path for centuries.” Evaluating, “The

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Fetih, toprakların ve toplumların

conquest is the name of the uprising against cruelty”, President

adalet, hakkaniyet, iman ve cesaret mayasıyla harmanlan-

Erdoğan said, “Conquest means the blending of soils and socie-

ması demektir. Bunun için de bizim medeniyetimiz bir fetih

ties with the essence of justice, fairness, faith and courage. That

medeniyetidir. En büyük fethimiz, hiç şüphesiz, gönüllerin

is why our civilization is a civilization of conquest. Our greatest

fethidir. Gittiğimiz her yere gönüllerden girdiğimiz içindir ki,

conquest is without doubt the conquest of hearts. It is because

aradan kaç asır geçerse geçsin varlığımız, izimiz, hatırımız

we get into hearts wherever we go that, our existence, trace

tüm canlılığıyla devam ediyor” dedi.

and memory are maintained with all its vitality no matter how

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 26 Ağustos Zafer Haftası dolayı-

many centuries have passed.”

sıyla yayımladığı mesajda ise “Aziz milletimizin Malazgirt’te

In the message he published on the occasion of the 26 August

1071’de başlattığı şanlı yürüyüş, karşılaşılan tüm zorluklara

Victory Week, President Erdoğan expressed, “The glori-

rağmen kazanılan zaferlerin ardından, Cumhuriyetimizin

ous march started by our valuable nation in Manzikert in

kuruluşuyla taçlanmıştır. 30 Ağustos, ‘Ya istiklal ya izmihlal’

1071 was crowned with the foundation of our Republic follow-

tercihiyle baş başa kalan bir milletin neleri başarabileceğinin,

ing the victories achieved despite all difficulties. 30 August has
11

bağımsızlık ve onuru için neleri göze alabileceğinin tüm dün-

been the declaration to the entire world of what a nation can

yaya ilanı olmuştur” ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı

achieve when it faces the choice of ‘Either freedom or collapse’

Erdoğan mesajını şu sözlerle tamamladı: “Zafer Haftası

and what it can risk for its independence and honor.” President

vesilesiyle Sultan Alparslan ve Gazi Mustafa Kemal başta

Erdoğan completed his message with the following words: “On

olmak üzere tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle, gazileri-

the occasion of the Victory Week, I commemorate all our mar-

mizi minnetle yâd ediyor, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin tüm

tyrs, namely Sultan Alparslan and Ghazi Mustafa Kemal with

mensuplarını ve vatandaşlarımızı en kalbî duygularımla

respect and mercy, salute all the members of the Turkish Armed

selamlıyorum.”

Forces and our citizens with my most sincere sentiments.”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer

Within the framework of 30 August Victory Day celebrations,

Bayramı kutlamaları çerçevesinde Anıtkabir’de düzenle-

President Recep Tayyip Erdoğan attended the ceremony

nen törene katılırken, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ise

held in Atatürk’s Mausoleum, and accepted greetings at the

tebrikleri kabul etti.

Presidential Complex.

PTT’den pul sergileri ve anma pulu

Stamp exhibitions and commemorative stamp
by the PTT

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT A.Ş.),
24-26 Ağustos 2018 tarihleri arasında Muş’ta “26 Ağustos

The Post and Telegraph Organization Corporation (PTT Corp.)

1071 Malazgirt Zaferi Kutlamaları Konulu Pul Sergisi”,

organized the “26 August 1071 Manzikert Victory Celebrations

27-31 Ağustos 2018 tarihleri arasında Afyonkarahisar’da

Themed Stamp Exhibition” in Muş on 24-26 August 2018, the

“Millî Mücadele ve Kurtuluş Savaşı Konulu Pul Sergisi”,

“National Struggle and War of Independence Themed Stamp

30 Ağustos-3 Eylül 2018 tarihleri arasında ise İstanbul’da

Exhibition” in Afyonkarahisar on 27-31 August 2018, and the

“30 Ağustos Zafer Bayramı Konulu Pul Sergisi” düzenledi.

“30 August Victory Day Themed Stamp Exhibition” in İstanbul

Şirket, ayrıca 30 Ağustos 2018 tarihinde “Zafer Bayramı”

on 30 August-3 September 2018. The Company also

konulu anma pulunu tedavüle çıkardı.

released the commemorative stamp themed “Victory Day” on
30 August 2018.
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Türkiye destinasyonları
Destination:Turkey

Ege’nin kalbi
Güzel İzmir

The heart of the Aegean
Beautiful İzmir
Emre Bozkır
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9 Eylül 1922, İzmir tarihi ve Millî Mücadele döneminde-

9 September 1922 is one of the most important days in İzmir his-

ki en önemli günlerden biridir. 26 Ağustos 1922’de Afyon

tory and the National Struggle period. The Turkish army, which

Kocatepe’den taarruza geçen Türk ordusu 30 Ağustos’ta kaza-

started attacking from Afyon’s Kocatepe on 26 August 1922, won

nılan büyük zaferin ardından 9 Eylül’de İzmir’e girmiş, son-

a great victory on 30 August, then entered İzmir on 9 September

rasında Yunan ordusunun Anadolu’yu bütünüyle terk etmesi

and later on, by making the Greek army completely leave Ana-

sağlanarak Kurtuluş Savaşı’nın başarıyla sonuçlandığı kesin

tolia, it was certainly announced that the War of Independence

olarak ilan edilmiştir. Tarih boyunca önemli bir bölge olan

ended with success. Having been a significant region through-

İzmir bu olay sonrasında Cumhuriyet’in, 9 Eylül günü ise

out history, İzmir became one of the symbols of the Republic and

Anadolu’nun kurtuluşunun simgelerinden biri haline gelmiştir.

9 September of Anatolia’s independence after this event.

İzmir köklü bir tarihe, zengin kültürel çeşitliliğe ve
eşsiz doğal güzelliklere sahip bir şehirdir.
İzmir is a city that has a rooted history, rich cultural variety
and unique natural wonders.

Güneyde Aydın, kuzeyde Balıkesir ve do-

Neighboring Aydın in the south, Balıkesir

ğuda Manisa’ya komşuluk eden, batıda ise

in the north, Manisa in the east and put-

İzmir Körfezi’nden Ege Denizi’ne açılan

ting to the Aegean Sea through the Gulf of

İzmir, Türkiye’nin başlıca ticaret ve liman

İzmir in the west, İzmir is among the main

kentlerindendir. Ülkenin ihracat kapıla-

trade and port cities of Turkey. It is among

rından biri olmasının yanı sıra en önemli

the most important fair centers as well as

fuar merkezleri arasındadır. 1923 yılında

one of the export gates of the country. İzmir

açılışını Mustafa Kemal Atatürk’ün yaptığı

International Fair, whose foundations were

1. İktisat Kongresi’yle temelleri atılan İzmir

laid with the 1st Economy Congress inaugu-

Enternasyonal Fuarı ülkemizin dünyaca

rated by Mustafa Kemal Atatürk in 1923, is

bilinen en köklü ve en kapsamlı fuarıdır.

the deepest-rooted and most comprehensive

İzmir öyle bir şehir ki bünyesinde insanın

world-renowned fair of our country.

isteyebileceği her şeyi barındırıyor. Düzen-

İzmir is such a city that it has everything one

li, keyifli, kültür-sanat ve eğlence imkanla-

might want. An orderly, cheerful city center

rı gelişmiş bir şehir merkezi; Osmanlı’nın

with advanced culture-art and entertain-

yanı sıra Musevi, Rum ve Ermeni lezzet-

ment facilities; a broad and impressive cui-

lerinin muhteşem bir bütün oluşturduğu

sine in which Jewish, Greek and Armenian

geniş ve etkileyici bir mutfak; insanlık ta-

delicacies along with Ottoman ones com-

rihine ışık tutan, eski zamanları daha iyi

prise a magnificent whole; ancient settle-

kavramamızı sağlayan antik yerleşimler;

ments that shed light on the history of hu-

mavinin her tonunu sergileyen deniz kıyı-

manity and enable us to better comprehend

ları; zaman geçse de doğallığından hiçbir

Antiquity; sea costs that exhibit every tone

şey yitirmemiş sakin mi sakin köyler...

of blue; peaceful and quiet villages that have
not lost anything from their natural characteristics despite the time that has passed…
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İzmir’i keşfetmeye şehir merkezinden başlanacak olursa ilk

If one will start discovering İzmir from the city center, the first

durak elbette Konak Meydanı’ndaki, 1901’de inşa edildiğin-

stop will of course be the Clock Tower in Konak Square, which

den beri hiç durmadan çalışan Saat Kulesi’dir. Harika bir kör-

has been working non-stop since it was built in 1901. The Histor-

fez manzarası sunan Tarihî Asansör şehrin bir diğer simgesel

ical Elevator – offering an awesome gulf landscape – is another

yapısıdır. Tarihî Kemeraltı Çarşısı, Helen, Roma, Bizans ve

symbolic building of the city. The historical Kemeraltı Bazaar;

Osmanlı dönemlerine ait kalıntılar barındıran Kadifekale,

Kadifekale, which contains ruins from the Hellenistic, Roman,

MÖ 4. yüzyılda kurulan Agora ile bugünkü şehre adını ve-

Byzantine and Ottoman periods; the Agora established in the

ren Smyrna Antik Kenti İzmir’in saymakla bitmeyecek kül-

4th century BC; and the Ancient City of Smyrna, which has given

türel değerlerinin yalnızca birkaçıdır. İzmir sınırları içeri-

its name to the present-day city, are just a few of the countless cul-

sindeki çok sayıda antik kentin en önemlileri ise hiç şüphesiz

tural values of İzmir. The most important ones among many an-

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Efes ve

cient cities within the borders of İzmir are without doubt Ephesus

Bergama’dır.

and Pergamon, which are in the UNESCO World Heritage List.

Güçlü dönemlerinde dünyanın en

The Ancient City of Ephesus – which

önemli bilim, kültür ve sanat mer-

was one of the most significant sci-

kezlerinden

günümüz-

ence, culture and art centers of the

de Selçuk ilçesinde bulunan Efes

world during its powerful periods

Antik Kenti, Antik Dünya’nın Yedi

– located today in the Selçuk dis-

Harikası’ndan

edilen

trict, contains invaluable historical

Artemis Tapınağı, görkemli Celsus

values such as the Temple of Artemis

Kütüphanesi,

döne-

acknowledged as one of the Seven

min en büyük açık hava tiyat-

Wonders of the Ancient World, the

rosu

niteliğindeki

gibi

magnificent Library of Celsus, the

paha

biçilemez

değerler

theater which was the biggest open

kentin

air theater of Antiquity. In addition,

yakınlarındaki Meryem Ana Evi

the House of the Virgin Mary located

Hıristiyanlığın hac noktalarındandır.

in the vicinity of the ancient city is a

barındırır.

olan

ve

biri

kabul

yine

Ayrıca,

antik
tiyatro

tarihî
antik

pilgrimage site of Christianity.

UNESCO Dünya Miras
Listesi’ndeki Efes ve
Bergama antik kentleri
İzmir il sınırları içinde
bulunmaktadır.
Included in the UNESCO
World Heritage List,
the ancient cities of
Ephesus and Pergamon
are located within the
provincial borders
of İzmir.

Bugün aynı adı taşıyan ilçede yer

The Ancient City of Pergamon,

alan Bergama Antik Kenti ise bir

located today in the Bergama dis-

zamanlar dünyanın önde gelen şe-

trict, was once among the prominent

hirleri arasındaydı. Asya’daki ilk

cities of the world. The place where

kütüphanenin kurulduğu yer olan

the first library in Asia was estab-

Bergama, en dik antik tiyatrolardan

lished, Pergamon is a very valuable

birine sahip göz alıcı akropolüyle

ancient settlement with its spectac-

çok kıymetli bir antik yerleşimdir.

ular acropolis containing one of the
steepest ancient theaters.
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İzmir’in sahip olduğu birbirinden güzel koylar ziyaretçilerine
doğayla başbaşa keyifli vakit geçirme imkanı sunar.
The bays in İzmir, each more beautiful than the other, offer their visitors
the opportunity to spend enjoyable time alone with nature.
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İzmir’in sahip olduğu zenginliklerin en önemlileri arasında

Another factor that is among the most important richness of İzmir

yer alan ve şehrin ülkemizdeki başlıca turizm destinasyonla-

and has made the city a major tourist destination in our country

rından olmasını sağlayan bir başka unsur her tür tatil tarzı-

is its coastal settlements offering options suitable for any vaca-

na uygun seçenekler sunan sahil yerleşimleri ile dillere des-

tion style and its bays and beaches of legendary beauty. Leading

tan güzellikteki koy ve plajlarıdır. Bunların başında yalnızca

among these is Çeşme, which attracts many tourists not only

Türkiye’den değil, dünyadan da çok sayıda turist çeken Çeşme

from Turkey but also the whole world. The Ilıca Beach located

gelir. Burada bulunan Ilıca Plajı pek çok ziyaretçinin gözdesi-

here is the favorite of many visitors. Affiliated to Çeşme, Alaçatı

dir. Çeşme’ye bağlı Alaçatı özgün mimari dokusu ve begonvil-

is the most popular holiday spot of İzmir with its peculiar archi-

lerle bezeli sokakları, masmavi denizi ve rüzgar sörfü için ideal

tectural texture and streets adorned with bougainvillea, deep blue

hava koşulları, bunların yanı sıra geniş eğlence seçenekleriyle

sea and weather conditions ideal for wind surfing, and in addition

İzmir’in en popüler tatil noktasıdır. İzmir’in en güzel ilçelerin-

wide entertainment options. Bays such as Mimoza and Bodrum in

den Karaburun’daki Mimoza ve Bodrum, Dikili’deki Bademli,

Karaburun – one of the most beautiful districts of İzmir, Bademli

Foça’daki Sazlıca, Urla’daki Altınköy ve Demircili gibi koylar

in Dikili, Sazlıca in Foça, Altınköy and Demircili in Urla offer the

doğayla baş başa keyifli vakitler geçirme imkanı sunar.

opportunity to spend enjoyable time alone in the nature.

Türkiye’nin ilk “Cittaslow”u yani sakin şehri olan Seferihisar

Turkey’s first “Cittaslow”, namely slow city, Seferihisar is a

modern kent yaşamının hayhuyunda unutulabilen yavaşlık

district where slowness and stillness – which may be forgot-

ve dinginliğin hissedilebildiği bir ilçedir. Bu anlamda Sefe-

ten in the hubbub of modern city life – can be felt. In this sense,

rihisar yalnız değildir; Şirince de sakinliğin yeniden keşfedi-

Seferihisar is not alone; Şirince is also a peaceful place where

lebileceği, huzur dolu bir yerdir. İzmir’de ayrıca Germiyan,

quietness can be rediscovered. Additionally, there are many vil-

Barbaros, Bademler, Ildır gibi hayatın bütün güzelliği ve

lages in İzmir such as Germiyan, Barbaros, Bademler and Ildır

doğallığıyla sürdüğü birçok köy bulunur.

where life goes on with all its beauty and naturalness.

İzmir deneyimi elbette bunlarla sınırlı kalmaz. Temel unsuru

For sure, the İzmir experience will not be limited to this. The

zeytinyağı olan, nefis Ege otlarının bolca kullanıldığı zengin

İzmir cuisine, in which the main element is olive oil and delicious

mi zengin İzmir mutfağı mutlaka tadılması gereken birçok

Aegean herbs, also offers many delicacies that must absolutely

lezzet sunar.

be tasted.
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Philately

“Geleneksel Türk Sanatları” temalı pullar
“Traditional Turkish Arts” themed stamps
Deniz Aktan
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Geleneksel Türk sanatları her biri kendi-

Traditional Turkish arts are a great,

ne özgü çeşitli sanat dallarını barındıran

colorful spectrum that bears various id-

büyük, rengarenk bir yelpaze. Yüzlerce

iosyncratic art branches. The historical

yılın tarihî kayıtları niteliğindeki bu sa-

records of hundreds of years, these art

nat ürünleri, Türk toplumunun içinden

products reveal the periods Turkish so-

geçtiği dönemleri ve başka toplumlarla

ciety went through as well as its cultural

girdiği kültürel ve sanatsal etkileşimi de

and artistic interaction with other socie-

gözler önüne serer. Bu zengin etkileşim-

ties. As a result of these rich interactions,

lerin neticesi olarak geleneksel Türk sa-

traditional Turkish arts are, at the same

natları aynı zamanda ortak kültürel mi-

time, the carriers of a common cultural

rasın taşıyıcısı olma özelliğine sahiptir.

heritage.

Geleneksel Türk
sanatları oldukça
köklü bir tarihe
sahiptir.
Traditional
Turkish arts have
a deep-rooted history.

Geleneksel Türk sanatlarına yakından baktığımızda farklı

If we have a close look at the traditional Turkish arts, we see an

branşlarda en belirgin ortak payda olarak yoğun bir dikkat

intense rigor and a fine handwork as the most distinct common

ve ince bir el emeği görürüz. Pişirilmiş ve şekil verilmiş top-

ground. Tile, the art of ornamenting the surface of baked and

rağın yüzeyini renkli desen ve motiflerle süsleme sanatı çini;

shaped soil with colorful designs and motifs; marbling, the art

kitreyle yoğunlaştırılan suyun yüzeyinde boyalarla oluştu-

of transferring patterns – formed with paints on the surface of

rulan desenlerin kağıda aktarıldığı resim sanatı ebru; kağıt

water intensified with tragacanth – on paper; katı‘, the art of pa-

oyma sanatı katı‘; eşya yüzeylerine uygulanan iç dekorasyon

per carving; edirnekâri, in other words Turkish rococo, the art of

süsleme sanatı edirnekâri ya da diğer adıyla Türk rokokosu;

interior decoration ornamentation applied on objects; kalemişi,

mimari eserlerin kubbe, tavan ve iç duvarlarına renkli boya

the art of ornamentation performed on domes, ceilings and

ve altın varak kullanılarak yapılan süsleme sanatı kalemişi;

inner walls of architectural structures by using colorful paints

çok kenarlı geometrik ahşap parçaların çivi ya da tutkal kul-

and gold leaves; kündekâri, the art of joinery performed by inter-

lanılmadan birbirine geçirilmesi ile elde edilen doğramacılık

twining polygonal geometric wooden pieces without using nail

sanatı kündekâri; kağıt, parşömen, fildişi gibi malzemeler

or glue; miniature, the art of small-size painting applied by very

üzerinde çok ince işlenerek uygulanan küçük boyutlu re-

finely processing on materials such as paper, parchment or ivory;

sim sanatı minyatür; Kur’an ayetlerinin yanı sıra ferman,

illumination, the art of ornamenting valuable documents such as

berat gibi değerli evrakı altın ile süsleme sanatı tezhip; ateşle

edicts, certificates as well as verses of Qur’an with gold; the art

camın buluştuğu cam işleme sanatı; sabır ve hüner uğraşı

of glass processing, the union of fire with glass; point lace as well

iğne oyası ile halı ve kilimler... Geleneksel Türk sanatları yel-

as carpets and tapises, the products of patience and skill… Each

pazesinde yer alan her bir sanat dalı gerektirdiği ince işçilik

branch of art in the spectrum of traditional Turkish arts opens the

ile muazzam bir dünyanın kapısını aralıyor. Tarihiyle, işçi-

door of a mighty world with the fine craftsmanship it requires.

liğiyle, kural ve imkanları ile her sanat dalının kendine has

With its history, craftsmanship, rules and opportunities, the labor

dünyasında ustadan çırağa aktarılan emek bizleri bugün de

transmitted from master to apprentice in the idiosyncratic world

büyülemeye devam ediyor.

of each branch of art still continues to amaze us today.
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Türkiye’de hâlihazırda geleneksel Türk sanatlarını icra eden

Artists who are currently performing traditional Turkish arts

sanatçılar sadece kadim bir geleneğin uygulamasında usta-

in Turkey do not only master the practice of an ancient tra-

laşmakla kalmıyor, bu formların genç nesillere aktarılması ve

dition, but also strive so that these forms are handed down

yeni bağlamlara uygun hale getirilmesi için de uğraş veriyor.

to young generations and adapted to new contexts. In addi-

Ayrıca, bugün birçok üniversitede geleneksel Türk sanatları

tion, traditional Turkish arts education is offered in many

eğitimi veriliyor.

universities today.

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT A.Ş.), geçtiği-

The Post and Telegraph Organization Corporation (PTT Corp.)

miz senelerde “Geleneksel Türk Sanatları” temasını pullara

conveyed the theme of “Traditional Turkish Arts” to stamps

taşıyarak filateli koleksiyonuna dahil etmiştir. Bu pul serile-

in the previous years and added it to its philately collection.

rinde çok değerli sanatçıların ürünleri filatelistlerin ilgisine

In these stamp series, the works of very valuable artists were

sunulmuştur.

presented to philatelists.

“Geleneksel Türk Sanatları” temalı pul serilerinde değerli sanatçıların
ürünleri filatelistlerin ilgisine sunulmuştur.
In the stamp series themed “Traditional Turkish Arts”, the works of
valuable artists were presented to philatelists.

PTT A.Ş., “Geleneksel Türk Sanatları” temalı ilk seriyi ebru

The PTT Corp. issued the first “Traditional Turkish Arts” themed

görselleriyle 60 + 10 ve 70 + 10 yeni kuruş artı değerli olarak

series with the visuals of the art of marbling for 60 + 10 and

2007’de tedavüle çıkarmıştır. 2008 yılında cam konulu gele-

70 + 10 yeni kuruş additional values in 2007. In 2008, stamps

neksel Türk sanatlarının görsellerinin yer aldığı 65 yeni kuruş

of 65 yeni kuruş and 80 yeni kuruş value that feature the vis-

ve 80 yeni kuruş değerli pullar basılmıştır. 2009 yılında te-

uals of glass-themed traditional Turkish arts were issued. On

davüle çıkarılan pullarda iğne oyası sanatı görselleri kulla-

the stamps, which were put into circulation in 2009, the visuals

nılmış, bu pullar 75 kuruş ve 90 kuruş değerli olarak satışa

of point lace were used and these stamps were put up for sale for

sunulmuştur. 2010 yılında basılan 80 + 10 ve 110 + 10 kuruş

the values of 75 kuruş and 90 kuruş. The stamps of 80 + 10 and

artı değerli pullar kilim sanatı temasını taşır. Son olarak,

110 + 10 kuruş additional value issued in 2010 bear the theme of

2016 yılında “Türk Sanatları” konulu sürekli posta pulları

the art of tapestry. Finally, in 2016 six stamps – on which vis-

kapsamında minyatür sanatçısı Dilek Yerlikaya’nın eserleri-

uals of the works by miniature artist Dilek Yerlikaya were used

nin görsellerinin kullanıldığı altı adet pul tedavüle çıkarıl-

within the scope of “Turkish Arts”-themed definitive postage

mıştır. Minyatür sanatı temalı bu pullar 10 kuruş, 20 kuruş,

stamps – were put into circulation. These stamps themed the

1 TL, 1,60 TL, 2 TL ve 11 TL değerli olarak satışa sunulmuştur.

art of miniature were put up for sale for the values of 10 kuruş,
20 kuruş, 1 TL, 1.60 TL, 2 TL and 11 TL.
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PTT teknolojileri
PTT technologies

Hayatı kolaylaştıran hizmet: E-Tahsilat
Life-facilitating service: E-Collection
Çağla Taşkın

Süreçlerin ve bir bütün olarak hayatın dijitalleşmesi, kulla-

The digitalization of processes and life as a whole has brought

nım örüntülerinde ve alışkanlıklarda birçok değişimi bera-

along many changes in usage patterns and habits. The new

berinde getirdi. Hâlihazırda hayatımızın bir parçası olan

technologies added to the ones that are already a part of our

teknolojilere her geçen gün yenilerinin eklenmesi, bir yandan

lives facilitated life in one hand, and increased the number of

yaşamı kolaylaştırırken bir yandan takip edilmesi gereken

processes to track as well as paperwork on the other. Consid-

süreçlerin sayısını artırdı, evrak işini çoğalttı. Günümüz in-

ering that the people of our day almost race against the time

sanının hayatın hızına ayak uydurabilmek için adeta zaman-

to keep up with the pace of life, it is not difficult to imagine the

la yarıştığı düşünüldüğünde bu durumun yol açtığı zorlukları

challenges caused by this fact. At this point, the importance of

tahayyül etmek güç değil. Bu noktada, resmî süreçleri de kap-

a digital transformation to encompass official processes comes

sayacak bir dijital dönüşümün önemi ortaya çıkıyor. Kısaca

to light. Put briefly, digital transformation means conveying

özetlemek gerekirse dijital dönüşüm, iş ve işlemlerin çevrimi-

businesses and transactions onto online platforms, and rede-

çi platformlara taşınması ve bu bağlamda yeniden tanımlan-

fining them within this context. When we take a look at the his-

ması anlamına geliyor. Dijitalleşmenin tarihine baktığımızda

tory of digitalization, we see that what was first experienced

ilk olarak analog kayıtların dijital ortama aktarıldığını, bir

was the transfer of analogue records to the digital medium, that

diğer ifadeyle otomasyonun tecrübe edildiğini görüyoruz.

is automation. Steps taken after the digitalization of business-

İş ve işlemlerin dijital platforma taşınmasının ardından

es and transactions to expand their scope, increase efficiency,

kapsamının

ve

and render the services more effective are treated under the

sunulan hizmetlerin daha etkin kılınması için atılan adım-

heading of digital transformation. An important agenda item

lar ise dijital dönüşüm başlığı altında ele alınıyor. Hem dev-

for both states and companies, digital transformation offers

letlerin hem şirketlerin gündeminde önemli yere sahip olan

considerable advantages when reinforced with an innovative

dijital dönüşüm, inovatif ve sürdürülebilir bir bakış açısıyla

and sustainable perspective.

genişletilmesi,

verimliliğin

desteklendiğinde önemli avantajlar sunuyor.
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artırılması

PTT A.Ş., değişim ve dönüşüm sürecinde hem kendi ürün ve hizmetlerini
çeşitlendiriyor hem de farklı kurumlarla işbirlikleri geliştiriyor.
The PTT Corp. both diversifies its own products and services and carries out
collaborations with different institutions in its change and transformation process.

Dijital dönüşümün öncüsü: PTT A.Ş.

Pioneer of digital transformation: PTT Corp.

178 yıllık deneyimini çağı yakalayan perspektif ve stratejilerle

Blending its experience of 178 years with contemporary per-

harmanlayan Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT

spectives and strategies, the Post and Telegraph Organization

A.Ş.) Türkiye’de dijital dönüşümün öncü kurumları arasında

Corporation (PTT Corp.) is among the pioneering institu-

yer alıyor. İnsan merkezli bir hizmet anlayışını benimseyen

tions of the digital transformation in Turkey. Operating with

ve vatandaşın hayatını kolaylaştırmayı şiar edinen Şirket,

a human-oriented approach and adopting life-facilitation as

Türkiye genelinde 158’i mobil 5 bini aşkın işyeri ve 3 binin

principle, the Company is active with over 5 thousand offices,

üzerinde Pttmatik’le faaliyet gösteriyor. Hiçbir banka şube-

158 of which are mobile, and more than 3 thousand Pttmatiks

sinin bulunmadığı 2 bin 155 yerleşim yerinde finansal ihti-

throughout Turkey. Meeting financial needs in 2 thousand

yaçları karşılayan PTT A.Ş., hiçbir banka ATM’sinin olmadığı

155 settlements where no other bank branch is found, the

174 yerleşim yerinde de vatandaşa hizmet götürüyor.

PTT Corp. brings service to citizens in 174 settlements where
no bank ATM is found.
25

PTT işyerlerinde 41 farklı kuruma ait 59 işlem çeşidinin tahsilatı
dakikalar içinde tamamlanabiliyor.
In PTT offices, the collection of 59 types of transactions related to 41 different institutions
can be completed within minutes.
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Türkiye’nin en yaygın hizmet ağına sahip olan PTT A.Ş., de-

Operating with Turkey’s most widespread service network, the

ğişim ve dönüşüm sürecinde hem kendi ürün ve hizmetlerini

PTT Corp. in its change and transformation process both up-

güncelleyip yenilerini geliştiriyor hem de başka kurumlarla

dates its own products and services and facilitates the lives of cit-

yaptığı işbirlikleriyle vatandaşın hayatını kolaylaştırıyor.

izens through collaborations with other institutions. Collections

PTT işyerlerinde 41 farklı kuruma ait 59 işlem çeşidinin tah-

of 59 types of transactions related to 41 different institutions

silatı dakikalar içinde tamamlanabiliyor. Şirket, yakın za-

can be completed within minutes at PTT offices. With its recent

manda hayata geçirdiği işbirlikleriyle söz konusu işlemlerin

collaborations, the Company has taken important steps towards

elektronik ortama taşınması yolunda önemli adımlar attı.

carrying the said transactions to the electronic medium. As part

PTT A.Ş.’nin Gelir İdaresi Başkanlığı ile imzaladığı protokol

of the protocol signed between the PTT Corp. and the Revenue

çerçevesinde aralarında trafik idari para cezası, karayolla-

Administration, many collections including traffic administra-

rı geçiş ücreti ve idari para cezası, Motorlu Taşıtlar Vergisi,

tive fine, highway passage fee and administrative fee, Motor

Karayolu Taşıma Kanunu cezası, yıllık gelir vergisi, 6001 sayı-

Vehicles Tax, Highway Transportation Law fee, annual income

lı Kanunun 30/2 maddesi gereğince verilen idari para cezası,

tax, administrative fee imposed pursuant to the article 30/2 of

yurt dışı çıkış harcı, pasaport harcı ve yolcu beraberinde ge-

the Law numbered 6001, departure fee, passport fee, and usage

tirilen telefonların kullanım izin harcının da bulunduğu çok

permit fee for telephones brought along with passengers can be

sayıda tahsilat işlemi e-tahsilat sistemi üzerinden çevrimiçi

made online on the e-collection system. Moreover, citizens can

olarak gerçekleştirilebiliyor. Ayrıca, tapu ve kadastro harç-

also benefit from the ease of e-collection when it comes to land

ları ile döner sermaye hizmet bedelleri ve Muhasebat Genel

registry and cadaster fees, circulating capital service fee, and

Müdürlüğü ödemelerinde de e-tahsilat kolaylığından yarar-

Directorate-General of Public Accounts payments. The said pay-

lanılabiliyor. Söz konusu ödeme işlemleri PTT işyerlerindeki

ments can be completed by logging onto the web system at the

gişelerden posta web sistemine giriş yapılarak ve ilgili siste-

counters at PTT offices and going to the e-collection menu of the

min e-tahsilat menüsünden faydalanılarak tamamlanıyor.

related system.

200’ün üzerinde ülkeye
Turpex güvencesiyle

Hızlı teslimat, kolay takip

life

Yaşasın, okullar açılıyor!
Hooray, school begins!
Elvin Otman

Pek çok şair hüzünlü bulsa da aslında

Even though many poets find it sad, the

eylül ayı yeni başlangıçları müjdeler.

month of September heralds new begin-

Uzun sıcak yaz günleri sona erdi, şimdi

nings. The long hot summer days are over;

yeni bir mevsim kapıda. Tatilde boşalan

a new season is now on the way. Cities that

şehirler bugünlerde yeniden canlanıyor;

were emptied in the holiday revive again

caddeler, sokaklar, alışveriş merkezleri

nowadays; streets, avenues, shopping

oldukça hareketli. Öğrenciler de veliler

centers are quite vivid. Both students and

de tatlı bir telaş içinde çünkü okul vakti

parents are in a sweet hurry because the

yaklaştı. Daha dün annelerinin kolla-

time for schools is very close. Those who

rında yaşayanlar okullu oluyor; hâli-

lived in the arms of their mothers just yester-

hazırda okullu olanlarsa arkadaşlarına,

day are now starting school, those who are

öğretmenlerine kavuşmak için gün sa-

already schoolkids are counting down the

yıyor. Okul değiştirenler biraz kaygılı,

days to meet with their friends and teachers.

yeni üniversiteliler gururlu. Yaz boyun-

Those who have changed their schools are a

ca yalnız ve sessiz kalan okul bahçele-

little anxious; new university students are

ri sabırsız, öğrencilerini çocukları gibi

proud. School gardens, which were lonely

özleyen öğretmenler de...

and quiet throughout the summer, are impatient just like teachers who have missed
their students as if they are their own…
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Öğrenciler ve veliler tatlı bir telaş içinde çünkü okul vakti yaklaştı.
Rengarenk kalemler, silgiler, defterler ve okul çantaları vitrinlerdeki yerlerini aldı.
Students and parents are in a nice hurry because school time is near. Colorful pencils,
erasers, notebooks and school bags are making an appearence in display windows.

En çok heyecan duyanlar en minikler, okula ilk kez adım ata-

The most excited children are the youngest ones who will step

cak olanlar... Anaokuluna başlayacaklar yeni arkadaşlarıy-

into school for the first time… Those who will start kindergar-

la yeni oyunlar öğrenecek. Okuma-yazma ile tanışacak olan

ten will learn new games with their new friends. The first-

ilkokul birinci sınıf öğrencileri ise bilgi dünyasının kapılarını

year students at primary school will begin to open the door of

aralamaya başlayacak. Okul onlar için keşfedilmeyi bekleyen

knowledge. For them, school is a great world waiting to be

büyük bir dünya… Hayatlarında artık yeni kurallar etkin ola-

discovered… New rules will be effective in their lives; they will

cak; erken yatılıp erken kalkılacak, dersler derste öğrenilecek,

go to bed and wake up early; lessons will be learnt in class,

etkinlikler yapılacak.

activities will be carried out.

Rengarenk kalemler, silgiler, sevilen çizgi film kahraman-

Colorful pencils, erasers, notebooks ornamented with favorite

larıyla süslenmiş defterler, boy boy okul çantaları, pırıl pırıl

cartoon heroes, school bags of many different sizes, glittering

ayakkabılar vitrinlerde görücüye çıktı. Çocuklarını okula

shoes are seen on display windows. Parents who want to send

eksiksiz göndermeye çalışan anne-babalar da heyecanlı. Ço-

their children to school in full are also excited. Besides meeting

cuklarının okul ihtiyaçlarını karşılamanın yanında ebeveyn-

the school needs of their children, one more great duty falls to

lere bir büyük görev daha düşüyor: Miniklerin bu yeni evre-

parents: To facilitate the adaptation of their little ones to this

ne uyum sağlamasını kolaylaştırmak. Anne-babadan, büyü-

new universe. Leaving parents, grandmothers and grandfa-

kanne ve dedelerden ayrılıp okul yoluna düşmek, çocuklarda

thers and hitting the road for school can create anxiety in chil-

kaygı yaratabiliyor. Bu noktada uzmanlar ailelere çocuklarını

dren. At this point, experts advise families to take their children

öğrenim görecekleri okullara önceden götürmelerini ve öğret-

to the school where they will receive education in advance and

menleri ile tanıştırmalarını öneriyor. Çocuklara okulun gü-

introduce them to their teachers. Telling children that school

zel ve güvenli bir yer olduğunu anlatmak, ona dair iyi anıları

is a beautiful and safe place, sharing good memories about it,

paylaşmak, okul alışverişini ailece tamamlamak, okulun yal-

shopping for school as a family, explaining them that school is

nızca bir kurallar ve yasaklar dünyası olmadığını açıklamak

not merely a world of rules and prohibitions can be helpful in

ilk gün stresini azaltmada ve uyum sürecini kolaylaştırmada

decreasing the first day stress and facilitating the adaptation

yardımcı olabiliyor.

process.
29

İlk ve ortaöğretim kurumlarının 2018-2019 eğitim-öğretim yılı
17 Eylül 2018 Pazartesi günü başlıyor.
The 2018-2019 academic year for primary and secondary schools starts
on 17 September 2018, Monday.

Yalnızca en miniklerde değil, yaşça büyük öğrencilerde de

The excitement is at its peak not only among the youngest chil-

heyecan dorukta. Bu yıl yaklaşık 1 milyon genç üniversiteli

dren but also senior students. This year, approximately 1 million

oldu. Aralarında evinden, ailesinden uzakta yeni bir haya-

youngsters have become university students. Among them are

ta başlayacak olanlar var. Artık çocukluk bitti, sorumluluk

those who will start a new life far away from their home and

büyük. Birer yetişkin olarak kendi öğrenim süreçlerini ken-

family. Childhood is over; the responsibility is huge. As adults,

dileri yönetmeyi, yaşamla tek başlarına mücadele etmeyi

they will learn to manage their own educational process by

öğrenecekler.

themselves and struggle with life on their own.

İlk

ve

ortaöğretim

kurumlarının

2018-2019

eğitim-

The 2018-2019 academic year for primary and secondary

öğretim yılı 17 Eylül 2018 Pazartesi günü başlıyor. Uyum

schools starts on 17 September 2018, Monday. The students to

programına katılacak öğrenciler ise 10 Eylül’den itibaren

participate in the orientation program, on the other hand, will

okullarına gidecek. Bu sayede öğrenciler okul sistemine,

head for schools starting from 10 September. By this means, stu-

öğretmenlerine ve arkadaşlarına daha kolay uyum sağlaya-

dents will adapt more easily to the school system, their teachers

cak. Sömestir tatilini müjdeleyen son zil ise 18 Ocak 2019

and friends. The last bell that will herald the semester holiday

Cuma günü çalacak. Her üniversitenin akademik takvi-

will ring on 18 January 2019, Friday. Even though each univer-

mi farklı olsa da üniversitelilerin çoğu eylül ayının üçüncü

sity has a different academic calendar, most university students

haftası itibarıyla yerleşkelerin yolunu tutacak. Kısaca, bu

will hit the road for their campus on the third week of September.

eylül de öncekiler gibi heyecanlı, telaşlı ve sevinçli geçecek.

In short, this September will pass with excitement, happiness
and in a flutter just like the previous ones.
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Ufukta teknoloji
Technology on the horizon

Giyilebilir teknolojilerin çarpıcı dünyası
The striking world of wearable technologies
Ceylin Erkmen
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Kısa zaman önce akıllı telefonlardan sonraki en büyük tekno-

A short while ago, we met wearable technologies, deemed the

lojik yenilik olarak nitelendirilen giyilebilir teknolojilerle ta-

greatest technological innovation following smart phones.

nıştık. Akıllı sensörlerden gelen bilgileri akıllı telefonlara ya

New outfits, which convey the data received from smart

da bilgisayarlara kablosuz internet veya Bluetooth üzerinden

sensors to smart phones or computers via wireless Internet

aktaran yeni giysiler baş döndürücü bir hızla girdi hayatımı-

or Bluetooth, have entered our lives with a dazzling speed.

za. Güneş enerjisi ile akıllı telefonları şarj edebilen montları,

We have already started using coats that can charge smart

vücut ısısını takip eden tişörtleri, telefon ve bilgisayar özel-

phones with solar energy, t-shirts that track body tempera-

likli bileklik ve saatleri, acil durumlarda polisi bilgilendiren

ture, bracelets and watches with phone and computer fea-

kolye ve yüzükleri, tüm yüzeylerde yazı yazmayı sağlayan

tures, necklaces and rings that inform the police in cases of

giyilebilir klavyeleri, başa takılan ekranları, sanal gerçeklik

emergency, wearable keyboards that enable writing on all

gözlüklerini kullanmaya başladık bile. Öte yandan uzmanla-

surfaces, head-mounted screens, and virtual reality glasses.

ra göre giyilebilir teknolojiler sektörü henüz emekleme döne-

On the other hand, according to experts wearable technologies

minde. Beklenen büyük gelişimin önümüzdeki 10 sene içinde

are yet in their infancy. It is foreseen that the expected great

gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

development will occur in the next 10 years.

2016’da değeri 29,92 milyar dolar olan giyilebilir teknoloji

It is forecasted that the wearable technology market, which

pazarının 2021 yılına gelindiğinde iki katın üzerinde büyü-

valued at 29.92 billion dollars in 2016, will show over a dou-

me göstereceği öngörülüyor. Pazarın bu denli büyümesinde

ble growth by 2021. The launch of products suitable for daily

günlük kullanıma uygun ürünlerin piyasaya sürülmesi etkili

use will be influential in the market’s growth to such an extent.

olacak. Şu anda kullanılan giyilebilir teknoloji ürünlerinin

Most of the wearable technology products used today have

çoğu sadece işlevsel özelliklere sahip. Kişisel beğenilere hitap

only functional properties. Designs that appeal to personal

eden tasarımlar henüz yaygın değil. Üretici şirketler bu çerçe-

tastes are not common yet. Producing companies spend con-

vede yoğun mesai yapıyor, örneğin severek kullanılan sıradan

siderable time within this framework; for example, they work

Giyilebilir teknolojiler yeni mesleklerin yükselişine ve pek çok sektörün
dönüşümüne zemin hazırlıyor.
Wearable technologies pave the way for the rise of new professions
and transformation of many sectors.

gözlüklere teknoloji entegre edilmesi üzerine çalışmalar yü-

on how technology can be integrated into the fondly used or-

rütüyor. Benzer şekilde akıllı saat ve bilekliklerin de giyim

dinary glasses. Similarly, new designs are developed so that

tarzlarımıza uyumlu, ince ve doğal görünümlü hale gelmesi

smart watches and bracelets suit our dressing style, and look

için yeni tasarımlar geliştiriliyor.

fine and natural.

Giyilebilir teknolojiler yeni mesleklerin yükselişine ve pek çok

It seems that wearable technologies will prepare the ground

sektörün dönüşümüne de zemin hazırlayacak gibi görünüyor.

for the rise of new occupations and transformation of many

Bu tür ürünler sayesinde veri toplama süreçleri büyük önem

sectors. Thanks to these products, data collection processes

taşıyacak ve bu verinin anlamlı analizini yapmak ayrı uzman-

will have great importance and meaningful analyses of these

lık gerektirecek. Böylece önümüzdeki yıllarda veri mühen-

data will require special expertise. Thus, the need for data en-

dislerine duyulan ihtiyaç artacak. Dolayısıyla veri güvenliği

gineers will increase in the forthcoming years. Therefore, the

sorunu da gündeme gelecek ve ülkeler bu konu kapsamında

data security problem will be on the agenda and countries will

yeni yasal düzenlemelere gitmek zorunda kalacak.

have to enact new regulations within the scope of this issue.
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Giyilebilir teknolojilerin yaratacağı

One of the biggest transformations

en büyük dönüşümlerden biri sağ-

wearable technologies will create

lık alanında gerçekleşecek. Akıl-

will occur in the field of health. With

lı bileklik benzeri ürünlerle kalp,

products similar to smart bracelets,

tansiyon ve solunum yolu hasta-

chronic diseases such as heart, blood

lıkları gibi kronik rahatsızlıklar

pressure and respiratory diseases

sürekli gözetim altında tutulabile-

will be constantly monitored, and

cek, ihtiyaç halinde hastalara tıbbi

medical aid will be directed to pa-

yardım yönlendirilebilecek. Ayrıca

tients when needed. In addition, data

hastalıkların seyri ve uygulanan

regarding the course of diseases and

tedavilerin etkisiyle ilgili toplana-

the impact of the applied treatment

cak veriler sağlık sektörü açısından

will be of major significance for the

büyük önem taşıyacak.

health sector.

Araştırmalara göre 2020’den itiba-

According to research, as of 2020

ren haberler basılı materyaller ye-

news will be followed not from

rine gözlüklerden, saatlerden, hatta

printed materials but from glass-

bilgisayar

giysilerden

es, watches and even computerized

takip edilebilecek. Bu durum moda

outfits. This will change the fashion

sektörünü de değiştirecek. Bilgisa-

sector too. Developed jointly by the

yar devi Intel ve Amerikan giyim

computer giant Intel and Ameri-

markası Chromat’ın birlikte ürettiği

can clothing brand Chromat, the

“Adrenaline Dress” söz konusu de-

“Adrenaline Dress” is a recent exam-

ğişime güncel bir örnek teşkil edi-

ple to the said change. Measuring

yor. Vücut sıcaklığını ve adrenalin

body temperature and adrenaline

seviyesini ölçen elbise, Chromat’ın

level, the dress made its debut at

2016 ilkbahar-yaz koleksiyonu tanı-

Chromat’s

tımında görücüye çıktı. Önümüzdeki

collection reveal. In the upcoming

yıllarda akıllı kumaşlar, vücut sağ-

years, smart fabrics and clothing

lığıyla ilgili çeşitli verilerin takibini

items that can track various data

yapabilen giysiler gardıroplardaki

related to bodily health will become

yerini alacak.

part of closets.

donanımlı

2016

spring-summer

Araştırmalara göre
2020’den itibaren
haberler basılı
materyaller yerine
gözlüklerden, saatlerden,
hatta bilgisayar
donanımlı giysilerden
takip edilebilecek.
According to
research, as of
2020 news will
be followed
from glasses,
watches and even
computerized outfits
instead of printed
materials.

Giyilebilir teknolojiler yakın gelecekte eğitimde yaygın olarak kullanılacak. Kitap,
defter ve okul çantaları yerlerini akıllı gözlüklere ve giyilebilir klavyelere bırakacak.
Wearable technologies will be commonly used in education in the near future.
Books, notebooks and school bags will give way to smart glasses and wearable keyboards.

Değişimden nasibini alacak bir başka sektör de turizm.

Another sector that will have its share of this change is tour-

Kullanıcılar akıllı gözlükler sayesinde bulundukları yer-

ism. Thanks to smart glasses, users will see a city they want to

den ayrılmadan gitmek istedikleri bir şehri görebilecek,

visit without leaving where they are and even find the oppor-

hatta uzayda dolaşma imkanına erişebilecek. Sonuç olarak

tunity to wander in space. As a result, virtual tour sales will

turizmde sanal tur satışları söz konusu olacak.

come into question in tourism.

Giyilebilir teknolojiler eğitimde de yaygın olarak kullanılacak.

Wearable technologies will be commonly used in education

Özellikle dezavantajlı öğrencilerin eğitim süreçlerinde duyu-

too. Augmented reality technologies that appeal to senses

lara hitap eden, deneyimsel öğrenmeyi destekleyen artırılmış

and support experiential learning will be preferred in train-

gerçeklik teknolojileri tercih edilecek. Teknoloji devi Apple’ın

ing processes – particularly of disadvantageous students.

da tanıtmaya hazırlandığı artırılmış gerçeklik gözlüğü

“Apple Glass” – the augmented reality glass the technology

“Apple Glass”ın bu alanda büyük bir devrim yaratması bekle-

giant Apple is preparing to introduce – is expected to create

niyor. Benzer şekilde yakın gelecekte kitapların ve okul çan-

a big revolution in this field. Similarly, in the near future,

talarının yerini akıllı gözlükler, defterlerin yerini giyilebilir

books and school bags may be replaced by smart glasses, and

klavyeler alabilir.

notebooks by wearable keyboards.

Giyilebilir teknolojiler arasında belki de en sıra dışı olanla-

Perhaps the most extraordinary ones among wearable tech-

rı deri altına yerleştirilebilecek küçük cihazlar. Bu sistemler

nologies are small devices that can be implanted under the

sayesinde cüzdanımızı bile çıkarmadan sinema bileti alabile-

skin. Thanks to these systems, we will be able to buy cinema

cek, arabamızın kilidini sesimizle açabileceğiz. Tüm bunlar

tickets without even taking out our wallet and unlock our car

bir bilimkurgu filmi senaryosunu anımsatsa da hepsi ufukta

with our voice. Even though all these things remind us of a

beliren yeni gerçeklikleri işaret ediyor.

science fiction movie scenario, they all point to new realities
on the horizon.
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Robot teknolojisi ve
sipariş-sevkiyat sürecinde devrim*
Robotics and the click-to-ship revolution
Simon Cooper

Dematic Northern Europe İş Çözümleri Satış Direktörü
Business solutions sales director, Dematic Northern Europe

Çeviri		
Translation
Burçin Armutlu

Sürücüsüz araçlardan drone’lara ve sesle ku-

Across all walks of life, robots, in the form of

manda edilen yapay zekaya hayatın her ala-

autonomous cars, drones and voice-activated

nında robotlar kamuoyunun ilgisini çekiyor.

artificial intelligence, are gaining public

(…)
Eklemli robotlar yıllardır otomotiv parça

(...)

fabrikalarında, ayrıca bir nebze de olsa

Articulated robots have been a common

palet bazında yük toplayan depolarda sık-

sight in automotive assembly plants for

lıkla görülüyor. Fakat robot teknolojisinin

years, and to some extent, they are often seen

e-ticaret siparişlerinin teslimatında kulla-

within warehouses assembling pallet loads.

nımı yeni bir gelişme ve hızla büyük pera-

But, the use of robotics for e-commerce or-

kendecilerin ilgi odağı haline geliyor.

der fulfilment is something new and is fast

Hizmet maliyeti ve çevrimiçi siparişlerin
teslimat hızı konusunda rekabet halinde
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attention.

becoming a major focus of attention for the
large retailers.

bulunan perakendeciler için robot tekno-

Robotics will soon become the key differ-

lojisi yakın zamanda fark yaratan anahtar

entiator for retail businesses competing on

etmen olacak. Birçok perakendeci sipari-

cost-to-serve and speed of delivery for online

şin alınmasıyla sevkiyat arasında geçen

orders. Many retailers are aiming for 15 min-

süre için hedefi 15 dakika olarak belirliyor.

utes from click to ship – an ambitious target

Bu ancak robotlarla gerçekleştirilebilecek,

that can only be achieved through the use of

iddialı bir hedef. Dünyadaki birçok pera-

robots. Major retailers across the globe are

kendeci bu zorluklara aktif olarak çözüm

actively engaged in seeking solutions to these

arayışı içinde bulunuyor.

challenges.

Simon Cooper

Robot teknolojisine ilgi oldukça yoğun. Yakın zamanda Research

The interest in robotics is strong. A recent report published by

and Markets tarafından yayımlanan bir rapor, depolama ve lojis-

Research and Markets found that worldwide sales of ware-

tik robotu satışlarının 2016 yılında 1,9 milyar doları bulduğunu

housing and logistics robots hit US$1.9bn in 2016 and pre-

gösteriyor ve bu pazarın 2021 sonu itibarıyla 22,4 milyar dolara

dicts that the market will reach $22.4bn by the end of 2021.

ulaşacağını öngörüyor. Tractica analistleri tarafından gerçekleş-

In a separate study by analysts Tractica, worldwide shipments

tirilen bir başka çalışma ise dünya çapında depolama ve lojistik

made by warehousing and logistics robots are set to rise from

robotları ile yapılan sevkiyatların 2016’daki 40 bin birimlik

40,000 units in 2016 to 620,000 units annually by 2021.

miktarının 2021’de yıllık 620 bine ulaşacağını ifade ediyor.

Robotik depolamaya ilginin artması, tüketicilerin sürekli olarak

This growing interest in warehouse robotics is being fuelled,

çevrimiçi alışverişi tercih etmeleri ve ertesi gün teslimat beklen-

in the main, by the consumers’ continued preference to shop

tilerinin giderek yükselmesi ile doğrudan alakalı.

online, with the rising expectation for next-day delivery.

(…)

(...)

Peki, çoklu kanal perakendecileri çevrimiçi satışlardaki bu belir-

But, how will omnichannel retailers cope with this significant

gin ve süregelen değişimle nasıl başa çıkacak? Artan tekli sipariş

and continuing shift to online sales? Where will the labor force

talebini karşılamak için gerekli işgücü nereden gelecek? Büyük

come from to match the rising demand for single order pick-

e-ticaret ikmal merkezlerinde toplayıcı ve paketleyici olarak

ing? In large e-commerce fulfilment centers many hundreds

hâlihazırda yüzlerce insan çalışıyor ve temel alanlarda eleman

of people are already employed as pickers and packers and,

bulmak gittikçe zorlaşıyor. Çevrimiçi alışverişe yönelim öngö-

in key areas, finding staff is becoming increasingly difficult,

rüldüğü şekilde devam ederse çok daha fazla sayıda elemana

but many more will be needed if the trend to online continues

ihtiyaç duyulacak.

as predicted.

Robotların bazı manuel depo işlemlerini gereksiz kılacağı kaygısı,

Perennial fears over the loss of some manual warehouse tasks

talep ve maliyet ölçeğindeki problemlere anlamlı bir çözüm üre-

to robots could possibly stand in the way of a sensible solution

tilmesinin önünde muhtemel bir sorun teşkil ediyor. Hatta, Av-

to the problems of scale of demand and cost. A draft report

rupa Parlamentosu üyesi Mady Delvaux tarafından 2016 yılında

to the European parliament, prepared by MEP Mady Delvaux

hazırlanan ve Avrupa Parlamentosu’na sunulan bir taslak ra-

in 2016, even raised the idea of a tax on robots. However,

porda robotlara vergi uygulanması fikri dahi ortaya atıldı. Ne

robots can increase the productivity of the existing labor force

var ki robotlar mevcut işgücü verimliliğini artırabilir, işlem

and would be invaluable in the boost to activity leading up to

patlaması görülen ve ekstra personel bulmanın zor olduğu Noel

Christmas, when finding extra staff can be difficult.

döneminde paha biçilmez hale gelebilir.
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Daha da önemlisi, robot teknolojisi ve otomasyon, verimliliği

Importantly, robotics and automation radically improve pro-

kayda değer oranda yükseltir. Sektör bu kazanımlarla büyür

ductivity and through these gains, businesses grow and de-

ve gelişir, bu da sistemin sürdürülebilirliği ve yeni geliştirilen

velop, requiring more people to maintain systems and run the

büyüme kanallarının yönetilmesi için daha fazla insan gerek-

newly developed channels of growth. Thus, the overall prospect

tirir. Böylece, bazı roller değişse bile istihdam imkanlarındaki

for jobs remains positive going forward, although some roles

ilerleme olumlu yönde devam eder.

may change.

(...)

(...)

Birçok perakendeci, robotlar tarafından paletlere ve taşıyıcı araç-

Many retailers are asking for retail totes to be built up on pallets

lara mağaza dostu bir düzende otomatik olarak yerleştirilebilecek

or dollies automatically by robot in a store friendly sequence.

perakende sepetler talep ediyor. Bunun ne anlama geldiği görece

This is relatively straight forward, removing manual labor and

açık: Manuel işlemleri ortadan kaldırmak, ürün dizmede akıllı

using intelligent software to sequence and build the load in ac-

yazılımlar kullanmak ve yükü perakende mağazasının planlanan

cordance to the planned layout of the retail store – building the

düzeniyle uyumlu olarak, yani ters bırakma dizilimine göre yer-

load in reverse drop sequence. When the dolly is wheeled down

leştirmek. Böylece, taşıyıcı araç deponun koridorlarına ulaştığın-

the aisle in the store, items are available in order, ready to be

da parçalar sırasıyla raflara yerleştirilmeye hazır olacak.

placed on the shelves.

(…)

(...)

Robotik çözümler ancak son dönemde yapay zekada görülen

Robotic solutions have become viable only through recent ad-

ilerlemeler sayesinde uygulanabilir hale geldi. Şimdi çok daha

vances in artificial intelligence. They are now far more cost-

uygun maliyetliler ve her parçayı hızla belirleyecek, doğrula-

effective and are able to quickly identify, verify, pick-up and

yacak, alacak ve yerleştirecek durumdalar. Bunlar tam olarak

place single items at speed. These are complex problems

şu anda çözülmekte olan karmaşık problemler. Robotlar artık

that are being solved, here and now. Robots are no longer

bilimkurgu ögesi değiller; hızla günümüzdeki depoların gerçek

science fiction; they are fast becoming a very real part of the

bir parçası haline geliyorlar.

contemporary warehouse.

*Makale Postal and Parcel Technology International dergisinin izniyle kullanılmıştır.

*Article used with the permission of Postal and Parcel Technology International magazine.

Tüm Kredi Kartlarınızla
PTT İşyerlerinden
Otomatik Talimat Verin

Bakiyeniz Hiç
Bitmesin
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Kolaj: Kalp
Collage: Heart

PTT A.Ş. 7 Nisan 1972 tarihinde

Dünya Kalp Federasyonu tarafın-

Dünya Sağlık Günü temalı anma

İlkbahardan yaz sonuna kadar çi-

dan ilki 29 Eylül 2000 tarihinde

pulunu ve bu pula ait ilkgün zarfı-

çek açan Ağlayan Kalpler Çiçeği

düzenlenen Dünya Kalp Günü, kalp

nı tedavüle çıkarmıştır. Üzerinde

her mevsim ekilebilen, koyu renkli

hastalıklarına bağlı ölümlere dikkat

kalp görseli ve “Kalbiniz Sağlığı-

ve humuslu topraklarda, yarı gölge

çekmeyi amaçlamaktadır. Her yıl

nızdır” sloganı yer alan anma pulu

alanlarda yetiştirilen bir süs bitkisi-

farklı bir temayla gerçekleştirilen

250 + 25 kuruş ek değerli olarak

dir. Bu zarif bitki, sembolik kalp şek-

etkinliğin bu yılki sloganı “Benim

satışa sunulmuştur.

lini anımsatan çiçekleriyle görenleri

Kalbim, Senin Kalbin”dir.

On 7 April 1972, the PTT Corp. issued

kendine hayran bırakmaktadır.

World Heart Day, organized for the

the commemorative stamp themed

Blossoming from spring till the end of

first time on 29 September 2000 by

World Health Day and the related

summer, the Bleeding Heart Flower

the World Heart Federation, aims

first day cover. Featuring a heart

is an ornamental plant cultivated in

to draw attention to deaths linked

visual and the slogan “Your Heart

dark-colored humic soil and in pe-

to cardiac diseases. This year’s

is Your Health”, the commemorative

numbra. With its flowers that resem-

slogan of the event – held under a

stamp was put up for sale with an

ble of the symbolic heart shape, this

different theme each year – is “My

additional value of 250 + 25 kuruş.

elegant plant amazes those who see it.

Heart, Your Heart”.
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Türk pop müziğinin en sevilen isimDünyada ilk kalp nakli, Güney

lerinden Sezen Aksu, 1993’te çıkar-

Afrika’da Christiaan Barnard ta-

dığı “Deli Kızın Türküsü” albümün-

rafından 1967’de yapılmıştır. Cape

de yer alan “Kalbim Ege’de Kaldı”

Town’daki Groote Schuur Hastane-

adlı şarkısının sözlerini şarkıcı ve

si’nde gerçekleştirilen ve 6 saat sü-

besteci Şehrazat’la birlikte yazmış-

Mavi balinalar yaklaşık 180 kilo-

ren ameliyatta, trafik kazası sonucu

tır. Türk ve Yunan melodilerinin bir

gram ağırlığındaki kalpleriyle dün-

hayatını kaybeden Denise Darvall

arada kullanıldığı eser, Ege Denizi

yada en büyük kalbe sahip canlılar-

adlı genç kadının kalbi 54 yaşındaki

kıyılarına duyulan özlemi ifade eder.

dır. 2015 yılında Kanada’da ölü bir

Louis Washkansky’e nakledilmiştir.

One of the most loved figures of the

mavi balina üzerinde yapılan ince-

The first heart transplant in his-

Turkish pop music, Sezen Aksu wrote

tory was performed in 1967 by

the lyrics of the song “Kalbim Ege’de

Christiaan Barnard in South Africa.

Kaldı” (I Left My Heart in the Aegean)

nu ortaya koymuştur.

In the surgery, which was performed

– featured in the album “Deli Kızın

With their hearts weighing about

at the Groote Schuur Hospital in

Türküsü” (Crazy Girl’s Ballad) that

180 kilograms, blue whales are living

Cape Town and lasted 6 hours, the

she released in 1993 – together with

beings with the biggest heart in the

heart of Denise Darvall, a young

singer and composer Şehrazat. The

world. The analysis made on a dead

woman who lost her life due to a

work, in which Turkish and Greek

blue whale in Canada in 2015 showed

car accident, was transplanted to

melodies are used together, expresses

that the heart of this species is nearly

54-year-old Louis Washkansky.

a longing for the Aegean Sea coasts.

the size of a golf car.

leme, bu türün kalbinin yaklaşık bir
golf arabası büyüklüğünde olduğu-
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Dünya destinasyonları
Destination:World

Afrika’nın kadim medeniyeti: Etiyopya
The ancient civilization of Africa: Ethiopia
Ali Yolcu
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Dünyanın en köklü medeniyet mer-

One of the most deep-rooted civiliza-

kezlerinden Etiyopya, Afrika kıtası-

tion centers of the world, Ethiopia is the

nın gerçek anlamda sömürgeleştiri-

only country in the continent of Africa

lememiş ve bağımsızlığını her daim

that was not colonized in real terms

korumuş tek ülkesidir.

and always protected its independence.

Etiyopya’da 80’in üzerinde
etnik grup yaşamaktadır.
Over 80 ethnic groups
live in Ethiopia.

Afrika kıtasının doğusunda, “Afrika Boynuzu” olarak bilinen

Situated to the east of the continent of Africa on a great

büyük yarımada üzerinde konumlanan Etiyopya’da insan var-

peninsula known as the “African Horn”, the human existence

lığı günümüzden 3,5 milyon yıl önceye uzanır. Bu topraklar

in Ethiopia dates back to 3.5 million years ago from today. The

üzerindeki ilk devlet MÖ 8. yüzyılda kurulan D’mt Krallığı’dır.

first state on these lands is the Kingdom of D’mt established in

Ardından MÖ 1. yüzyılda Aksum Krallığı varlık göstermiş

the 8th century BC. Then, the Kingdom of Aksum reigned in the

ve bu krallık döneminde bölge Hıristiyanlık etkisi altına

1st century BC and during the period of this kingdom the region

girmiştir. 1974’e kadar farklı hanedanların hüküm sürdüğü

came under the influence of Christianity. In Ethiopia, which was

imparatorluk düzeniyle yönetilen Etiyopya’da 1995’ten beri

ruled by imperial order in which different dynasties reigned

demokratik seçimler gerçekleştirilmektedir.

until 1974, democratic elections have been held since 1995.

Etiyopya, ağırlıklı olarak ekvatoral ve tropikal muson iklim-

Ethiopia is predominantly under the influence of equatorial

lerinin etkisi altındadır. Ekvatoral iklimin görüldüğü bölge-

and tropical monsoon climates. The temperature rises up to

lerde sıcaklık 40 dereceye kadar çıkmakta, ülkenin kuzey-

40 degrees Celsius in the regions where the equatorial climate

doğusundan güneybatısına uzanan hat boyunca yıllık yağış

is seen, and the annual amount of precipitation increases along

miktarı yükselmektedir. Etiyopya, denize kıyısı bulunmasa

the line that stretches from the northeast to the southwest of the

da çok sayıda akarsuya sahiptir. Ülkenin en uzun ve en önemli

country. Even though it does not have any seashore, Ethiopia

iki akarsuyu Awash ve Wabishebele’dir. Nil Nehri’nin bir kolu

has many rivers. The two longest and most important rivers

da Etiyopya topraklarından geçer.

of the country are Awash and Wabishebele. A tributary of the
River Nile runs through the lands of Ethiopia.
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Ülkenin işgücünün büyük bir kıs-

A great portion of the country’s work-

mı tarım sektöründe istihdam edi-

force is employed in the agricultural

lir. Ancak Etiyopyalılar ekilebilir

sector. However, Ethiopians can use

topraklarının yalnızca beşte birini

only one fifth of their arable lands.

kullanabilmektedir. Büyük çoğun-

In these agricultural fields, most of

luğunda sulama sistemi bulunma-

which have no irrigation system and

yan ve sadece yağmurla sulanan

which are irrigated only with rain-

bu tarımsal alanlarda kuraklık ve

water, serious problems can be expe-

değişen iklim şartları sebebiyle

rienced due to drought and changing

ciddi sorunlar yaşanabilmektedir.

climate conditions. 80 percent of the

Tarımsal üretimin yüzde 80’i tahıl,

agricultural production consists of

mısır, arpa ve darı gibi ürünlerden

products such as grain, corn, barley

oluşur. Kahve üretimi ve endüst-

and millet. Coffee production and

risi ülkenin tarımsal ve ekonomik

industry occupies an important place

faaliyetleri içinde oldukça önemli

in the agricultural and economic

bir yer tutar. Öyle ki nüfusun yakla-

activities of the country. In fact,

şık yüzde 25’i kahve endüstrisinde

25 percent of the population works

çalışmaktadır.

in the coffee industry.

102,5 milyonluk nüfusuyla Afrika

Over 80 ethnic groups live in

kıtasının Nijerya’dan sonra ikinci

Ethiopia, the second most crowded

en kalabalık ülkesi olan Etiyopya’da

country of the continent of Africa

80’in üzerinde etnik grup yaşa-

following Nigeria with a popula-

maktadır. Oromolar ve Amharalar

tion of 102,5 million. Oromos and

toplam nüfusun yarısına yakınını

Amharas form almost half of the total

oluşturur. Ülkenin resmî dili, aynı

population. Even though the official

zamanda kendi alfabesine sahip

language of the country is Amharic,

Amharca olsa da bu topraklarda

which has its own alphabet, many

etnik gruplara ait çok sayıda dil ve

different languages and dialects of

lehçe varlık göstermektedir.

ethnical groups exist on these lands.

Kahve üretimi ülkenin
tarımsal ve ekonomik
faaliyetleri içinde
oldukça önemli bir yer
tutar. Öyle ki nüfusun
yaklaşık yüzde
25’i bu sektörde
çalışmaktadır.
Coffee production
occupies an
important place in
the agricultural and
economic activities
of the country. In fact,
25 percent of the
population works in
this sector.

Resmî adı Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti olan

In the country, the official name of which is Federal Democratic

ülkede etnik kökenlere göre belirlenmiş 9 yönetim bölgesiyle

Republic of Ethiopia, there are two city regions called Addis

birlikte Addis Ababa ve Dire Dawa isimli, özel yönetimle ida-

Ababa and Dire Dawa – governed with special administration

re edilen iki şehir bölgesi bulunur. Kelime anlamı “yeni çiçek”

– as well as 9 administrative regions determined according to

olan başkent Addis Ababa, Etiyopya’yı keşfetmek isteyenle-

ethnicities. The capital Addis Ababa, which means “new flower”,

rin ilk durağıdır. Ülkenin her anlamda merkezi konumunda-

is the first spot for those who want to discover Ethiopia. This city,

ki bu şehir, kültürel, mimari ve tarihî zenginliğiyle yalnızca

which is the center of the country in every sense, is one of the most

Etiyopya’nın değil, tüm Afrika’nın en ilgi çekici lokasyonla-

appealing locations of not only Ethiopia but also the entire Africa

rındandır.

with its cultural, architectural and historical richness.

Denizden yüksekliği ortalama 2 bin 500 metre olan Addis

In Addis Ababa, whose average elevation above the sea level

Ababa’da gece ve gündüz arasındaki sıcaklık farkı her mev-

is 2 thousand 500 meters, the difference between the day and

simde yüksektir. Haziran-ekim ayları arasında yoğun yağış

night temperatures is high in every season. As heavy rains are

görüldüğünden şehrin turizm sezonu bu aralığı kapsamaz.

seen between the months of June and October, the tourism sea-

1896’da inşa edilen St. George Katedrali, ilginç mimarisi ve

son of the city doesn’t include this period. Constructed in 1896,

kalabalık dinî törenleriyle Addis Ababa’nın en ilgi çekici ya-

St. George’s Cathedral is one of the most appealing buildings of

pılarındandır. Şehir sınırları içinde yer alan Entoto Tepesi ise

Addis Ababa with its interesting architecture and crowded reli-

hem doğanın tadını çıkarmak hem de yerel halkla sosyalleş-

gious ceremonies. Located within the borders of the city, Entoto

mek isteyen ziyaretçilerin buluşma noktasıdır. Etiyopya’nın

Hill is the meeting point of visitors who want to both enjoy the

en önemli ticari ürünlerinden kahve, Addis Ababa’da günlük

nature and socialize with local people. Coffee – one of the most

hayatın vazgeçilmez bir parçasıdır. Etiyopya kahvesini tat-

important commercial products of Addis Ababa – is an essen-

mak ve ülkesine kahve çekirdeği götürmek isteyen turistler,

tial part of daily life. Tourists who want to taste Ethiopian cof-

sohbeti ve lezzeti bol kahve dükkanlarına şehrin sokakların-

fee and take coffee beans to their own country can come across

da sıkça rastlar.

coffee shops full of conversation and delicacies in city streets.
45

Ülkenin kuzey sınırında konumlanan Aksum ise 56 bin kişilik

Situated on the northern border of the country, Aksum is

nüfusa sahip küçük bir şehirdir. Tarihî kiliseleri, manastırları,

a small city with a population of 56 thousand. Inscribed on

sarayları ve anıt mezarlarıyla UNESCO Dünya Miras Listesi’nde

the UNESCO World Heritage List with its historical church-

yer alan Aksum her yıl çok sayıda turist ağırlar. Addis

es, monasteries, palaces and mausoleums, Aksum hosts many

Ababa’dan kara yoluyla Aksum’a ulaşmak neredeyse üç gün

tourists every year. As it takes almost three days to reach

sürdüğünden ulaşım için genellikle hava yolu tercih edilir.

Aksum via highway, usually airway is preferred for

Etiyopya’nın kuzeyindeki bir diğer çekim noktası ise yine
UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Lalibela’dır.

Another attraction point in northern Ethiopia is Lalibela,

12. yüzyılda Etiyopya Kralı Lalibela tarafından Hıristiyanlar

which is inscribed on the UNESCO World Heritage List, as

için Kudüs dışında bir hac merkezi yaratmak amacıyla kaya-

well. The valley, where there are churches constructed in the

lığa oyularak inşa ettirilen kiliselerin bulunduğu vadi, başta

12th century by the order of Lalibela – King of Ethiopia – by

Etiyopyalı Hıristiyanlar olmak üzere tüm Afrika’dan ve dünya-

excavating the rocky terrain to create a pilgrimage center for

dan ziyaretçilerin rağbet gösterdiği bir merkezdir. Etiyopya’nın

Christians apart from Jerusalem, is a center that people from

güneybatısındaki Omo Vadisi ise doğal yaşam alanları ve bu-

the entire Africa and the world, particularly Ethiopian Chris-

rada medeniyetten uzak bir şekilde hayatlarını sürdüren irili

tians visit. The Omo Valley in the southwestern Ethiopia is

ufaklı yaklaşık 50 kabileyle ülkenin en ilgi çekici bölgelerinden

one of the most interesting regions of the country with almost

biridir. Yerel rehberlerin düzenlediği kabile ziyaretleri, katılım-

50 large and small tribes who live alienated from civilization.

cılara turistik bir gezinin çok ötesinde deneyimler vadeder.

Tribe visits organized by local guides offer an experience far

Tarihî dokusu, doğası ve zengin kültürel çeşitliliğiyle
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transportation.

beyond a touristic trip.

Etiyopya bizi adeta başka bir dünyaya ve başka bir zamana

With its historical fabric, nature and rich cultural diversity,

davet etmektedir.

Ethiopia invites us to another world and another time.

SİZ NE ZAMAN İSTERSENİZ
KARGOMAT 7/24 HIZMETINIZDE

HİÇBİR TESLİMATI KAÇIRMAYIN
Kargomat’a teslimat seçeneği ile kargonuzu evde beklemek zorunda değilsiniz.
Kargomat’a kargonuz bırakıldığında cep telefonunuza SMS ve/veya Kargomat uygulamanıza bildirim gelir.
Siz de dilediğiniz gün ve saatte, kolay ve hızlı bir şekilde kargonuzu alabilirsiniz.

life

Değişen ve dönüşen PTT
Changing and transforming PTT

Değişen ve dönüşen PTT’de
kültür, sanat ve spor atılımları
Culture, arts, and sports leaps
at the changing and transforming PTT
Osman Çetinkaya
PTT A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı
PTT Corp. Deputy Director General
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Müşteri beklentilerinin yüksek, rekabetin

In our day, when customer expectations

yoğun olduğu günümüz dünyasında bir

are high and competition fierce, compa-

adım önde konumlanmak isteyen şirketler

nies that want to forge ahead constantly

ürün ve hizmet portfolyosunu sürekli ge-

enhance their product and service por-

liştiriyor, Ar-Ge faaliyetleri sayesinde za-

tofolio, strive to correctly analyze the dy-

manın dinamiklerini doğru analiz etmeye

namics of the age through R&D activities,

çabalıyor ve stratejilerini bu doğrultuda

and update their strategies accordingly.

güncelliyor. Yönetim ve hizmet anlayışı-

Renewing the management and service

nı inovatif bir perspektifle yenilemek ve

understanding with an innovative per-

bunu yaparken müşteriyi merkeze koymak

spective and placing the customer in the

başarıya giden yolda kritik önem teşkil

center while doing so – albeit crucial – is

etse de tek başına yeterli değil. İçinde bu-

not enough on its own. Companies that

lunduğumuz çağda öne çıkan şirketler, iş

stand out in the age we live in are those

ve işlemlerinde artış sağlama ve kârlılığı-

that, in addition to increasing their busi-

nı yükseltmenin yanı sıra bir marka olma-

nesses and transactions and enhancing

yı başarabilenler. Şirketleri marka yapan

profitability, manage to become a brand.

ise yalnızca ürün ve hizmetlere odaklanan

What makes brands out of companies is

değil, hayatın birçok alanına dokunan

having a multifaceted structure that fo-

çok yönlü bir yapıya sahip olmaları. Söz

cuses not only on products and services

konusu yapıda kritik önemi haiz kültür,

but many different fields of life. Of critical

PTT A.Ş., sadece
ekonomik değil
kültürel, sanatsal
ve sportif
faaliyetleriyle de
fark yaratmaktadır.
PTT Corp. makes a
difference not only
with its economic
but also cultural,
artistic, and sports
activities.

Şirketimizin spora ve sporcuya verdiği çok yönlü desteğin en güzel
örneklerinden biri 2010 yılında hayata geçirdiğimiz PTT Spor Kulübü’dür.
One of the best examples of the multifaceted support to sports and athletes
by our Company is the PTT Sports Club we launched in 2010.

sanat ve spor faaliyetleri, holdingleşme yolunda ilerleyen

importance in the said structure, culture, arts and sports ac-

ve bir dünya markası olma hedefiyle hareket eden Posta ve

tivities are included among the fields our Post and Telegraph

Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketimizin (PTT A.Ş.) büyük değer

Organization Corporation (PTT Corp.) value the most. Striv-

atfettiği alanlar arasında yer alıyor. Sunduğu hizmetlerle haya-

ing to facilitate life with the services it offers, our Company

tı kolaylaştırmayı şiar edinen Şirketimiz, kültür, sanat ve spor

adds further value to our country with the activities it carries

alanlarında yürüttüğü faaliyetlerle de ülkemize değer katıyor.

out in the spheres of culture, arts, and sports.

Bir bedensel aktivite olmanın ötesinde içinde kıymetli hayat

Way beyond a mere physical activity and encompassing

dersleri barındıran spor, disiplinli ve sorumluluk sahibi ol-

many valuable life lessons, sports teach being disciplined and

mayı öğretirken dostluk ve dayanışma duyguları aşılar. Spor,

responsible, and instill feelings of friendship and solidarity.

kaybedince yeniden ayağa kalkmayı ve daha çok çaba göster-

In addition to encouraging standing up and trying harder af-

meyi teşvik etmenin yanı sıra kazanmanın da yalnızca sıkı

ter having lost, sports remind us that winning is only possible

çalışma ve azimle mümkün olduğunu hatırlatır. Bu yönüy-

with hard work and determination. In this sense, while form-

le, kendi etik ve kültürel çerçevesini oluştururken bireyden

ing its own ethical and cultural framework, it produces effects

topluma uzanan etkiler ortaya çıkarır. Uzun yıllar Türkiye

that grow from the individual to the society. As a sports enthu-

Bedensel Engelliler Spor Federasyonu üyeliği yürütmüş,

siast who has been a member of the Turkish Sports Federation

hâlihazırda Türkiye Voleybol Federasyonu üyesi olan bir

for the Physically Handicapped and currently a member of the

sporsever olarak Şirketimizin sporun bu kıymetli yönlerine

Turkish Volleyball Federation, I would like to state that I am

ilişkin yüksek farkındalık seviyesinden büyük memnuniyet

greatly pleased with our Company’s level of awareness about

duyduğumu belirtmek isterim.

these valuable aspects of sports.
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Dünya Tekvando Şampiyonu Zeliha Ağrıs
World Taekwondo Champion Zeliha Ağrıs
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PTT Spor Kulübü’yle bayrağımızı dünyada
dalgalandırıyoruz

Flying our flag in the world with the

PTT A.Ş.’nin spora ve sporcuya verdiği çok yönlü desteğin en

One of the best examples of the multifaceted support to sports

güzel örneklerinden birini 2010 yılında hayata geçirdiğimiz

and athletes by the PTT Corp. is the PTT Sports Club we

PTT Spor Kulübü teşkil ediyor. İlk olarak Şirketimiz men-

launched in 2010. Having started out with the goal of encourag-

suplarını spor faaliyetlerine teşvik etme amacıyla yola çıkan

ing the members of our Company to do sports, the PTT Sports

PTT Spor Kulübü’nün bugün atletizm, basketbol, buz hokeyi,

Club has today transformed into an institution that raises ath-

güreş, tenis, tekvando, voleybol ve yüzme branşlarında Millî

letes for the National Team in the branches of track and field,

Takım sporcuları yetiştiren bir kuruma dönüşmüş olması bizi

basketball, ice hockey, wrestling, tennis, taekwondo, volleyball

son derece gururlandırıyor. PTT Spor Kulübü sporcularımı-

and swimming - a great source of pride for us. The good results

zın ulusal ve uluslararası müsabakalarda elde ettiği yüksek

achieved by the athletes of our PTT Sports Club in national and

dereceler ülke olarak göğsümüzü kabartıyor. Bu noktada akla

international competitions make us proud as a country. The

gelen ilk isim olan Zeliha Ağrıs, geçtiğimiz yıl ilk kez Dün-

first name to spring to mind at this point, Zeliha Ağrıs attended

ya Tekvando Şampiyonası’na katıldı ve yalnızca 19 yaşında

the World Taekwondo Championship for the first time last year

Dünya Şampiyonu unvanını elde etme başarısı gösterdi. Yine

and managed to win the title of World Champion at the mere

genç sporcularımızdan Evin Demir ve Ayşe Tekdal, 14 Nisan

age of 19. Also included among our young athletes, Evin Demir

2018 tarihinde Sırbistan’ın Zrenjanin kentinde düzenlenen

and Ayşe Tekdal brought the golden medal to our country at the

18. Balkan Yürüyüş Şampiyonası’nda ülkemize altın madal-

18th Balkan Walking Championship organized in Zrenjanin,

ya kazandırdı. Bu yıl 47’ncisi düzenlenen Balkan Ülkeleri

Serbia on 14 April 2018. Our athletes, who represented our coun-

Postacı Yürüyüş Yarışması’nda ülkemizi temsil eden sporcula-

try at the Balkan Postal Workers Race Walking Championship

rımız ise bizleri gururlandıran büyük başarılara imza attılar.

organized for the 47th time this year, secured major achieve-

Türkiye’nin pırıl pırıl gençlerinin geleceğinde bir fark ya-

ments that made us proud. Making a difference in the future

ratmış ve ülkemize spor alanında birçok değer kazandırmış

of Turkey’s promising youth and granting valuable athletes to

olmak Şirketimizin gücüne güç katıyor. Özellikle voleybol ve

our country adds to the strength of our Company. Our youth

tekvando branşlarında çalışmaların sürdürüldüğü PTT Spor

raised in PTT Sports Schools, where works are carried out on

Okullarımızda yetişen gençlerimiz, gelecekte tecrübe edilecek

volleyball and taekwondo in particular, are the guarantee of the

başarıların ve yaşanacak gururun teminatıdır.

achievements and pride to be enjoyed in the future.

PTT Sports Club

Ülkemizin ortak değeri millî takımlarımıza destek vermekten
büyük memnuniyet duyuyoruz.
We are greatly pleased to provide support to our national teams,
a shared value of our country.

Millî takımlarımızın yanındayız

We stand by our national teams

PTT A.Ş. olarak sporun insanları bir araya getirme, kitlele-

As the PTT Corp., we are aware of sports’ power to bring

ri bir gaye etrafında toplama gücünün farkındayız. Özellikle

people together, and gather masses around a common purpose.

takım sporlarının büyük ilgi gördüğü ülkemizde sporun ha-

We know that in our country, where team sports in particular

yatın vazgeçilmez bir parçası olduğunu biliyor, sportif faali-

are highly popular, sports is an essential part of life, and take

yetlere yönelik stratejilerimizi geliştirirken bunu göz önünde

this fact into consideration while shaping our sports-related

bulunduruyoruz. Bu bağlamda ülkemizin ortak değeri millî

strategies. In this context, we are greatly pleased to provide

takımlarımıza destek vermekten büyük memnuniyet duyu-

support to our national teams, a shared value of our country.

yoruz. 2017 yılında Türkiye Voleybol Federasyonu ve Türki-

In 2017, we signed collaboration agreements with the Turkish

ye Futbol Federasyonu ile işbirliği anlaşmaları imzalayarak

Volleyball Federation and the Turkish Football Federation, and

millî takımlarımızın resmî kargo tedarikçisi olduk. Bu sene

became the official cargo supplier of our national teams. This

Türkiye Basketbol Federasyonu’yla kapsamlı bir işbirliğine gi-

year, we concluded a successful collaboration with the Turkish

derek sezonun birinci yarısını ilk sekizde tamamlayan takım-

Basketball Federation and provided support to the PTT

ların mücadele ettiği PTT Kadınlar Türkiye Kupası ile PTT

Women’s Turkish Cup and PTT Men’s Turkish Cup, where the

Erkekler

Ayrıca,

teams that completed the first half of the season in the first

PTT A.Ş.’nin sunduğu “Dünya Kupası” TRT ekranlarında

eight place competed. Moreover, the “World Cup”, hosted by the

futbolseverlerle buluştu.

PTT Corp. met with the lovers of football on the TRT channel.

Türkiye

Kupası’na

destek

verdik.
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Kültürümüze sahip çıkıyoruz

Protecting our culture

Şirketlerin markalaşma serüveninde önemli rol oynayan bir

Yet another aspect that plays a major role in companies’ ad-

diğer unsur da kültürdür. 178 yıllık köklü bir geçmişe sahip

venture of branding is culture. When it comes to our Company,

Şirketimiz söz konusu olduğunda bu durumun iki farklı yan-

which has a rooted history of 178 years, this fact has two differ-

sıması görülüyor. Geleneğinden gelen ve güven unsuru üze-

ent projections. The PTT Corp., which has a solid culture stem-

rinde temellenen güçlü bir kültürü bulunan PTT A.Ş., yeni

ming from its tradition and based on trust, reinforces the said

dönemde hayata geçirdiği atılımlar ve tesis ettiği işbirlikleriy-

culture in the new period with the leaps it makes and the col-

le bu kültürü pekiştiriyor, çok yönlü faaliyetleriyle global bir

laborations it establishes, and while making headway towards

şirketler topluluğu olma yolunda ilerlerken kurum kültürüne

becoming a global companies group adds an international di-

uluslararası bir boyut kazandırıyor. Kendi kurum kültürünü

mension to its corporate culture. Focusing on culture and arts

geliştirirken bir başka çerçevede kültür ve sanat faaliyetlerine

activities while enhancing its own corporate culture, our Com-

de yoğunlaşan Şirketimiz, özellikle filateli alanında ülkemize

pany adds value to our country and the world especially in the

ve dünyaya değer katıyor. Başlı başına bir kültür olan filateli

field of philately. To enhance the efficiency of our activities in the

sahasındaki faaliyetlerimizin etkinliğini artırmak için değerli

sphere of philately, a culture in and of itself, we collaborate with

tasarımcı ve sanatçılarla işbirliği yapıyor, ülkelerle imza attı-

valuable designers and artists, and with the Joint Stamp works

ğımız Ortak Pul çalışmalarıyla hem estetik değeri yüksek iş-

we realize with countries both produce aesthetically-pleasing

ler ortaya koyuyor hem de ikili ilişkilerimizi güçlendiriyoruz.

works and strengthen bilateral relations. A unique cultural

Ülkemiz adına eşsiz bir kültür hazinesi olma niteliği taşıyan

treasure for our country, our stamps are exhibited at our Stamp

pullarımız, Ulus’taki Pul Müzemizde sergileniyor. Oldukça

Museum in Ulus. The PTT Stamp Museum, which has quite

geniş bir koleksiyona sahip olan, modern ve kullanıcı dostu

an extensive collection and was designed with a modern and

müzecilik anlayışıyla tasarlanan PTT Pul Müzesi, ziyaretçile-

user-friendly conceptualization of museology, takes its visitors

rini sanat dolu bir tarih yolculuğuna çıkarıyor.

on a historical journey laden with art.

Pttlife ve PTT Çocuk
dergilerimiz başta
olmak üzere çeşitli
yayınlarımızla
ülkemizin kültür
ve sanat ortamına
katkıda bulunuyoruz.
With our publications,
mainly our magazines
Pttlife and PTT Çocuk,
we contribute to
the culture and arts
atmosphere of our
country.

Mehter, tıpkı pullar gibi sahip çıktığı-

The military band, just like stamps,

mız bir diğer değerimiz. 2017 yılında

is another value of ours that we pro-

kurulan PTT Mehter Takımı, tarihi

tect. Established in 2017, the PTT

yüzlerce yıl öncesine giden kadim bir

Military Band successfully keeps alive

geleneği başarıyla yaşatıyor. Tamamı

an ancient tradition that dates back

PTT personeli 23 mensubu bulunan

to hundreds of years. Composed of

üç katlı Mehter Takımımızın, Şirke-

23 members – all PTT personnel – our

timizin ulusal ve uluslararası prog-

Military Band of three layers is hugely

ramlarında gösterdiği performans,

appreciated by our personnel, as well

personelimiz ile yerli ve yabancı

as local and foreign guests in their na-

misafirlerimizin

beğenisini

tional and international performanc-

kazanıyor. Mehter Takımımız saye-

büyük

es. Thanks to our Military Band, we

sinde konuklarımızın keyifli vakit

both make sure that our guests have

geçirmesini sağlarken kültürümüzü

an enjoyable time and promote our

dünyaya tanıtıyoruz.

culture in the world.

Yayıncılık, Şirketimizin ayrı önem at-

Publishing is also included among the

fettiği alanlar arasında yer alıyor. Müş-

fields to which our Company attrib-

terilerimizle iletişim kurmamızı sağ-

utes exclusive significance. With our

layan, onlarla doğrudan etkileşimde

publications, mainly our magazines

bulunmamızı ve paylaşım yapmamızı

Pttlife and PTT Çocuk, which allow us

mümkün kılan Pttlife ve PTT Çocuk

to communicate with our customers,

dergilerimiz başta olmak üzere çeşit-

directly interact and share with them,

li yayınlarımızla ülkemizin kültür ve

we contribute to the culture and arts

sanat ortamına katkıda bulunuyoruz.

atmosphere of our country.
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Vezir-i azâm Sokollu Mehmed Paşa tarafından Kanuni Sultan
Süleyman’ın ölüm haberinin Şehzade Selim’e ulaştırılması
hakkında ilgili idarecilere yazılan mektup*

Letter by Grand Vizier Sokollu Mehmed Pasha to the relevant
administrators about the communication of the news of
the death of Süleyman the Magnificent to Prince Selim

“Şehzâdemiz yücelik ve uğuruyla bu tarafa gelmek üzere yola

“May every kind of help be provided so that our Prince arrives

çıktığında, bir an evvel varabilmesi için her türlü yardımda

quickly when he sets off for here with his highness and auspi-

bulunula. Saklanması gerekli sırrın orduda duyulmaması

ciousness. In addition to showing great effort in the keeping

için çokça gayret gösterilmekle beraber, layık olan budur ki

of the secret that must remain hidden so that it is not be heard

[müstakbel] devletli padişah hazretlerinin de bu sırrı saklı

in the army, what behooves to be done is that his highness, the

tutup, kendisine mektup getiren çavuşa dahi hiçbir şey söy-

[future] great and wealthy sultan keeps this secret, does not tell

lemeyip, elindeki mühürlü mektupları aldıktan sonra orada

anything even to the sergeant who delivers this letter to him,

bir saat dahi eylenmemesini sağlayıp alelacele ulakla beraber

ensures he does not linger even for an hour after receiving the

Bağdat tarafına gönderilmesi konusunda padişah fermanına

sealed letters he has in hand, and abides by the sultan’s edict he

sâdık kalmasıdır. Yüce makam sahibi saadetli padişah haz-

shall be sent to Baghdad quickly with a messenger. It has been

retleri uğur ve talihle bu tarafa doğru yola çıktığında, kendi-

decided that when his highness the sultan departs for here with

lerinin buraya gelmelerindeki hikmetin sual olunmaması için

grace and auspiciousness, that he shall winter over in Budun

bu yıl Budun’da [bugünkü Budapeşte şehri] kışlanması ka-

[the city of Budapest today] this year so as not to be questioned

rarlaştırılmıştır. Bizim de kendisiyle birlikte Budun’da kışla-

about the reason why he has come here. He has wanted us to

mamızı istemişlerdir. Bununla ilgili yüce emirleri ulaşmıştır.

winter over in Budun with him, as well. His supreme order

Budin’e gidileceği etrafa duyurulması uygundur ki böylelikle

about it has reached us. That he will go to Budun should be an-

fitne fesad ehlinden kötülük ve bozgunculuk peşinde olanla-

nounced so that those who are after evil and defeatism among

rın durumun gerçekte ne olduğundan haberleri olmasın ve

experts of unrest and trickery will not get any ideas about what

bozgunculuk fikirleri âtıl kalsın. Ulu padişahımız hazretle-

has happened in reality and their ideas of defeatism remain

ri yüce saltanat kapısı ve kutsal hilafetin merkezi İstanbul’a

idle. Beware of revealing this secret before his highness our al-

girmedikçe, ardından kudretli saltanat tahtına ve mübârek

mighty sultan enters through the supreme door of sultanate and

hilâfet makamına oturması nasip olmadıkça, Süleyman’ın

into the sacred center of caliphate İstanbul, and then takes the

mührü cihanın kurucusu sultanımız ile şereflenmedikçe,

mighty throne of sultanate and sacred throne of caliphate, the

sultanlara lâyık büyük hazine ile devlet iktidarı nöbeti el

seal of Sultan Süleyman is honored with our sultan, the founder

değiştirmedikçe bu sırrı ifşâ etmekten sakınınız.”

of the world, and the great treasure worthy of sultans and the
guard of the state power changes hands.”
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Kanuni Sultan Süleyman, Zigetvar seferi sırasında, fethi göre-

During his campaign of Szigetvár, Süleyman the Magnificent

meden vefat etmiştir (6 Eylül 1566). O sırada vezir-i azâm olan

passed away before the conquest (6 September 1566). Sokollu

Sokollu Mehmed Paşa, orduda bir karışıklığa meydan verme-

Mehmed Pasha – the then grand vizier – kept the news about the

mek için Kanuni’nin vefat haberini saklı tutmuş, Şehzade

death of Süleyman the Magnificent a secret in order not to cause

Selim’e haberi gizli bir mektupla bildirip onun tahta oturma-

disorder in the army, communicated the news to Prince Selim in

sını sağlayana kadar da durumu üst düzey birkaç Osmanlı

a secret letter and hid the situation from everyone except some

idarecisi dışında herkesten gizlemiştir. Yukarıdaki mektup

high-level Ottoman administrators until he ensured that Selim

sureti Kanuni’nin vefatı sırasında Sokollu Mehmed Paşa

takes the throne. This copy of the letter above was written by

ile birlikte çadırda bulunan ve vezir-i azâmın sır katibi olan

Sokollu Mehmed Pasha’s privy secretary Feridun Ahmed, who

Feridun Ahmed tarafından yazılmıştır. Söz konusu mektup-

was in the tent with the grand vizier when Süleyman the Mag-

ta Şehzade Selim’in bir an önce yola koyulması konusunda

nificent passed. In the said letter, it is requested that the neces-

ilgili idareciler tarafından gereken yardımların yapılması ve

sary assistance be provided by the administrators so that Prince

Şehzade tahta oturana kadar da Sultan’ın ölüm haberinin

Selim sets forth as soon as possible and the death news of the

duyurulmaması istenmiştir.

Sultan is not announced until the Prince takes the throne.

*Mektup ve görseller Feridun Ahmed’in Nüzhet-i Esrârü’l-Ahyâr der
Ahbâr-ı Sefer-i Sigetvar başlıklı eserinden alınmıştır.

*The letter and visuals have been taken from the work of Feridun Ahmed
titled Nüzhet-i Esrârü’l-Ahyâr der Ahbâr-ı Sefer-i Sigetvar.
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İlginç bilgiler
Interesting facts

İlginç ağaçlar
Interesting trees
Burçin Armutlu

Dünyamızın oksijen kaynakları ağaçlar bulundukları yeri gü-

While trees – our world’s oxygen sources – beautify the place

zelleştirirken içimizi de ferahlatıyor. Nice şiire, şarkıya ilham

they are in, they also refresh us. A source of inspiration for

olan bu doğa harikaları, serin gölgeleriyle yazın bunaltıcı sı-

many poems and songs, these natural wonders do not only em-

caklarında tüm canlılara kucak açmakla kalmıyor, sel ya da

brace all living beings in the hot days of summer with their cool

erozyon gibi pek çok afetten korunmamızı sağlıyor. Ağaçlar

shadows but also ensure that we are protected from many dis-

çölleşmenin önemli bir problem olduğu günümüz dünyasında

asters such as flood or erosion. In today’s world where desertifi-

yeryüzünün sahip çıkılması gereken değerleri olarak hayatı-

cation is an important problem, trees continue to maintain their

mızdaki vazgeçilmez yerlerini korumaya devam ediyor. Bu sa-

irreplaceable place in our lives as the values of the earth that

yımızda dünyanın farklı bölgelerinde karşılaşılabilecek ilginç

must be looked after. In this issue, we have compiled interesting

ağaçları derledik. Keyifli okumalar dileriz.

trees that one may come across in different regions of the world.
Enjoy reading.
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Sekoya ağacı
Sequoia tree

Sekoya ağacı yaklaşık 120 metreye ulaşan

The Sequoia is the longest tree in the world with

boyuyla dünyanın en uzun ağacıdır. 3 bin

its height of approximately 120 meters. The

yıl kadar yaşayabilen görkemli sekoya ağa-

height of the magnificent sequoia tree, which

cının boyu 26 katlı bir binanın yüksekliğine

can live for 3 thousand years, can reach the

erişebilir. Gövde çapı 7 metreyi bulabilen

height of a 26-storey building. The North Amer-

Kuzey Amerika menşeli ağaç, oldukça kalın

ican tree – whose trunk diameter can reach

kabuklara sahiptir. Kabuğunda bulunan yo-

7 meters – has quite thick barks. The intense

ğun miktardaki reçine, ağacı yangına dirençli

resin on its barks makes the tree fire-resistant.

kılar. Pul veya iğne yapraklı türleri bulunan

The maturation of cones of sequoia, which has

sekoyanın kozalaklarının olgunlaşması ise

flake- or needle-leaved types, takes approxi-

yaklaşık bir yıl sürer. Ağaca “sekoya” isminin

mately one year. Rumour has it that the name

Kızılderili Cherokee kabilesi için yazı sistemi

“sequoia” was given to honor a warrior by the

geliştiren Sequoyah adındaki savaşçının onu-

name of Sequoyah who developed a writing

runa verildiği rivayet edilir. Bilinen en uzun

system for the Indian Cherokee tribe. The tall-

sekoya ağacı ABD’nin Kaliforniya eyaletinde

est known sequoia tree is the 115.61 meters-tall

bulunan 115,61 metrelik Hyperion’dur ve 700

Hyperion located in the USA’s state of Califor-

ila 800 yaşında olduğu tahmin edilmektedir.

nia, and it’s estimated to be 700-800 years old.
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Ejderha kanı ağacı
Dragon blood tree
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Ejderha kanı ağacının anavatanı Kanarya,

The homeland of the dragon blood tree is the

Madeira ve Cape Verde adalarıdır. Ağaca

Canary, Madeira and Cape Verde islands. The

koyu kırmızı reçinesi nedeniyle bu isim ve-

tree was given this name because of its dark

rilmiştir. İlginç görünümüyle dikkat çeken

red resin. Grabbing attention with its inter-

ağaç, oldukça yalın bir gövdeye sahip ol-

esting appearance, the tree is crowned with

masına rağmen tepesinde keskin dikenli

sharp thorny leaves at its peak even though it

yapraklarla taçlanmıştır. Günümüzde Hint

has a quite plain trunk. The trunk diameter of

Okyanusu’ndaki Sokotra adasında yetişen

the dragon blood tree, which grows in Socotra

ejderha kanı ağacının gövde çapı 1 metre-

Island in the Indian Ocean today, can reach

ye, boyu 10 metreye ulaşabilmektedir. Ada

1 meter whereas its height 10 meters. Through-

halkı ejderha kanı olarak tanımladıkları

out history the residents of the island have

reçineyi tarih boyunca çeşitli hastalıkların

used the resin – which they define as dragon

tedavisinde kullanmıştır. Ağaç, mart ayında

blood – in the treatment of various diseases.

çiçeklenmeye başlar, meyvelerinin olgun-

The tree starts blossoming in March, and its

laşması ise neredeyse 5 ay sürer.

fruits grow ripe in almost 5 months.

Banyan ağacı
Banyan tree

Hindistan ve Orta Afrika coğrafyalarında

Growing in the geographies of India and

yetişen banyan ağacı, Uzak Doğu’da “bilgelik

Central Africa, the banyan tree is considered

ağacı” olarak da anılmaktadır. Budizm felse-

the “tree of wisdom” in the Far East. It is be-

fesinin önde gelen isimlerinden Siddhartha

lieved that Siddhartha Gautama – one of the

Gautama’nın bu ağacın altında meditasyon

leading figures of the philosophy of Buddhism

yaparken aydınlandığına inanılır. Bu sebeple

– was enlightened while meditating under

banyan ağacı Budistler için özel ve kutsal bir

this tree. So, the banyan tree has a special and

anlam ifade eder. “Hint inciri” olarak da anı-

sacred meaning for Buddhists. Also known as

lan ağaç sıcak iklimleri sever ve birkaç yüz-

“Indian fig”, the tree loves hot climates and

yıl yaşayabilir. Bu türün en önemli özelliği

can live for a couple of centuries. The most

ana gövdesinin dışında irili ufaklı çok sayıda

important property of this species is that it

ek gövdeye sahip olmasıdır. Bu ek gövdeler

has many additional large and small trunks.

dalların yukarıdan aşağıya doğru büyümesi

These additional trunks come out as a re-

sonucu oluşur. Tüm gövdeleriyle beraber tek

sult of the downward growth of its branch-

başına bir orman görüntüsü sergileyen ağaç,

es. Since the tree, which has the appearance

oldukça geniş bir alanı kapladığından gölge-

of a forest with all its trunks, covers a wide

sinde yüzlerce insan toplanabilir. Uzunluğu

area, hundreds of people can gather under its

20 metreye ulaşabilen banyan ağacı, ana göv-

shadow. Even if its main trunk completes its

desi ömrünü tamamlasa dahi diğer gövde-

life, the banyan tree – whose length can reach

lerinden aldığı destekle yıkılmadan ayakta

20 meters – can stand still with the support it

durabilir.

receives from other trunks.
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Pirangi kaju ağacı
Pirangi cashew tree

Dünyanın en büyük kaju ağacı, Brezilya’nın

The biggest cashew tree in the world is the

Rio Grande do Norte eyaletinin Natal şehrine

cashew tree in Pirangi, located 12 kilometers

12 kilometre uzaklıkta bulunan Pirangi’deki

from the Natal city in the state of Rio Grande do

kaju ağacıdır. Toplam 8 bin 500 metrekare-

Norte, Brazil. Covering an area of 8 thousand

lik bir alanı kaplayan ve dallarından her yıl

500 square meters, this precious tree – whose

60 bin civarında meyvenin toplandığı bu na-

branches yield around 60 thousand fruits an-

dide ağaç, 1994 yılında Guinness Rekorlar

nually – was listed in the Guinness Book of

Kitabı’na girmiştir. Ağacın dalları yukarı

World Records in 1994. As the branches of the

değil de yana doğru büyüdükçe bir süre son-

tree grow horizontally rather than vertically,

ra ağırlaşıp toprağa değmekte ve bu noktada

they get heavy a while later, touch the soil and

yeniden köklenmektedir. Tek başına bir or-

take root again. It is rumoured that the cashew

man görüntüsündeki Pirangi kaju ağacının

tree of Pirangi, which creates a forest image on

1888 yılında Luíz Inácio de Oliveira adlı bir

its own, was planted by a fisherman called Luíz

balıkçı tarafından dikildiği ve balıkçının bu

Inácio de Oliveira in 1888 and the fisherman

ağacın gölgesinde öldüğü rivayet edilir. Sim-

died under the shadow of this tree. Many tour-

geleşen Pirangi kaju ağacı için her yıl birçok

istic excursions are organized annually for the

turistik tur düzenlenmekte ve turistler kaju

cashew tree of Pirangi – which has become

meyvesini ücretsiz tadabilmektedir.

a symbol – and tourists can taste the cashew
fruit for free.
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Mektup
Letter

Yağmurlu mektup
Rainy letter
Haydar Ergülen

“Sensiz olmaz” diyor çok sevdiğimiz kent ozanı. Öyleyse bir

“Without you, never,” says our beloved urban poet. So let me re-

kez de hem onu hem seni çok sevdiğim için ben söyleyeyim:

peat once again because I love both him and you very much:

Sensiz olmaz! Bülent Ortaçgil senin için mi söylüyor bilmiyo-

Without you, never! I don’t know if Bülent Ortaçgil is singing it

rum ama bazen hele hele böylesi güzel durumlarda alınganlık

about you sometimes – especially in such nice cases – one has to

gösterip, “bana söylüyor, benim için söylüyor” demek gerekir.

be resentful and say, “He is singing it to me, for me.”

Senin için yazmayan, söylemeyen var mı acaba? Kendimi

I wonder if there is anyone who hasn’t written or sung about

senin yerine koyuyorum da ben olsam nasıl şımarırdım di-

you. I put myself in your shoes and think about how spoiled I

yorum. Sen de gerçi son yıllarda, son yazlarda şımarıklık mı

would get if I were you. Although you have indeed been over-

desem, yoksa “mevsimlerin insanlara” değil de “insanların

flowing in the recent summers because of what I should call

mevsimlere yaptığı kötülükler” sebebiyle mi, hayli coştun.

perhaps impertinence, or because of “the evil people do to sea-

Evet, sözcüğün iyi tarafıyla bu ama bir de “yağmasam çıldıra-

sons” and not “the evil seasons do to people”. Yes, this is what it

caktım” mı ne dediysen artık, delirdin!

is in the good sense of the word but then again you also went

Ben de sana bu mektubu o deli dolu günlerinden birinde yazıyorum. Azizim biz seni böyle bilmezdik, bu yanını hiç bilmez-

It is on one such crazy day of yours that I am writing this letter

dik, bu yüzünü göstermemiştin bize. Ne oldu küstün mü ki,

to you. My dear, we did not know you like this, we never knew

yine sevdiğimiz kent ozanının Yüzünü dökme küçük kız / kız-

this side of yours, you had never shown us this face of yours.

ma onlara dediğince, yüzünü geçtim, içini fazlasıyla dökmeye

What is it, are you cross with us that you have started to – as yet

başladın bize. Oysa biz seni temmuzlarda yazlarda değil, ey-

another urban poet we love says, Do not pour out your face, little

lüllerde ekimlerde konuk etmeye alışmıştık. Senin yere vuran

girl / Do not be upset with them – you have started to pour out

her damlan bize güzün kokusu gibi geliyordu ve o zaman “ah”

more than your face, but your heart to us. But we were accus-

diyorduk işte “ah, yine nasıl zaman geçti, yaz bitti ama güz

tomed to hosting you not in July, in summer, but in September,

de kendisini sevdirmek için armağanıyla geliyor, yağmuruyla

in October. Each drop of yours to hit the floor smelled to us like

geliyor” diye, yazın kavurduğu gönlümüzü serinletmek, taze-

fall, and then “Ah,” we would say, “Ah, how time has flown by

lemek için seni karşılamaya çıkardık.

again, summer is over and yet fall is coming along with a gift,

Yine çıkacağız, bak bu yazı bir “düğün çağrısı” yerine geçsin,
zaten yayımlandığı yer de “ulak” geleneğinin sürdüğü bir der-
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insane – perhaps you said, “I would lose it if I didn’t rain down”.

with its rain to make itself loved,” and set out to welcome you to
cool down, to freshen up our heart scorched by summer.

gi. Düğün dedim, çünkü senin usulca geldiğin günler biz de

We will set out again, let this writing pass as a “wedding call”;

bir düğüne davetliymişiz gibi hazırlanır, üstümüzü başımı-

anyway, it is published in a magazine where the “messenger”

zı düzeltir, kendimize çekidüzen verir, sevincinle ıslanmak

tradition continues. I said wedding, for on days when you

için sana koşar, sana çıkarız. Senin vaktinde gelişin düğün

arrive silently we get ready as if invited to a wedding, fix our

bayramdır hepimize, yağmur düğünü. Hasat sonu şenlikleri

clothes, get ourselves together, run to you, go out to you to get

gibi... Nasıldı şarkı, yağmur yağar ıslanırsın vay aman! Onu

soaked in your joy. Your timely arrival is a wedding, a feast to

“yağmur yağar mutlanırsın” diye okumak da söylemek de

all of us; a rain wedding. Just like end-of-harvest feasts... How

güzel.

did the song go, The rain is falling down, you are getting wet, oh

Yağmur şairlerin çocukluk arkadaşı sayılır. Yağmursuz şair
var mı, sanmam. Varsa da daha şöyle adamakıllı bir ıslan-

my! It is also nice to say and sing it as, “The rain is falling down,
you become happy.”

mamıştır, yağmurun sesi onu henüz aşka davet etmemiştir.

The rain is virtually a childhood friend of poets. Are there any

Yağmurla beraber büyüyeceklerdir. Yağmuru gözünden, gön-

poets without the rain? I doubt it. Even if there are any, they

lünden, yüreğinden, aklından eksik etmeyenlere ya âşık ya

have not been fully soaked yet, the sound of the rain has not

da şair denilecektir, ki ne derlerse desinler ikisi de aynı şey

yet invited them to love. They shall grow with the rain. Those

demeye gelecektir: Yağmurlu!

who do not deprive their eyes, hearts, bosoms, and minds of the

Yağmurlu olmayanların akıllarından değilse bile gönüllerinden şüphe edilecektir. Çünkü bu hayatta ve dahi tabiatta az

rain will be called either lovers or poets, which will, in any case,
mean one thing: Rainy!

çok ıslanmak herkese iyi gelecektir. Islanmakla uslanmak

Those not rainy will be doubted of their hearts if not their

arasındaki sesdeşliğe ya da uyak kardeşliğine gelince, bu

minds, for a little bit of getting wet will do good to everyone in

mektup uslanmışlara değil ıslanmışlara yazıldığı için, haliyle

this life and in nature. As for the homonym or rhyme fraternity

onlar mazrufta değil zarfta ağırlanacaklardır.

between getting wet and getting set, since this letter is written

Bazen “bu şairler de kimseye söz bırakmamışlar, her şeyi
yazmışlar” diyesim geliyor, daha doğrusu onlardan baş-

to not the settled but the wet, they shall naturally be hosted not
in content but in the envelope.

kasına sıra gelmiyor, artık buna iyi bir şey diyelim ve Sezai

I sometimes feel like saying, “These poets have left nothing to

Karakoç’un “Şehrazat”ından yağmur gibi payımıza düşeni

say to anyone, they have written all that is to be written” or

dinleyelim: Sen bir rüya geceleyin gündüzün / sen bir yağmur

more precisely, it is never anyone else’s turn but theirs, let’s

ince hazin / sen şarkılarca büyük hüzün / sen yolunu kaybe-

now call this a good thing and hear what is our share like the

den yolcuların üstüne iyilik gibi yağacaksın. Bilirim çünkü

rain from “Şehrazat” by Sezai Karakoç: You a dream day and

“Yağmurun İyiliği” vardır ve bunu ilk anlayan çocuklardır.

night / You a rain thin and sad / You a great sorrow of many
songs / You on lost travelers shall rain down like favor. For
I know there is the “Favor of the Rain” and it is children to first
understand it.
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Portreler
Portraits

İlme adanmış bir ömür
Fuat Sezgin
A life dedicated to science
Fuat Sezgin
Mehmet Sakarya

20. yüzyılın önde gelen Türk bilim insanlarından Prof. Dr. Fuat Sezgin,
İslam bilimler tarihi araştırmalarına vakfettiği ömrü boyunca çok sayıda
değerli çalışmaya imza atmış, nice saygın ödül, nişan ve
madalyaya layık görülmüştür.
One of the prominent Turkish scientists of the 20th century, Prof. Fuat Sezgin
produced a large number of valuable works and was granted many prestigious
awards, orders and medals throughout his life dedicated
to Islamic sciences history research.
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Fuat Sezgin 24 Ekim 1924 tarihinde Bitlis’te dünyaya gelir.

Fuat Sezgin was born in Bitlis on 24 October 1924. After the sec-

Erzurum’da tamamladığı ortaokul ve lise öğreniminin ar-

ondary and high school education he completed in Erzurum, he

dından 1943’te matematik eğitimi almak amacıyla İstanbul’a

went to İstanbul in 1943 to study mathematics. His whole life

gider İstanbul Üniversitesi Şarkiyat Araştırmaları Enstitü-

changed the day he attended a lecture by German orientalist

sü’nde görev yapan Alman şarkiyatçı Hellmut Ritter’in dersi-

Hellmut Ritter who worked at İstanbul University Institute for

ne katıldığı gün bütün hayatı değişir. Kayıt tarihi çoktan geç-

Oriental Studies. Although the registration date had long past-

miş olmasına ve birçok kişi tarafından bu alanda çalışmanın

ed and he was warned by many about the difficulties of study-

zorlukları hakkında uyarılmasına rağmen Şarkiyat Araştır-

ing in this field, he enrolled in the Institute for Oriental Studies.

maları Enstitüsü’ne kaydolur. Ritter’in öğrencisi olan Sezgin,

Having become Ritter’s student, Sezgin carried out increasingly

bir yandan İslam bilimleri tarihi üzerine giderek derinlik ka-

deepening studies on the history of Islamic sciences on the one

zanan çalışmalar yürütürken diğer yandan Arapça, İbranice,

hand, and achieved competence in 27 languages including Ara-

Süryanice ve Latince dahil 27 dilde yetkinliğe ulaşır. Önceleri

bic, Hebrew, Syriac and Latin on the other. Working 13 hours a

günde 13 saat çalışan Fuat Sezgin daha sonra bu süreyi 17 sa-

day in the beginning, Fuat Sezgin later increased this duration

ate çıkarır ve neredeyse son nefesine dek bu yoğun tempoyu

to 17 hours and maintained this intensive tempo virtually until

sürdürür.

his last breath.
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İstanbul Üniversitesi Arap Dili ve

He completed his doctoral dissertation

Edebiyatı

yürüttüğü

titled Sources of al-Bukhari he carried

Buhari’nin Kaynakları başlıklı dokto-

out at İstanbul University Department of

ra çalışmasını 1950 yılında tamamlar.

Arabic Language and Literature in 1950.

İslam kültüründe hadis kaynağı olarak

He put forth the thesis that al-Bukhari –

özel bir önem taşıyan Buhari’nin sözlü

who has a special importance in Islam-

değil, erken dönem İslam tarihi yazılı

ic culture as a hadith source – had not

kaynaklarından yararlandığı tezini ile-

used oral sources but rather the written

ri sürer. 1956 yılında doçent unvanını

sources of early Islamic history. Acquir-

elde eden Sezgin, 1961’de Almanya’dan

ing the title of associate professor in 1956,

gelen bir teklifi değerlendirerek Frank-

Sezgin took up an offer from Germany

furt’taki

Bölümü’nde

Goethe

in 1961 and started lecturing at Johann

Üniversitesi’nde ders vermeye başlar.

Johann

Wolfgang Goethe University. After com-

1965’te tamamladığı ikinci doçentlik

pleting his second doctoral dissertation

tezinin ardından 1966 yılında profe-

in 1965, he received the title of professor

sör unvanını alır. Aynı yıl meslektaşı

in 1966. He married his colleague Ursula

Ursula Hanım’la evlenir.

Sezgin the same year.

Fuat Sezgin, Almanca kaleme aldığı

In 1967, Fuat Sezgin published the first

ve kendi sahasında bugüne dek üretil-

volume of his work titled History of

miş en kapsamlı çalışma olarak bilinen

Arabic-Islamic Science, which he wrote

Arap-İslam Bilim Tarihi adlı eserinin

in German and is known as the most

ilk cildini 1967 yılında yayımlar. Dün-

comprehensive work ever produced in

yanın çeşitli kütüphanelerinde bulu-

its field. This colossal work he prepared

nan el yazmalarından yararlanarak

by benefitting from manuscripts in var-

ortaya koyduğu bu muazzam çalışma

ious libraries around the world became

yıllar içinde 17 ciltlik bir külliyata dö-

a 17-volume corpus over the years. Con-

nüşür. Fıkıhtan şiire, tarihten tıbba,

taining valuable information regarding

farmakolojiden matematiğe birçok sa-

many fields from Islamic law to poetry,

haya ilişkin değerli bilgiler ihtiva eden

history to medicine, and pharmacology

eser, İslam dünyasında gerçekleştirilen

to mathematics, the work presents scien-

bilimsel

tific and intellectual activities carried out

ve

Wolfgang

entelektüel

etraflıca ortaya koyar.
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faaliyetleri

in the Islamic world in detail.

Fuat Sezgin, Almanca
kaleme aldığı ve kendi
sahasında bugüne dek
üretilmiş en kapsamlı
çalışma olarak bilinen
Arap-İslam Bilim
Tarihi adlı eserinin
ilk cildini 1967 yılında
yayımlamıştır.
In 1967, Fuat Sezgin
published the first
volume of his work
titled History of ArabicIslamic Science, which
he wrote in German and
is known as the most
comprehensive work
ever produced in its field.

1978 yılında Suudi Arabistan Kral Faysal Vakfı’nın İslami

Rewarded Saudi Arabia King Faysal Foundation’s International

Bilimler Ödülü’ne layık görülen Fuat Sezgin, bu münasebetle

Prize in Islamic Studies in 1978, Fuat Sezgin devoted the amount

kendisine sunulan meblağı yine bilime vakfetmiştir. Sezgin,

of money he was presented on this occasion again to science.

Johann Wolfgang Goethe Üniversitesi Arap-İslam Bilimleri

Sezgin endeavored for the establishment of the Museum for Histo-

Tarihi Enstitüsü bünyesinde İslam Bilim Tarihi Müzesi’nin

ry of Islamic Sciences within the body of Johann Wolfgang Goethe

açılması için gayret göstermiş ve Müslüman bilim insanları-

University Institute for the History of Arabic-Islamic Sciences, re-

nın icat ettiği ya da geliştirdiği 800’e yakın aleti bizzat haya-

vived near 800 instruments invented or developed by Muslim sci-

ta döndürerek müzede sergilemiştir. Frankfurt’un ardından

entists and exhibited them at the museum. Opened after the one

2008 yılında İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi ismiyle

in Frankfurt, the museum inaugurated in Gülhane Park in 2008

Gülhane Parkı’nda açılan müze her yıl binlerce kişi tarafından

under the name of the Museum for the History of Science and

ziyaret edilmektedir.

Technology in Islam is visited by thousands of people every year.

30 Haziran 2018 tarihinde İstanbul’da hayata gözlerini yuman

Fuat Sezgin, who passed away in İstanbul on 30 June 2018,

Fuat Sezgin, bütünüyle ilme vakfettiği 94 yıllık ömrü boyun-

not only produced many works – each more valuable than the

ca birbirinden değerli birçok eser ortaya koymakla kalmamış,

other – throughout his 94-year lifetime which he completely ded-

yaşamının son yıllarında kişisel kütüphanesini Türkiye’ye ta-

icated to science, but also moved his personal library to Turkey

şıyarak ülkemizdeki araştırmacı ve öğrencilere hediyelerin en

in the last years of his life, presenting one of the biggest gifts to

büyüklerinden birini vermiştir.

researchers and students in our country.
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Perspektif
Perspective

Robotların öğrenme savaşı
Derin öğrenme
Robots’ battle for learning
Deep learning
Buğra Ayan
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13. yüzyılın ünlü Katalan şairi Ramon

When the famous 13th century Catalan poet

Llull, kavramlar ve simgelerin çeşit-

Roman Llull said that a new type of infor-

li kombinasyonlarından yeni bir bilgi

mation could be formed through various

türü oluşabileceğini söylediğinde muh-

combinations of concepts and symbols, it

temelen aşk şiirleri kadar ilgi görme-

probably didn’t attract as much attention

mişti. Fakat aradan geçen yüzyıllar

as love poems. However, the centuries that

onu bu tanımlamasıyla yapay zekayı

passed made him go down in history as

ilk kavramlaştıran kişi olarak tarihe

the first person to conceptualize artificial

geçirdi.

intelligence with this definition.

Llull’ün açtığı yoldan sayısız bilim in-

Many walked through the door Llull had

sanı yürüdü. Bunlardan biri de mate-

opened. One of them was mathemati-

matikçi ve filozof Leibniz’di. Leibniz

cian and philosopher Leibniz. It was in

düşüncelerimizin bir alfabesi olabile-

the 17th century that Leibniz said that

ceğini dile getirdiğinde tarih yaprakla-

our thoughts might have an alphabet.

rı 17. yüzyılı gösteriyordu. Asırlar boyu

The ideas chased one another for cen-

fikirler fikirleri kovaladı. 20. yüzyıldan

turies. Starting from the 20th century,

itibaren bu fikirler somut çıktılara dö-

these ideas began to turn into concrete

nüşmeye başladı. Satranç oynayabilen

outputs. As machines that can play chess

makine, uzaktan kontrol edilebilen araç

and remote-controlled vehicles emerged,

derken yapay zekaya ilişkin hayal gücü her geçen gün daha

imagination regarding artificial intelligence further improved

da gelişti. Bu süreçte yapay zeka makine öğrenmesini, maki-

day by day. Within this period, artificial intelligence gave birth

ne öğrenmesi yapay sinir ağlarını, yapay sinir ağları ise derin

to machine learning, machine learning to artificial neural

öğrenmeyi ortaya çıkardı.

networks, and artificial neural networks to deep learning.

Derin öğrenme basit tanımıyla insan beyninin çalışma pren-

Deep learning, with a simple definition, is a branch that aims to

siplerini, daha doğru ifadeyle algı ve karar verme becerisini

imitate the working principles of the human brain, to be more

taklit etmeyi amaçlayan bir dal. 1943 yılında yayımlanan

precise, its perception and decision-making skill. Many works

“Sinir Sisteminin İçinde Olan Fikirlerin Mantıksal Hesabı”

such as the article titled “A Logical Calculus of the Ideas Imma-

başlıklı makale, 1970 yılında işleme konulan ve mektuplarda-

nent in Nervous Activity” published in 1943 and the applica-

ki kayıtlı posta kodlarını tanıyan uygulama gibi pek çok çalış-

tion carried into effect in 1970 that identified registered postal

ma, kavramın adını koyamasa da derin öğrenmenin öncüleri

codes in letters are regarded as the pioneers of deep learning

kabul ediliyor. Öte yandan terim ilk defa 1986 yılında Prof.

even though they didn’t name the concept. On the other hand,

Rina Dechter tarafından Amerikan Yapay Zeka Derneği’nin

the term was mentioned for the first time in 1986 by Prof. Rina

Makine Öğrenmesi Topluluğu’nda dile getirildi.

Dechter at the Machine Learning Society of the American
Association for Artificial Intelligence.

Derin öğrenme, insan beyninin çalışma prensiplerini, daha doğru ifadeyle algı ve
karar verme becerisini taklit etmeyi amaçlayan bir daldır.
Deep learning is a branch that aims to imitate the working principles of the human brain,
to be more precise, its perception and decision-making skill.

Kavrama aşina olmayabiliriz ama aslında derin öğrenme uy-

We may not be familiar with the concept, but in fact we fre-

gulamaları günlük hayatımızda sıklıkla karşımıza çıkıyor.

quently encounter deep learning applications in our daily lives.

Kullandığımız dil çeviri servisleri, sokak görünümlü harita

Translation services we use and map applications with street

uygulamaları bunlardan sadece birkaçı. Ayrıca otomatik Wiki-

visuals are only a few of them. In addition, this technology lies

pedia makalesi oluşturulmasından eski siyah-beyaz filmlerin

behind many developments around us from writing automatic

renklendirilmesine, sürücüsüz otomobillerden gerçek zamanlı

Wikipedia articles to coloring old black and white films, from

nesne tanımlamasıyla fiziksel ortamda oynanan oyunlara ka-

driverless cars to games played in the physical environment

dar etrafımızdaki birçok gelişmenin arkasında bu teknoloji var.

with real-time object recognition.
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Uygulamaları biraz daha detaylandırarak konuya sınıflan-

Elaborating on the applications a bit more, we can consider the

dırma, transkripsiyon, regresyon, makine çevirisi, anormal-

issue in categories such as classification, transcription, regres-

lik tespiti gibi kategorilerde bakabiliriz. Örneğin, bir fotoğraf

sion, machine translation and anomaly detection. For example,

karesinde bulunan nesnelerin hangi nesne grubuna dahil

“classification” applications determine to which object group

olduğunu “sınıflandırma” uygulamaları tespit ediyor. Ses

objects in a photo frame belong. The applications such as voice

tanıma, el yazısını dijitale çevirme gibi uygulamalarsa “trans-

recognition and conversion of handwriting to digital form are

kripsiyon” başlığı altında değerlendiriliyor. Veri girişine göre

evaluated under the heading of “transcription”. Actions such as

ileriye dönük maaş artışı tahmininde bulunma gibi eylemler

forecasting future salary increase according to data entry fall

“regresyon”, cümlelere göre farklı dillere çeviri yapan ser-

under “regression” applications, while services that translate

visler ise “makine çevirisi” uygulamaları kapsamına giriyor.

sentences into different languages fall within “machine transla-

Bütün bunların ötesinde bir grup olay veya nesne arasında

tion” applications. Beyond all these applications, an extraordi-

olağandışı bir örüntünün belirlenmesi “anormallik tespiti”

nary pattern among a group of events or objects is detected via

uygulamasıyla yapılıyor.

the application of “anomaly detection”.

Derin öğrenmenin hayatımızda önemli bir noktaya gelmesi pek çok teknoloji
şirketini kendi derin öğrenme kütüphanelerini geliştirmeye yönlendirdi.
The fact that deep learning has reached an important point in our lives led many
technology companies to enhance their own deep learning libraries.

Derin öğrenmenin hayatımızda bu denli önemli bir noktaya

The fact that deep learning has reached such an important point

gelmesi pek çok teknoloji şirketini kendi derin öğrenme kütüp-

in our lives led many technology companies to enhance their

hanelerini geliştirmeye yönlendirdi. Bu durum da “öğrenme

own deep learning libraries. This situation caused “the battle

savaşları”nı ortaya çıkardı. Google “TensorFlow” kütüphane-

of learning”. Google took its place in this battle with its “Tensor-

siyle, Microsoft “Microsoft Cognitive Toolkit” ile, Facebook ve

Flow” library while Microsoft with “Microsoft Cognitive Toolkit”,

Twitter ise “Torch” isimli kütüphanesiyle bu savaşta yerini aldı.

Facebook and Twitter with “Torch”. Other than these, there are

Bunların dışında “Keras”, “Apache Mahout”, “Caffe” gibi birçok

many libraries such as “Keras”, “Apache Mahout” and “Caffe”.

kütüphane de bulunuyor. Uzmanlara göre mevcut açık kaynak

According to experts, most of the existing open source libraries

kodlu kütüphanelerin çoğu yakın gelecekte kaybolacak ve yer-

will disappear in the near future and be replaced with standard

lerini standart geliştirme araçları alacak. Derin öğrenmenin in-

development tools. It will be the time that has passed to show

sanlığa hayır mı şer mi getireceğini ise akan zaman gösterecek.

whether deep learning will lead to good or bad for humanity.
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Röportaj
Interview

Orhan Çakmak:
Müzik sayesinde ay yıldızlı
bayrağımızı 30’dan fazla ülkedeki
sahnelerde dalgalandırma
şansına eriştim
Orhan Çakmak: Thanks to music, I have got the
chance to wave our crescent-star flag on stage in
more than 30 countries
Röportaj Interview: Emre Bozkır
Fotoğraflar Photographs: Melis Seçkin

Gerçekleştirdiği projelerle, verdiği konserlerle Türk müzik ve kültürünü dünyanın
çeşitli ülkelerinde tanıtan Orhan Çakmak, “Bosna Hersek, Türkiye’ye ve
Osmanlı’ya çok bağlı bir ülke. İnsanları bize derin bir sevgi besliyor. Bunu gittiğiniz
her yerde hissediyorsunuz” diyor.
Promoting Turkish music and culture in various countries of the world through projects
he carries out and concerts he gives, Orhan Çakmak says, “Bosnia and Herzegovina is a
country that’s very connected to Turkey and the Ottomans. Its people have a deep
love for us. You feel this wherever you go.”
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“Uzun yıllardır hem yardım
faaliyetleri hem sosyal, kültürel ve
sanatsal çalışmalarla Bosna’nın
yanındayız. Bosna’yla Türkiye
arasında köprü olmaya çalışıyoruz.”
“For many years, we have stood by
Bosnia through both aid activities
and social, cultural and artistic works.
We have been trying to be a bridge
between Bosnia and Turkey.”

Öncelikle müzik dünyasındaki yolculuğunuzdan

Firstly, can you tell about your journey in the musical

bahsedebilir misiniz?

world?

Küçük yaşlarda, sesim güzel olduğu için özel gün ve gecelerde

In childhood, since I had a beautiful voice, people used to

bana söyletirlerdi; ilahiler, değişik eserler okurdum. Liseye baş-

make me sing; I used to sing hymns, various pieces. And dur-

ladığım yıllarda Ahmet dedemden dolayı Türk Sanat Müziği’ne

ing the years I started high school, I was familiar with Turkish

kulak aşinalığım vardı. Bir arkadaşım Üsküdar Musiki

Classical Music owing to my grandfather Ahmet. A friend of

Cemiyeti’ne gidiyordu; oranın sınavına girdim ve yıllar içinde

mine went to Üsküdar Musiki Cemiyeti (Üsküdar Musical Soci-

en üst icra kuruluna kadar gelme şansım oldu. 1995 senesinde

ety); I took their entrance exam and over the years had chance

Yunus Emre Hazretleri’ne ait “Sen Sultansın Ben Kulunum” adlı

to take part in its highest executive board. In 1995, I recorded

eseri kaydettim, radyolara verdim. Ardından Unkapanı’ndan

Yunus Emre’s work called “Sen Sultansın Ben Kulunum” (You

albüm yapma teklifi geldi çünkü eser bütün radyolarda uzun

are the Sultan, I’m Your Servant) and submitted it to radios.

süre bir numarada kaldı. Aynı yıl “Tutku” isimli albümü çıkar-

After that, an offer came from Unkapanı for making a record

dım. Albüm 330 bin satış yaptı, hiç bilinmeyen biri olarak çok

because the piece remained number one on all radios for a long

müthiş bir rakama ulaştım. Daha sonra çalışmalarım devam

period. I released the album “Tutku” (Passion) the same year.

etti. Dünyanın 32 ülkesinde 2 binden fazla konser verdim.

It sold 330 thousand; I achieved an incredible figure as some-

Balkanlar’da, Avrupa’da, Avustralya’da programlar yaptım.

one who wasn’t known at all. Later on, my works continued.

Dokuz yıl ulusal radyolarda müzik programları hazırladım.

I gave over 2 thousand concerts in 32 countries. I carried out

TRT dahil çeşitli televizyon kanallarında müzik programları

programs in the Balkans, Europe, and Australia. I presented

yaptım, halen devam ediyorum.

music shows on national radios for nine years. I hosted music

Çeşitli türlerde müzik yapıyorsunuz. Belli bir türle
sınırlı kalmamış olmanızın bir nedeni var mı?
Bu işi devam ettirebilmek için kendinizi tekrarlamamanız,

shows on various TV channels including TRT, and still continue.
You make music in different genres. Is there a reason
why you have not limited yourself to a certain genre?

farklı alanlarda güzel çalışmalar yapmanız gerekiyor. Zaman

To maintain this profession, you must not repeat yourself; you

içinde, farklı müzik tarzlarında da okuyabildiğimi fark ettim

should carry out good works in different fields. Over time,

ve bir talep oluştu. Ben de bu taleplere cevap verdim. Hatta

I realized I could also sing in different music genres and a de-

Türkçe dışındaki dillerde de albüm yaptım, bilmediğim hal-

mand emerged. And I responded to this demand. I even record-

de. Mesela Kazakça çalışmalar yaptım. Gelirini Srebrenitsa

ed albums in languages other than Turkish, although I don’t

şehitlerinin ailelerine bağışladığımız ve tamamını Boşnakça

know them. For instance, I produced works in Kazakh. I have

okuduğum bir albümüm var. Tasavvuf, fantezi, Türk Halk

an album, the revenue of which we donated to the families of
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“Balkanlar ve Türk dünyasında
verdiğimiz konserlerde binlerce
kişinin muazzam sevgi ve
ilgisiyle karşılaşıyoruz. Böyle bir
teveccühe mazhar olmak çok
büyük bir ayrıcalık.”
“In the concerts we give in the
Balkans and Turkic world,
we experience the enormous
love and interest of thousands.
Being honored with such
kindness is a huge privilege.”

ve Türk Sanat Müziği tarzlarında eserler okuduğum toplam

Srebrenica martyrs and in which I sang completely in Bosnian.

16 albüm çıkardım. Bunların üçü uluslararası çalışmalar.

I have released 16 albums in total in which I sang works in

Birinde, Yunus Emre eserlerini dokuz ülkeden sanatçılarla

Sufi, fantasy, Turkish Folk and Turkish Classical styles. Three

birlikte seslendirdik.

of them are international works. In one album, we sang Yunus

Müzik insanlar, kültürler, ülkeler arasında köprü-

Emre’s poetical works together with artists from nine countries.

ler kuruyor. Dünyanın çeşitli ülkelerinde verdiğiniz

Music establishes bridges between people, cultures and

çok sayıda konserde nasıl tepkiler alıyorsunuz?

countries. What kind of reactions do you get in many

Dünyanın 50’den fazla ülkesini görme şansım oldu. Özellikle

concerts you give in various countries of the world?

gönül coğrafyamızda, yani Türk ve İslam ülkelerinde çok cid-

I had the chance to see more than 50 countries of the world.

di sevgi ve ilgiyle karşılaştık. Kazakistan ve Bosna Hersek’te

Particularly in the geography of our heart, that is, Turkic and

şahsıma devlet şeref madalyaları taltif ettiler. Kazakistan’a

Islamic countries, we found huge love and interest. I was

yapmış olduğum katkılardan dolayı bizzat Devlet Başkanı Sa-

awarded state medals of honor in Kazakhstan and Bosnia and

yın Nursultan Nazarbayev hizmet madalyası verdi. Aynı şe-

Herzegovina.

kilde, Bosna Hersek’teki şehit ve gazi aileleri de beni madal-

granted me a medal of service for my contributions to

ya ile onurlandırdılar. Müzik çok kuvvetli bir iletişim aracı

Kazakhstan. Similarly, families of martyrs and veterans

ve ben bu iletişim aracını kullanarak ay yıldızlı bayrağımızı

in Bosnia and Herzegovina also honored me with a medal.

30’dan fazla ülkedeki sahnelerde dalgalandırma şansına eriş-

Music is a very powerful means of communication, and by

tim. Bu kadar yılda, yapmış olduğum en hayırlı iş budur diye

using this means of communication I have got the chance to

düşünüyorum. Balkanlar ve Türk dünyasında konserlerimize

wave our crescent-star flag on stage in more than 30 countries.

binlerce insan geliyor, muazzam bir sevgi ve ilgi gösteriyor.

I think this is the most auspicious thing I’ve done through all

Böyle bir teveccühe mazhar olmak çok büyük bir ayrıcalık.

these years. Thousands attend our concerts in the Balkans and

Bunları nasip ettiği için Allah’a sonsuz şükürler olsun.

Turkic world and show enormous love and interest. Being hon-

President

Nursultan

Nazarbayev

himself

ored with such kindness is a huge privilege. Infinite thanks to
Allah for predestining all these.
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Sizinle bu röportajı Bosna Hersek’te gerçekleştiriyo-

We are conducting this interview with you in Bosnia

ruz. Bu vesileyle, Türkiye ve Bosna Hersek arasında-

and Herzegovina. Can we hereby learn about your

ki dostluk ve kardeşlik bağıyla ilgili değerlendirme-

considerations regarding the bond of friendship

lerinizi öğrenebilir miyiz?

and fraternity between Turkey and Bosnia and

Bosna Hersek benim ata toprağım, Karamanoğullarındanız.

Herzegovina?

Zamanında, Fatih Sultan Mehmed Han dedelerimizi fe-

Bosnia and Herzegovina is my ancestral land. We are Karama-

tihten sonra Bosna’ya göndermiş. Bosna çok özel bir ülke.

nids. Back in the day, Sultan Mehmed the Conqueror sent our

300 binden fazla Müslüman’ın şehit edildiği bir yer.

grandfathers to Bosnia after the conquest. Bosnia is a very spe-

Türkiye’ye, Osmanlı’ya çok bağlı bir ülke. İnsanları bize derin

cial country. It’s a land where more than 300 thousand Muslims

bir sevgi besliyor. Bunu gittiğiniz her yerde hissediyorsunuz.

were martyred. It’s a country that’s very connected to Turkey

Ben uzun yıllardır şehit ve gazi aileleriyle, gençlerle ilgileniyo-

and the Ottomans. Its people have a deep love for us. You feel

rum. Hem yardım faaliyetleri hem sosyal, kültürel ve sanatsal

this wherever you go. For many years, I’ve concerned myself

çalışmalarla Bosna’nın yanındayız. Bosna’yla Türkiye arasın-

about families of martyrs and veterans, and youngsters. For

da köprü olmaya çalışıyoruz. Benim bir sözüm vardır Bosna’yla

many years, we have stood by Bosnia through both aid activ-

ilgili: Bosna Türkiye’dir, Türkiye Bosna’dır. Dünyanın bü-

ities and social, cultural and artistic works. We have been try-

tün sahnelerinde olduğu gibi, inşallah kardeş ülkemiz Bosna

ing to be a bridge between Bosnia and Turkey. I have a saying

Hersek’te de ay yıldızlı bayrağımızla birlikte çalışmalarımızı

about Bosnia: Bosnia is Turkey and Turkey is Bosnia. Together

sürdüreceğiz.

with our crescent-star flag, we will, Allah willing, continue our
activities in our brotherly country Bosnia and Herzegovina just
as on all stages of the world.
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PTT A.Ş.’nin de çeşitli etkinliklerin-

You have performed in various

de sahne aldınız. Bu konserler sizde

events of the PTT Corp. What kind

ne gibi izler bıraktı?

of traces have these concerts left on

PTT’nin iç yapısını konserlere çıkmadan,

you?

oradaki değerli büyüklerle tanışmadan

Before I gave concerts and met valuable

önce pek bilmiyordum. Ama tanıdıkça

elders there, I hadn’t known the PTT’s in-

baktım ki dünya devi bir kuruluş olmuş

ternal structure well. But as I got to know

PTT. Çalışanları, tabii ki en başta yöne-

it, I saw that the PTT had become a world-

ticileri, Genel Müdürümüz Sayın Kenan

giant institution. Its staff, of course primar-

Bozgeyik Beyefendi gerçekten PTT’yi çok

ily its managers and our Director General

önemli bir marka haline getirmiş. PTT ile

Mr. Kenan Bozgeyik had made the PTT a

gurur duyduğumu ifade etmek isterim.

very important brand. I would like to ex-

Ülkemizin böylesine değerli bir kuruluşu-

press that I am proud of the PTT. For sure,

nun programlarında yer almak bize tabii

taking part in the programs of such a val-

ki büyük mutluluk veriyor. İnşallah PTT

uable institution of our country gives us

çalışanları ve sevenleriyle bir araya gel-

great happiness. Allah willing, we will con-

meye devam edeceğiz.

tinue to come together with the staff and
lovers of the PTT.

76

“Ülkemizin değerli
kuruluşu PTT’nin
programlarında
yer almak
bize büyük bir
mutluluk veriyor.”
“Taking part in
the programs
of the valuable
institution of our
country, PTT
gives us a great
happiness.”

life

Sağlık
Health

Sağlıklı saçlar için...
For healthy hair...
Eda Eraslan

Sağlıklı saçlara sahip olmak şüphesiz hepimizin hayali. Parıl-

Having healthy hair is, without doubt, a dream of us all. Shiny,

dayan, dolgun ve yumuşacık saçlar her daim revaçta. Işıltılı

voluminous and smooth hair is always in fashion. Shining

kahveler, güneşten bir parça taşıyan sarılar, yüze renk katan

brown, blond carrying a piece of the sun and red coloring the

kızıllar sırasıyla arz-ı endam ediyor dergi sayfalarında, vit-

face show up one after the other on magazine pages and show-

rinlerde… Son yıllarda griler, morlar, pembeler de eklendi bu

cases… In recent years, grey, purple and pink have been added to

skalaya. Sınırsız renk ve kesim seçeneğiyle tarzımızı ortaya

this spectrum, as well. Our hair, which highlights our style with

koyan, adeta en mühim aksesuarlarımızdan biri haline gelen

infinite color and hair cut options, and has almost become one

saçlarımız, aslında vücudumuzun canlı bir parçası ve onun

of our most important accessories, is in fact a living part of our

sağlıkla parıldaması bizim elimizde. Ama nasıl? Sağlıklı saç-

body and it is in our hands to make it shine healthfully. But how?

lara sahip olmanın tek bir altın kuralı var: Onu olduğu gibi

There is one golden rule for having healthy hair: Loving it as it is.

sevmek.
Fön, düzleştirme, boyama ve şekillendirme gibi saçın do-

natural state – such as blow-drying, straightening, coloring

ğal halini değiştirmeye yönelik her işlemin ona zarar verdiği

and styling – damages it. Oils and sprays that provide durabil-

yadsınamaz bir gerçek. Isıya dayanıklılık sağlayan yağlar ve

ity against heat, organic hair dyes, quality hair care products…

spreyler, organik boyalar, kaliteli saç bakım ürünleri… Doğ-

We should keep in mind that these products, which create an

ru miktarda ve düzenli kullanıldıklarında gözle görülür bir

obvious impact when used regularly and in the right amount,

etki yaratan bu ürünlerin aslında saçımızı korumadığını, sa-

do not in fact protect our hair, but only decrease the amount of

dece göreceği hasarı azalttığını unutmamalıyız. Sağlıklı saç-

damage exposed. For healthy hair, we must refrain from these

lar için bu tür işlemlerden mümkün olduğunca uzak durmak

kinds of processes.

gerekiyor.
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It’s an undeniable fact that every process for changing the hair’s

Saçlarımızı ve saç derimizi güneşin zararlı etkilerinden korumanın iki temel
yöntemi var: Güneş koruyucu ürünler kullanmak ve şapka takmak.
There are two basic methods to protect our hair and hair skin from the harmful effects
of the sun: To use sun protection products and to wear a hat.

Saç sağlığımızı olumsuz etkileyebilecek ve üzerinde doğrudan

Keep in mind that there are many other factors that might neg-

kontrolümüzün bulunmadığı pek çok faktör olduğunu hatırla-

atively affect our hair health and over which we don’t have any

talım. Bunların başında güneş ışınları geliyor. Özellikle yaz gü-

direct control. And the main factor is sunlight. Especially the

neşi, saçları ve saç derisini kurutup yakıyor. Uzun süre güneşe

summer sun dries and burns the hair and scalp. When exposed

maruz kalan saçlarımız sadece zayıflayıp yıpranmıyor, nemini

to the sun for a long time, our hair does not only weaken and

kaybederek donuklaşıp matlaşıyor. Saçlarımızı ve saç derimizi

get damaged but also loses moisture and tarnishes. There are

güneşin zararlı etkilerinden korumanın iki temel yöntemi var:

two basic methods to protect our hair and hair skin from the

Güneş koruyucu ürünler kullanmak ve şapka takmak. Saçlara

harmful effects of the sun: To use sun protection products and

ve saç derisine uygulanan yağsız, kokusuz, geniş spektrumlu

to wear a hat. Applied to hair and scalp, oil-free, odorless and

ve yüksek koruma faktörlü sprey ya da tonik formunda güneş

broad-spectrum sun protection products in the form of spray

koruyucular güneşin olumsuz etkilerini azaltmada oldukça et-

or tonic with high protection factor are highly effective in de-

kili. Bu tip koruyucuların güneşe çıkmadan yarım saat önce

creasing the negative effects of the sun. One must remember

uygulanması gerektiği de unutulmamalı.

that such type of protectors should be applied half an hour
before going under the sun.
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Açık havada geçirilecek bir günde, sahilde yürürken ya da

On a day to be spent in the open air, wearing a hat is in fact

güneşlenirken şapka takmak, güneşten korunmanın en iyi

the best way to be protected from the sun while walking by

yolu aslında. Üst kısmı açık olan siperlik tarzı bir şapka yeri-

the seashore or sunbathing. The key point here is to not wear

ne başımızı tamamen kapatan, hatta arka kısmı boynumuza

a visor cap with an open upper part but one that completely

doğru uzanan bir şapka seçmek işin püf noktası. Böylece hem

covers our head with the back part stretching out to our neck.

saç derimiz hem de saçlarımız güneşin zararlı ışınlarından

Thus, neither our scalp nor our hair will not be affected by the

etkilenmeyecektir.

sun’s harmful rays.

Güneşten korunalım derken onun faydalarını da gözden ka-

One must not overlook the benefits of the sun while trying to

çırmamak gerek. Güneş ışığı vitamini olarak da adlandırı-

get protected from it. Deemed the sunlight vitamin, vitamin D is

lan D vitamini, güneş ışığının cilde temas etmesiyle üretilir.

produced as the sunlight touches the skin. Vitamin D decreases

D vitamini saç dökülmesini azaltır ve saç gövdesindeki hüc-

hair loss and activates the cells in the hair body. In other words,

releri aktive eder. Yani D vitamini alımını artırmak saçın ka-

increasing the vitamin D intake will also increase hair quality.

litesini de artıracaktır. Doğru zamanda ve gerekli önlemleri

Sunbathing in the right time by taking necessary precautions is

alarak güneşlenmek D vitamini depolarımızı doldurmak için

ideal to fill our vitamin D reserves. Though not under the broil-

ideal. Yazın yakıcı sıcağında değilse de bahar aylarının insa-

ing hot of the summer, going under the sun in the warm spring

nı yenileyen ılık günlerinde ve günün doğru zamanlarında

days that refresh people – in the early hours of the morning or

-sabah erken saatlerde veya akşam gün batımından önce-

before sunset in the evening – ensures that we receive vitamin

güneşe çıkmak, saçlarımızın ihtiyacı olan D vitaminini gü-

D our hair needs without being exposed to the harmful rays of

neşin zararlı ışınlarına maruz kalmadan almamızı sağlar.

the sun. In short, achieving shiny hair is again possible through

Kısacası ışıltılı saçlara ulaşmanın yolu yine güneşten geçer.

the sun.

PTT SIGORTA ILE GELECEĞINIZI
BUGÜNDEN GÜVENCE ALTINA ALIN,
YARINLARA KEYIFLE BAKIN.

› DASK
› TRAFİK
› KASKO
› KONUT
› EŞYA
› FERDİ KAZA
› YABANCI SAĞLIK
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life

Teknoloji yaşamda
Technology in life

Sihirli sinemanın dönüşü
The return of the magical cinema
Deniz Aktan

Yıl 1895. Yer Paris. Sinematografın mucitleri Lumiére kardeş-

The year 1895. Paris. Lumiére brothers – the inventors of the

ler Grand Café’de tarihin ilk toplu film gösterimini gerçekleş-

cinematograph – carried out the first public film screening in

tirir. Gelin görün ki, bu tarihî ana beklenmedik bir manzara

the Grand Café. However, an unexpected scene accompanied

eşlik eder. 55 saniye uzunluğundaki “L’Arrivée d’un Train en

this historical moment. A state of panic occurred among the

Gare de La Ciotat” (Trenin La Ciotat Garına Gelişi) filmini iz-

33 people who were watching the 55-second film “L’Arrivée

leyen 33 kişide bir panik hali hasıl olur. Rivayet odur ki, per-

d’un Train en Gare de La Ciotat” (The Arrival of a Train at La

deye yansıyan tren görüntüsü karşısında ezilmekten korkan

Ciotat Station). Rumor has it that the audience was scared of be-

seyirciler masa altlarına saklanır, hatta bazıları çığlık atarak

ing crushed under the train image reflected on the curtain, hid

kafeyi terk eder.

under the tables and some of them even left the café screaming.

Yıl 2018. Artık sanal gerçeklik teknolojisi ile üç boyutlu ya da

The year 2018. It is now possible to experience three-

filmdeki aksiyona göre hareket etme özelliğine sahip koltuk-

dimensional or four-dimensional – with the seats bearing the

larla dört boyutlu sinema deneyimi yaşamak mümkün.

property of moving in accordance with the action in the movie –

Öyle görünüyor ki, aradan geçen 123 yıllık zamanda modern

cinema experience via virtual reality technology.

dünyanın en yaygın eğlencesi haline gelen ve kendi içinde

It seems that cinema, which has become the most common en-

de farklı birçok akım doğuran sinema, seyirciyi -salondan

tertainment of the modern world and given birth to many differ-

kaçıracak kadar olmasa da- etkileme amacından ödün vermi-

ent movements in the 123 years that have passed, does not give

yor. Son dönemde seyir kalitesini artırmaya yönelik teknolo-

up its aim to impress the audience – even though not to an extent

jilerin, izleyicilere filmleri belki de 123 yıl öncesindeki gibi

that will scare the audience out of the theatre. It won’t probably

“yaşatmayı” amaçladıklarını söylemek herhalde abartı olmaz.

be an exaggeration to say that technologies recently developed
to increase the watching quality aim to enable the audience to
“experience” the movies just as they did 123 years ago.
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Sinema salonlarını dış dünyadan

The most essential factor that renders

ayrı bir sığınak haline getiren ve

movie theaters a sanctuary from the

tamamen

odaklanmamızı

outer world and makes us complete-

mümkün kılan en önemli unsur

filme

ly focus on the movie is the audio

işitsel kapasitemize uygun gelişti-

hardware developed in accordance

rilmiş ses donanımları. Sessiz film-

with our audial capacity. The audio

lere canlı orkestraların eşlik ettiği

technology has gained ground since

günlerden surround ses formatının

the days when silent movies were

standart bir sinema donanımı oldu-

accompanied by live performing

ğu bugüne dek ses teknolojisi epey

orchestras to our day when surround

uzun bir yol katetti. Bu teknoloji-

audio format has become a standard

ler arasında bulunan Dolby Digital

cinema hardware. Thanks to the

surround ses sisteminin sahip ol-

built-in decoder of the Dolby Digital

duğu dahili çözücü sayesinde sesi

surround sound system, which is

5 ayrı kaynaktan duyabiliyoruz.

included among the said technologies, we can hear the sound from
5 different sources.

Modern dünyanın
en yaygın
eğlencesi haline
gelen sinema,
seyirciyi etkileme
amacından ödün
vermiyor.
Having become the
most widespread
entertainment of
the modern world,
the cinema does
not give up its aim
to impress the
audience.

Sinema keyfini tamamlayan ekran

The screen and image quality that

ve görüntü kalitesi, yeni teknoloji-

completes the fun of cinema is among

lerin en çok üzerinde durduğu ko-

the leading subjects that new tech-

nuların başında geliyor. Örneğin,

nologies dwell on most. For example,

yüksek boyut ve netlikte görüntü

IMAX (Image Maximum), a mov-

sağlayan bir film gösterim siste-

ie screening system, which enables

mi olan IMAX (Image Maximum)

images of high size and resolution

söz konusu teknolojiler arasında

image, is included among the said

yer alıyor. Standart bir film karesi

technologies. While a standard film

35

iken

frame has a 35-millimeter format, the

IMAX film karesi 70 milimetredir.

IMAX film frame is 70 millimeters.

milimetre

formatında
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Sinemaya üçüncü boyutu getiren sanal gerçeklik teknolojisi seyircinin gerçeklik
hissine birkaç saatliğine el koyuyor.
Introducing the third dimension to cinema, the virtual reality technology seizes
the audience’s sense of reality for a few hours.

15 bin watt’lık projeksiyon lambasının kullanıldığı IMAX des-

The image in the IMAX-supported movies in which a 15 thou-

tekli filmlerde görüntü, 7 katlı bina yüksekliğinde ve basketbol

sand-watt projection lamp is used, the image is reflected on a

sahası büyüklüğünde dev bir ekrana 2 ya da 3 boyutlu olarak

giant screen of a size of a basketball court with the height of a

yansıtılır. Görüntüye 6 kanallı surround ses sistemi eşlik eder.

7-storey building, in 2 or 3 dimensional format. The image is

Güney Kore’de geliştirilen benzer bir teknoloji olan ScreenX

accompanied by a 6-channel surround audio system. A simi-

ise ana ekranın sağ ve sol tarafına eklenen ekranlarla 180 de-

lar technology developed in South Korea, ScreenX breaks the

rece kuralını bozarak, filmleri 270 derecelik bir açıyla izlemeyi

180-degree rule and enables watching movies at a 270-degree

mümkün kılar. Ülkemizde de bu teknolojiyi destekleyen, bize

angle with screens added to the right and left side of the main

sinema salonunda olduğumuzu unutturacak salonlar mevcut.

screen. In our country, there are movie theaters that support

Zira, dünyada bu teknolojinin bulunduğu beş ülkeden biri de

this technology and make us forget that we are in the movie

Türkiye.

theater. In fact, one of the five countries in the world where this

Sinemaya üçüncü boyutu getiren sanal gerçeklik teknoloji-
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technology’s available is Turkey.

si ise kimilerine göre oyunun kurallarını sil baştan yazıyor.

Introducing the third dimension to cinema, the virtual reality

Sanal gerçeklikle desteklenen yapımlar James Cameron’ın

technology writes the rules of the game all over again. Produc-

“sinemanın yeni ve son dönüm noktası” olarak tanımladığı

tions supported with virtual reality have become further wide-

2009 tarihli “Avatar” filmi ile birlikte daha da yaygınlaştı.

spread with James Cameron’s 2009 movie “Avatar”, which he

Üç boyutlu derinlik sağlayan özel tasarım gözlüklerle izlenen

described as “the new and ultimate turning point of cinema”.

bu yapımlar seyircinin gerçeklik hissine birkaç saatliğine el

These productions, watched with special design glasses that

koyuyor. Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi

provide three-dimensional depth, seizes the viewer’s sense of

geçtiğimiz sene Alejandro G. Iñárritu tarafından çekilen ve

reality for a few hours. By according the Academy Award to the

sanal gerçeklik gözlükleri ile izlenen “Carne y Arena” filmini

movie “Carne y Arena”, directed by Alejandro G. Iñárritu last

Oscar’a layık görerek ilk kez sanal gerçeklik kategorisinde bir

year and watched with virtual reality glasses, the Academy of

filme ödül vermiş oldu.

Motion Picture Arts and Sciences granted an award a movie for
the first time in the virtual reality category.

Bir başka sinema teknolojisi D-Box ise seyir deneyimine dör-

Another cinema technology, D-Box is considered a technology

düncü boyut ekleyen teknoloji olarak görülüyor. D-Box’la des-

that adds a fourth dimension to the watching experience. In

teklenen salonlarda titreşimli ve film sahnelerindeki aksiyona

movie theaters supported by D-Box, there are seats that vibrate

göre hareketlenen koltuklar mevcut. İzleyiciyi tabiri caizse fi-

and move in accordance with the actions of the movie scenes. It

ziksel olarak “dürten” bu koltuklara tıka basa dolu bir mideyle

is advised that one not sit on these seats that “poke” the viewer,

oturulmaması tavsiye ediliyor, bizden söylemesi! Klasik sine-

so to say, with a full stomach, we are telling you! This technolo-

ma seyircisinde hafif bir ürpertiye neden olabilecek bu tekno-

gy, which may cause a mild shiver in the classical cinema audi-

loji oldukça masraflı olduğundan pek yaygın değil. Bunun bir

ence, is not that common as it is too costly. In 4DX, considered

üst versiyonu olarak görülen 4DX’te ise efektler daha da çeşit-

an upper version of D-Box, effects get more diversified. Enables

leniyor. Rüzgar, yağmur, sis, ışık ve koku gibi her türlü efektin

feeling all kinds of effects such as wind, rain, fog, light and smell,

hissedilmesini mümkün kılan 4DX izleyiciyi aksiyonun tam

4DX pulls the audience right into the middle of the action and

ortasına çekiyor ve film bitene kadar orada tutuyor.

keep them there until the movie ends.

Kısaca sinema, yeni teknolojik donanımlarıyla da seyircisi

In short, cinema maintains its magical impact on its audience

üzerindeki sihirli etkisini sürdürüyor.

with new technological hardware.
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Spor
Sports

İçsel gücünüzü
keşfedin: Tai Chi Chuan
Discover your
inner strength: Tai Chi Chuan
Oğuzhan Yılmaz

Zhang Sanfeng

Genellikle Uzak Doğu filmlerinde gör-

There is a scene we usually see in Far

düğümüz bir manzara vardır: Kahra-

Eastern movies: Our hero covers many

manımız savaş sanatlarını öğrenmek

kilometers to learn martial arts, climbs

üzere kilometrelerce yol gider, dağlara

mountains and finally finds the master

tırmanır ve sonunda kendisini eğitecek

that will train him. The master we see

ustayı bulur. Karşımıza çıkan usta, gü-

is a calm and old man who smiles and

lümseyen, yavaş hareket eden, sakin ve

moves slowly. This old man, who looks

yaşlı bir adamdır. İlk bakışta bir savaş-

like a philosopher rather than a war-

çıdan çok filozof gibi görünen bu yaşlı

rior at first sight, will train his student

adam, öğrencisini hem bedensel hem de

both physically and mentally, and will

ruhsal olarak eğitecek ve gerektiğinde

not refrain from showing the power he

sahip olduğu gücü ortaya koymaktan

possesses if needed.

çekinmeyecektir.
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In our day, especially in China, in the

Günümüzde özellikle Çin’de, sabahın

early hours of the morning, you may

erken saatlerinde yaşlı ustamıza benzer

see people who resemble our old master

insanları parklarda yavaş ve sakin eg-

do their slow and calm exercises. Since

zersizlerini yaparken görebilirsiniz. Tai

Tai Chi Chuan is a system that can train

Chi Chuan kişiyi birçok yönden eğitebi-

the individual in many aspects, among

len bir sistem olduğu için bu topluluklar

these groups it is possible to come across

arasında küçük bir çocuktan güçlü bir

people of all ages and dispositions from

savaş sanatı ustasına, her yaş ve kesim-

a little child to a strong martial arts

den insana rastlamak mümkündür.

master.

Kelime anlamı “yüce kutuplar” olan Tai Chi Chuan, 13. yüzyılda yaşadığı tahmin edilen
Zhang Sanfeng isimli usta tarafından bir savaş sanatı haline getirilmiştir.
Tai Chi Chuan, which means “supreme poles”, was transformed into a martial art by a
master by the name of Zhang Sanfeng, thought to have lived in the 13th century.

Kelime anlamı “yüce kutuplar” olan Tai Chi Chuan, ilk kez

Tai Chi Chuan, which means “supreme poles”, is first seen in the

Çin kültürünün ünlü ve kadim eseri Yi Jing’de (I Ching-

famous and ancient work of Chinese culture Yi Jing (I Ching-Book

Değişimler Kitabı) geçer. Birbirinden farklı hikayeler arasın-

of Changes). According to the most renowned story among many

dan en bilinenine göre, 13. yüzyıl civarında yaşadığı tahmin

different ones, it was transformed into a martial art by a mas-

edilen Zhang Sanfeng isimli usta tarafından bir savaş sanatı

ter named Zhang Sanfeng supposed to have lived in around the

haline getirilmiştir. Sanfeng uzun süre çalıştığı savaş sanatla-

13th century. Sanfeng sorts out the tough techniques in the mar-

rının içindeki sert teknikleri ayıklar ve yerlerine içsel gücün

tial arts he has been practicing for a long time and replaces them

geliştirilmesini sağlayan enerji ve nefes egzersizlerini koyar.

with energy and breathing exercises that enable development of

Böylelikle günümüze kadar gelen ve içsel hareket sanatı ola-

inner strength. Thus, Tai Chi Chuan, which has reached our day

rak tanımlayabileceğimiz Tai Chi Chuan ortaya çıkar.

and can be defined as an art of inner movement, emerges.
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Kısaca Tai Chi olarak anılan bu savaş sanatı çoğunlukla ya-

This martial art, briefly called Tai Chi, is mostly taught as a

vaş hareket dizileri şeklinde öğretilir. Bugün en yaygın olanı

series of slow movements. The most prevalent one today is the

modern Tai Chi diye de bilinen ve 24 formdan oluşan Yang

Yang style, which is also known as modern Tai Chi and com-

stilidir. Ayrıca, 36 formu bulunan Wudang Tai Chi stili ve

posed of 24 forms. In addition, there is also the Wudang Tai Chi

75 formdan meydana gelen geleneksel Chen Tai Chi stili vardır.

style including 36 forms and the traditional Chen Tai Chi style

Tai Chi Chuan, bedensel ve zihinsel farkındalığın artmasını, sahip olduğumuz
doğal enerjinin açığa çıkmasını, dengelenmesini ve gelişmesini sağlar.  
Tai Chi Chuan enables the physical and mental awareness to increase,
and our natural energy to come out, find balance and improve.
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Bu hareketler tek tek öğrenilir ve çalışıldıkça akıcı biçimde

comprising 75 forms. These movements are learned one by one

uygulanabilir hale gelir. Çalışmanın tamamında gevşeme ve

and become fluently applicable as practiced. During the entire

kasların rahatlaması hedeflenir. Zira doğru nefes alışverişi-

workout, calming down and muscle relaxation are aimed be-

ni ve omurganın doğru pozisyonlarını sürekli kılabilmek için

cause high concentration is required in order to render right

yüksek konsantrasyon gereklidir. Tüm bunlar eksiksiz uygu-

breathing and right spinal positions constant. If these are ap-

landığında Tai Chi, bedensel ve zihinsel farkındalığın artma-

plied in full, Tai Chi enables the physical and mental awareness

sını, sahip olduğumuz doğal enerjinin açığa çıkmasını, denge-

to increase, and our natural energy to come out, find balance

lenmesini ve gelişmesini sağlar.  

and improve.

Tai Chi’nin sağlık üzerindeki olumlu etkileri tıp bilimi tarafın-

The positive effects of Tai Chi on health have been proved by the

dan ispat edilmiştir. Bu savaş sanatı, esnek ve dengeli bir beden

science of medicine. As this martial art helps with the develop-

yapısına ulaşılmasına yardımcı olması ve hareketleri nefes alış-

ment of a flexible and balanced body structure and supports

verişiyle desteklemesi sayesinde kan dolaşımının ve kalp rit-

movements with breathing, it ensures the regulation of blood

minin düzenlenmesini sağlar. Solunum yolu hastalıkları ile ke-

circulation and heart rhythm. It has positive impacts on many

mik ve eklem rahatsızlıklarının giderilmesi gibi birçok konuda

issues such as the elimination of respiratory diseases and bone

olumlu yönde etkisi vardır. Bazı aerobik egzersizlerinde olduğu

and joint disorders. Since it does not compel people to move be-

gibi kişiyi kapasitesinin üzerine çıkmaya zorlamadığı için ciddi

yond their capacity as in some aerobic exercises, people with

fiziksel engeli bulunan kişiler tarafından da yapılabilir.

serious physical disabilities can also practice it.

Bunların yanı sıra Tai Chi etkili bir savaş sanatıdır. Yavaş

In addition, Tai Chi is an effective martial art. All movements

çalışılan hareketlerin tümü savunma tekniklerinden oluşur.

practiced slowly consist of defense techniques. As one’s move-

Zamanla kişinin hareketleri akıcı ve uyumlu hale geldikçe bu

ments become flexible and harmonious over time, these tech-

teknikler kullanılabilir. Elde edilen zihinsel denge ve sakinlik

niques can be used. Thanks to the mental balance and calmness

sayesinde kişi herhangi bir fiziksel saldırıyla ya da stres yara-

acquired, people become able to cope much more easily with a

tan bir durumla çok daha rahat baş edebilir. Eskilerin dediği

physical attack or a situation that creates stress. As the old say-

gibi, bir Tai Chi ustasını yumruklamak, ipte asılı bir çarşafa

ing goes, punching a Tai Chi master is like punching a sheet hung

yumruk atmaya benzer.

on the clothesline.
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Yeni medya
New media

Sosyal medya okuryazarlığı
Social media literacy
Elif Selin

Sosyal medya 15-20 yıllık oldukça genç

Social media is quite a young concept of

bir kavram. Buna rağmen hayatlarımız-

15-20 years. Despite this, it has such a

da öyle bir yerde ki her an sosyal medya

place in our lives that we perform many

platformları üzerinden fotoğraf paylaş-

actions any time such as sharing pho-

mak, arkadaşlarla iletişim kurmak, di-

tographs, communicating with friends

lediğimiz konularda içerik oluşturmak

and creating content on the subject we

gibi birçok eylem gerçekleştiriyoruz.

like through social media platforms. By

Sahi, akıllı telefonlarımız yokken nasıl

the way, how did we use to live when we

yaşıyorduk biz?

didn’t have our smart phones?

Sosyal medyanın günlük hayatın bu

Social media is so central in the daily

denli merkezinde yer almasını kamusal

life owing to its openness to everyone’s

bilgi paylaşım mecrası olarak herkesin

access as a public information-sharing

erişimine açık bulunmasına borçluyuz.

platform. Today, everyone who has a

Bugün akıllı bir cihaza ve internet eri-

smart device and Internet access has at

şimine sahip herkesin en az bir sosyal

least one social media account. To talk

medya hesabı var. Rakamlarla konu-

in figures, Facebook’s number of active

şacak olursak, 2018’in ilk çeyreğinde

users was around 2 billion 23 million

Facebook’un aktif kullanıcı sayısı 2 mil-

in the first quarter of 2018. In our day,

yar 23 milyon civarındaydı. Günümüz-

500 million tweets are sent per day

de dünya genelinde bir günde 500 mil-

worldwide. In our country, as of 2018

yon tweet atılıyor. Ülkemizde ise 2018

people spend 7 hours on average per

yılı itibarıyla insanlar günde ortalama

day on the Internet, 2 hours 48 minutes

7 saatlerini internette, bunun 2 saat

of which on social media.

48 dakikasını sosyal medyada geçiriyor.
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Konvansiyonel medya araçları editörden okuyucuya tek yönlü bilgi akışı
sağlarken sosyal medya bu trafiği çok yönlü ve eş zamanlı hale getirdi.
While conventional media tools provide a one-way information flow from editor to
reader, social media made it multi-directional and simultaneous.

Sosyal medyanın gücü sadece kullanıcı sayısıyla değil, bilgi

The power of social media is not only about the number of

paylaşımının niteliğini baştan tanımlamasıyla da ilgili. Tele-

users but also that it defines the quality of information-sharing

vizyon, radyo ve gazete gibi konvansiyonel medya araçları edi-

all over again. While conventional media such as television, ra-

törden okuyucuya tek yönlü bilgi akışı sağlarken sosyal medya

dio and daily newspapers provide a one-way information flow

bu trafiği ters yüz etmekle kalmayıp aynı zamanda çok yönlü

from editor to reader, social media has not only turned this traf-

ve eş zamanlı hale getirdi. Her biri ayrı ihtiyaçlara yönelik ta-

fic upside down but also made it multi-directional and simulta-

sarlanmış çeşit çeşit platformda aynı anda farklı paylaşımlar

neous. It’s possible to share different content at the same time on

yapmak mümkün.

multifarious platforms – each designed for different necessities.

Hazır bilgi her zaman caziptir ama “bilgi diyarı” sosyal med-

Ready information always appeals but there are many traps as

yanın avantajları gibi tuzakları da bol. Mesela sosyal medya

well as advantages of social media, “the land of information”.

kullanımına bağlı ortaya çıkan yeni bağımlılıklar arasında

For example, new addictions that have emerged in association

fare-klavye hastalığı, hikikomori (asosyal kişilik bozukluğu),

with social media usage include mouse-keyboard disorder,

ego sörfü, blog ifşacılığı, YouTube narsisizmi, Google takibi,

hikikomori (asocial personality disorder), ego surfing, blog dis-

siberhondri (doktora gitmek yerine internette tedavi araş-

closure, YouTube narcissism, Google stalking, cyberchondria

tırması) ve cheesepodding (sürekli mp3 aramak) sayılıyor.

(searching the Internet for therapies instead of visiting a physi-

Bu durum dijital yerliler olarak da bilinen, internet dünyası-

cian) and cheesepodding (constantly searching for mp3s). This

nın içinde büyüyen 2000 ve sonrası doğumlu nesil için daha

becomes even more crucial for the generation born in 2000 and

da önem kazanıyor.

later, who are also known as digital nomads and have grown up
in the Internet world.
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Bu gibi tuzaklara düşmemek ve çok daha etkin bir sosyal

In order to not fall into such traps and to acquire a much more

medya kullanım alışkanlığı edinmek için sosyal medya okur-

effective social media usage habit, it’s a must to get informed

yazarlığı hakkında bilgilenmek şart. Dijital verileri sorgu-

about social media literacy. This concept is based on making

lama davranışı kazandırma üzerine kurulu, bilinçli sosyal

people question digital data and represents the set of methods

medya kullanımı için gerekli yöntemlerin bütününü ifade

required for conscious social media usage, and experts like

eden bu kavram Chris Sperry, Howard Rheingold gibi uz-

Chris Sperry and Howard Rheingold have been trying to in-

manlar tarafından müfredata dahil edilmeye çalışılıyor. Bu

clude it in the curriculum. Contents prepared within this frame-

çerçevede hazırlanan içerikler internetin geçmişten günü-

work include such issues as the historical transformation of the

müze tarihsel dönüşümü; sosyal medyanın önemi, geleneksel

Internet from past to present; the importance of social media,

medyadan ayrıldığı noktalar, ne gibi zararlarının olabileceği;

the points it differs from traditional media, what kind of harms

kişisel itibar ve bilgilerin nasıl yönetilmesi gerektiği; sosyal

it may cause; how to manage personal reputation and infor-

medya etiği ve internet hukuku gibi konuları kapsıyor. Hatta

mation; social media ethics and Internet law. There is even an

www.socialmediaclassroom.com

online material-sharing website open to educators’ access at the

adresinde

eğitimcilerin

Sosyal medya okuryazarlığı dijital verileri sorgulama davranışı
kazandırma üzerine kurulu bir kavramdır.
Social media literacy is a concept based on making people acquire
the behaviour of questioning digital data.

erişimine açık çevrimiçi bir kaynak paylaşım sitesi mevcut.

address of www.socialmediaclassroom.com. A social media

Türkiye’de ise sosyal medya okuryazarlığı eğitimi 2005 yılında

literacy training was carried out in Turkey in 2005 with the

Kalkınma

Habitat

project “Design Your Future” in partnership of Microsoft and

Derneği ortaklığında gerçekleştirilen “Geleceğini Tasarla”

Bakanlığı

desteğiyle

Microsoft

ve

Habitat Association and with the support of the Ministry of

projesi ile hayata geçirildi.

Development.

İnternet sörfü keyifli alışkanlıklarımız arasına girdiyse de

Even though surfing the Internet has become one of our enjoya-

görünen o ki her kafadan bir sesin çıktığı sosyal medya deni-

ble habits, it seems that getting lost in the ocean of social media

zinde kaybolmak uzun vadede hiçbirimizin işine gelmeyecek.

where everyone has a say will not serve our purpose in the long

O halde, sosyal medyada farklı görüşleri analiz ve değerlendir-

term. Then, let’s not neglect social media literacy for acquiring

me yetisi kazanmak, önyargıları pekiştirmeyecek ve zararlı içe-

the ability to analyze and assess different views on social media,

rik üretmeyecek bir dil kullanmak, internet ortamında doğabi-

using a language that won’t reinforce prejudices and produce

lecek ihlallerle ilgili hakların farkında olmak, dijital ortamdaki

harmful content, being aware of the rights regarding violations

verilere erişimde yetkinleşmek gibi yetilerle donanmak üzere

that may occur in the Internet environment, and becoming

sosyal medya okuryazarlığını ihmal etmeyelim.

competent at accessing data in the digital environment.
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Sanatçılar ve eserleri:
Salvador Dali
Artists and works

Salvador Dali
Itır Şensoy

94

Çiftçi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Salvador Dali,

Born to a family of farmers, Salvador Dali opened his eyes to the

11 Mayıs 1904 tarihinde İspanya’nın Katalonya bölgesinde yer

world in the city of Figueres located in the Catalonian region of

alan Figueres şehrinde doğmuştur. Sanatçı resmin yanı sıra

Spain on 11 May 1904. Alongside painting, the artist also per-

heykel, fotoğraf ve film üzerine çalışmalar gerçekleştirmiş-

formed works of sculpture, photography and film. A leading fig-

tir. Sürrealist akımın önde gelen isimlerinden Dali, Sigmund

ure of the surrealist movement, Dali was considerably influenced

Freud’un psikanaliz kuramından önemli ölçüde etkilenerek

by Sigmund Freud’s psychoanalysis theory and skillfully used the

eserlerinde bilinçaltı, hayal ve rüya imgelerini ustalıkla kul-

images of subconscious, imagination and dream in his works.

lanmıştır. Sanatçının çarpıcı özelliklerinden biri de matema-

One of the striking features of the artist is that by showing a close

tik, fizik ve genetik bilimi kuramlarını yakından takip ederek

interest in mathematics, physics and genetic science theories, he

bilimsel olguları sembolik ögelerle resimlerine konu etmesidir.

treated scientific subjects with symbolic components in his paint-

23 Ocak 1989’da kalp yetmezliği nedeniyle vefat eden Salvador

ings. Having passed away due to heart failure on 23 January

Dali, oluşturulmasında kendisinin de ciddi emeği bulunan

1989, Salvador Dali was buried in the Dali Theater and Museum

Figueres şehrindeki Dali Tiyatro ve Müzesi’ne defnedilmiştir.

– which he put significant effort in the formation of – in Figueres.

Belleğin Azmi

The Persistence of Memory
1931 yılında tamamladığı “Belleğin Azmi”, Salvador Dali’nin

“The Persistence of Memory” he completed in 1931 is one of the

en meşhur eserlerindendir. Tabloda yer alan sahil görüntüsü

most famous works by Salvador Dali. The beach image in the

gerçek dünyadan, İspanya’nın Katalonya bölgesindeki Port

painting is a reflection from the real world, the Port Lligat scen-

Lligat manzarasından bir yansımadır. İnsan yüzünü andıran

ery in the Catalonia region of Spain. The disfigured shape in the

ortadaki biçimsiz şeklin Dali’nin kendi imgesi olduğu düşü-

center resembling a human face is considered to be the image

nülür. Eserin odağını oluşturan eriyen saat imajları çoğu kez

of Dali himself. The focal point of the work, the melting clock

Einstein’ın izafiyet teorisine bir gönderme, hatta bu kuramın

images were mostly viewed as a reference to Einstein’s theory

bir yorumu olarak değerlendirilmiştir. Oysa Dali’nin kendi

of relativity, even as an interpretation of it. According to Dali’s

ifadesine göre bu imgeler, yaz sıcağında eriyen Camembert

own account, however, these images are the exact resonances

peynirinin sanatçıda uyandırdığı hislerin birer karşılığıdır.

caused in him by Camembert cheese melting in the summer

Gerçekle hayal ve rüyayı birleştiren eserin kompozisyonu,

heat. The composition of the work, which merges reality with

psikanaliz kuramının ressam üzerindeki etkisinin açık bir

imagination and dreams, is like an explicit representation of the

temsili gibidir.

influence of the psychoanalytical theory on the painter.
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Galatea Gökyüzünde
Galatea of the Spheres
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1952 yılında tamamlanan bu çalışma, Amerika’nın Japon-

Completed in 1952, this work was made at a time when the

ya’ya nükleer saldırısı akabinde kuvvetlenen nükleer savaş

nuclear war concerns, which were strengthened following

endişelerinin hâkim olduğu bir zamanda yapılmıştır. Salvador

America’s nuclear attack on Japan, were prevalent. A reflec-

Dali’nin hem din hem de bilime özel merak duyduğu ve “nük-

tion of the period when Salvador Dali had a special interest

leer mistisizm” olarak adlandırdığı bir dönemin yansıması

for both science and religion and he calls “nuclear mysticism”,

olan eser, atom parçacıkları metaforlarıyla şekillenmektedir.

the work is shaped with metaphors of atomic particles. Having

Çalışmasında eşi ve ilham kaynağı Gala’nın portesini parçalı

painted the portrait of Gala, his wife and muse, in fragment-

atomlar şeklinde resmeden sanatçı optik bir illüzyon da ortaya

ed atoms, the artist also offers an optic illusion. Galatea, after

koymaktadır. Esere ismini veren Galatea ise Yunan mitoloji-

whom the work is named, is an underwater fairy daughter of

sinde denizler tanrısı Poseidon’un sualtı perisi kızlarından-

Poseidon, the sea god in Greek mythology. It is thought that the

dır. Bu temanın seçimiyle ressamın Romalı şair Ovidius’un

selection of this theme is a reference by the artist to the work

Dönüşümler adlı yapıtına gönderme yaptığı düşünülmektedir.

Metamorphoses by the Roman poet Ovid.

Kelebekli Peyzaj

Landscape with Butterflies
Salvador Dali bu eserini 1956-57 yıllarında meydana getirmiş-

Salvador Dali created this work of his during 1956-1957. The

tir. Mavi ve turuncunun yoğun bir tonda kullanıldığı resimde

contrast between light and shadow is striking in the painting

ışık ve gölge arasındaki kontrast göze çarpar. İlk bakışta sade

where blue and orange were used heavily. Appearing to have

bir kompozisyona sahip gibi görünen eser, bakanı şaşırtan ve

a simple composition at first glance, the work is adorned with

kafasını karıştıran detaylarla bezenmiştir. Örneğin, gölgeleri

details that surprise and confuse the onlooker. For instance, the

sayesinde havada oldukları izlenimi veren fakat hareket ettikle-

butterflies that appear to be afloat due to their shadows but of-

rine dair herhangi bir ipucu barındırmayan kelebekler ve onla-

fer no clues as to their movement, and their depiction in a des-

rın çölü anımsatan bir manzara içinde resmedilmesi bunlardan

sert-like scenery is only a few of the said details. Used frequent-

sadece birkaçıdır. Kelebek imajı sanatçının eserlerinde sıklıkla

ly by the artist, the butterfly image represents transformation

yer verdiği, dönüşüm ya da değişimi ifade eden bir metafordur.

or change.
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Kırlangıç Kuyruğu

The Swallow’s Tail
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Fransız matematikçi René Thom tarafından geliştirilen ve

Developed by the French mathematician René Thom and de-

Salvador Dali’nin “dünyadaki en güzel estetik teori” olarak ta-

fined as the “most beautiful aesthetical theory in the world”

nımladığı “Felaket Kuramı”, eserin ana temasını oluşturmak-

by Salvador Dali, the “Catastrophe Theory” constitutes the

tadır. 1983 yılında tamamlanan “Kırlangıç Kuyruğu” tablosu,

main theme of the work. Completed in 1983, the painting “The

sanatçının son çalışmasıdır. Basit ifadeyle, koşullarda gerçek-

Swallow’s Tail” is the artist’s final work. The geometric symbols

leşen küçük değişikliklerin davranışlarda yarattığı ani ve şid-

on which Thom built his theory, which states that minor chang-

detli dönüşümlerle felaketlere sebep olabileceğini ileri süren

es in conditions can lead to catastrophes with the sudden and

bu teori için Thom’un temel aldığı geometrik semboller, eserde

dramatic transformations they create in behavior, can also be

de karşılığını bulmaktadır. Özellikle, matematikte “f” şeklinde

found in the work. In particular, the integral symbol, denoted

gösterilen integral simgesi kompozisyonun baskın figürüdür.

with an “f” in mathematics, is the dominant figure of the com-

Salvador Dali’nin bilimsel kavram ve kuramlara atfettiği değerin

position. An indication of the value Salvador Dali attributes to

bir göstergesi niteliğindeki eser, sanatçının bilim ve sanatı aynı

scientific concepts and theories, the work is also valuable as a

platformda harmanlaması bakımından da kıymetlidir.

blend of science and art on the same platform by the artist.
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Hobi
Hobby

Gökyüzünün renkleri
Uçurtmalar
Colors of the sky
Kites
Eda Eraslan
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Rüzgarlı günlerde etrafı açık piknik alanlarının

Kites are the irreplaceable joy of open picnic are-

veya sahillerin vazgeçilmez neşesidir uçurtma.

as or beaches on windy days. China is the home-

Binbir rengi, şekli ve boyutuyla zaman içinde

land of kites, which turned into a sweet hobby over

hem çocuklar hem büyükler için tatlı bir uğraşa

time for both children and adults with thousands

dönüşen uçurtmanın anavatanı Çin’dir. Eski za-

of colors, shape and size. The kite – used for vari-

man savaşlarında haberleşme, düşmanı korkutma

ous purposes such as communication, scaring the

veya gövde gösterisi yapma gibi çeşitli amaçlarla

enemy and showing strength in the battles of An-

kullanılan uçurtma, kaşif Marco Polo tarafından

tiquity – was brought from the Malay Archipelago

Malaya Takımadaları’ndan Hollanda’ya götürül-

to the Netherlands by explorer Marco Polo, was

müş, önce Avrupa’da daha sonra da dünyanın dört

loved first in Europe, then throughout the world

bir yanında sevilip hızla yaygınlaşmıştır.

and quickly became widespread.

Uçurtma uçurmak hem açık havada zaman geçirmemizi sağlayacak hem de
günlük hayatın stresinden uzaklaşmamıza yardımcı olacak bir hobidir.
Kite flying is a hobby that will both ensure we spend time in the open air
and get away from the stress of daily life.

Çoğumuz çocukluğumuzda ince bir poşete ip bağlayarak veya

In our childhood, most of us must have flied kites that we cre-

günlük gazetelerin eklerinde verilen üç-dört çıtayı birleştirip

ated by fastening a rope to a nylon bag or combining and cov-

kaplayarak meydana getirdiğimiz uçurtmaları uçurmuşuzdur.

ering three or four sticks given by daily newspapers as sup-

Öte yandan bu işi biraz daha ciddiye alıp hem açık havada za-

plement. On the other hand, it is possible to take it seriously

man geçirmemizi sağlayacak hem de günlük hayatın stresin-

and turn it into a hobby that will enable us to spend time in the

den uzaklaşmamıza yardımcı olacak bir hobi haline getirmek

open air and pull ourselves away from the stress of daily life.

de mümkün. Ülkemizde gittikçe yaygınlaşan uçurtma kulüp-

With kite clubs and kite festivals that gain popularity in our

leri ve uçurtma festivalleri ile bu uğraşa gönül verenlerin sayısı

country by the day, the number of kite aficionados increases

her geçen gün artıyor. Bu vesileyle hem yeni bir sosyal çevre

everyday. Thus, it gets easier to acquire a new social sphere

edinmek hem de işin inceliklerini öğrenmek kolaylaşıyor.

and learn the particulars of kites.
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Uçurtma yapımında
dikkat edilmesi
gereken nokta
mümkün olan en
hafif ve en sağlam
malzemeleri bir
araya getirebilmektir.
In kite making,
the main point to pay
attention to is
to bring together the
lightest and most solid
materials possible.
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Uçurtma hobisi aslında iki temel ak-

The kite hobby, in fact, consists of

tiviteden oluşuyor: Uçurtmayı oluş-

two basic activities: To make the

turmak ve uçurmak. İlk aşamada

kite and to fly it. It is important to

biraz bilgi edinmek önemli. Neyse ki

acquire information in the first step.

internette dolaşarak uçurtma yapı-

Thankfully, it is very easy to learn

mının temel tekniklerini öğrenmek

the basic techniques of kite mak-

çok kolay. Ana malzemelerimiz olan

ing by surfing on the Internet. We

kağıt veya naylon, çıta, bant, makas

can get our main materials such as

ve ipi ya internet üzerinden satış ya-

paper or nylon, stick, sticky tape,

pan hobi marketlerden ya da bir kır-

scissors and rope from the hobby

tasiyeden temin edebiliriz. Dikkat et-

markets that sell on the Internet or

memiz gereken nokta mümkün olan

a stationary store. What we have to

en hafif ve en sağlam malzemeleri bir

pay attention to is to bring together

araya getirebilmek. Başlangıç için bir

the lightest and most solid materials

makas yardımıyla şekillendirebilece-

possible. For the beginning, big trash

ğimiz büyük çöp poşetleri ya da alış-

bags or shopping bags that we can

veriş torbaları dahi yeterli olacaktır.

shape with scissors will be enough.

Çıtayı seçerken de oluşturmak istedi-

When choosing the sticks, we have to

ğimiz uçurtmanın boyutuna göre bir

follow a ratio according to the size of

oran takip etmeliyiz. Örneğin 1 met-

the kite. For example, for a 1 meter

re boyunda bir uçurtma için 6 ya da

-tall kite, we can use 6 or 8 millim-

8

çıtalar

eter-thick sticks. For making bigger

kullanabiliriz. Daha büyük uçurt-

kites, we can prefer bamboo, which

maların yapımı içinse klasik çıtalar-

is lighter and more bendable than

dan daha hafif ve daha esnek olan

regular sticks.

milimetre

kalınlığında

bambuyu tercih edebiliriz.

Gerekli malzemeyi edindikten sonra uçurtmamızın şekline

After acquiring the necessary equipment, we have to decide

karar vermemiz gerekiyor. Başlangıç için tek ipli ve geometrik

the shape of our kite. It’s better to prefer models with a single

şekilli modellere yönelmek daha doğru olacaktır. Üçgen, yarasa

rope and geometrical figure. Triangle-, bat- or pentagon-

ya da beşgen şekilli uçurtmalar ulaşmamız gereken dengenin

shaped kites are quite helpful for creating the required bal-

sağlanmasında oldukça yardımcıdır. Bu işte biraz uzmanlaşın-

ance. When we become a little specialized in this hobby, we

ca iki ipli ya da daha karmaşık şekilli uçurtmalara yönelebili-

can go for kites with two robes and more complicated fig-

riz. İnternet dünyasında uçurtma severlerin paylaştığı pek çok

ures. It is possible to reach many kite plans kite lovers share

uçurtma planına ulaşmak mümkün. Ölçüleri ve yapılışları ay-

on the Internet world. These plans, the size and construction

rıntılı olarak verilen bu planlar özellikle yeni başlayanlarımızın

of which are given in detail, will provide ease especially for

işini kolaylaştıracaktır. Öte yandan kendi uçurtmamızı tasarla-

beginners. On the other hand, we can refer to free drawing

mak için Google SketchUp gibi ücretsiz çizim programlarına da

programs such as Google SketchUp in order to design our

başvurabiliriz.

own kite.

Sıra geldi kendi ellerimizle hazırladığımız uçurtmamızı uçur-

It is now time to fly our kite we have made with our own hands.

maya. Bu ikinci aşamada da seçeneklerimiz sınırsız. Uçurtma-

Our alternatives are limitless in this second step, as well. We

mızı alıp göklerde süzülüşünü tek başımıza izlemeyi ya da artık

can prefer to take our kite and watch it plane in the air or to

pek çok belediyenin organize ettiği uçurtma festivallerinden

participate in one of the kite festivals organized by many mu-

birine katılmayı tercih edebiliriz. Uçurtma sevenler tarafından

nicipalities. The events organized by associations established

kurulan derneklerin yılın farklı zamanlarında pek çok şehirde

by kite lovers in different times of the year in many cities are

düzenledikleri etkinlikler bizimle benzer zevkleri olan insan-

pretty ideal for us to get together with people who have similar

larla bir araya gelmek için oldukça ideal. Bu tür aktivitelerde

tastes. In these kind of activities, it is possible to both spend a

hem uçurtma uçurup açık havada güzel bir gün geçirmek hem

beautiful day in the open air by flying kites and share opinion

de uçurtma yapım atölyelerinde fikir ve deneyim paylaşımında

and experience in kite making ateliers.

bulunmak mümkün.

Have a windy day!

Rüzgarımız bol olsun!
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Gastronomi
Gastronomy

Detoks tarifleri
Detox recipes
Mine Durur

Vücudunuzu
arındıracak

zararlı
detoks

toksinlerden

Refresh yourself and store energy with

tariflerimizle

our detox recipes that will purify your

canlanın, enerji depolayın!

body of harmful toxins!

Brokoli ve ıspanaklı çorba
Broccoli and spinach soup
A vitamini ve demir deposu brokoli

The soup you will make with broccoli

ve ıspanakla yapacağınız çorba vücu-

and spinach, a rich source of Vitamin

dunuzdaki fazla ödemin atılmasına

A and iron, will help you to get rid of

yardımcı olacaktır.

edema in your body.

Yapılışı:
Küp şeklinde doğranmış soğan ve ince kıyılmış sarımsak zeytinyağında
2-3 dakika kavrulur. Çorbanın tercih edilen yoğunluğuna bağlı olarak 1-1,5 litre
su ilave edilir. Temizlenmiş, kökleri ayıklanmış brokoli istenilen büyüklükte
parçalar halinde suya atılır ve yumuşayana kadar yaklaşık 15 dakika orta ateşte
pişirilir. İsteğe bağlı olarak tavuk suyu, tuz ve karabiber eklendikten sonra karışım kaynamaya bırakılır. Kaynayınca ocaktan alınan çorbaya ıspanak ilave
edilir. El blenderı yardımıyla bütün malzemeler püre haline getirilir ve yoğurt
eklenir. Çorbanız servise hazır.

Preparation:
Fry the diced onion and finely chopped garlic in olive oil for 2-3 minutes. Add
1-1.5 liters of water depending on the preferred consistency of the soup. Add the
broccoli separated from its root and cleaned to the water in pieces of desired size
and cook medium heat for approximately 15 minutes until they soften. Boil mixture
after adding chicken broth, salt and pepper to taste. Once boiled, add the spinach
inside the soup taken from the heat. Mash all the ingredients with a hand blender
and add yogurt. Your soup is ready to serve.
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Malzemeler
Ingredients
- 1 büyük boy kuru soğan
- 3 diş sarımsak
- 1 orta boy brokoli
- 1 demet ıspanak
- 1,5 su bardağı tavuk suyu (isteğe bağlı)
- 2 yemek kaşığı yoğurt
- Yarım çay bardağı zeytinyağı
- Tuz, karabiber
- 1 large onion
- 3 cloves of garlic
- 1 medium broccoli
- 1 bundle of spinach
- 1.5 glass of chicken broth to taste
- 2 tablespoons of yogurt
- Half a tea glass of olive oil
- Salt, pepper

Malzemeler
Ingredients

Fırında sebzeli mücver
Baked vegetable patty

Yaz sofralarının vazgeçilmezi müc-

It is possible to panfry vegetable pat-

veri az yağda ve sağlıklı bir şekilde

ty, the essential of summer tables, in a

pişirmek mümkün.

healthy way.

Yapılışı:

- 3 adet orta boy haşlanmış patates
- 4 adet kabak
- 1 adet havuç
- 2 adet yumurta
- 2 diş sarımsak
- Yarım su bardağı zeytinyağı
- Yarım su bardağı yoğurt
- 1 su bardağı ufalanmış beyaz peynir
- Tuz, karabiber, pul biber
- 3 medium boiled potatoes
- 4 zucchinis
- 1 carrot
- 2 eggs
- 2 cloves of garlic
- Half a glass of olive oil
- Half a glass of yogurt
- 1 glass of crumbled white cheese
- Salt, pepper, chili pepper

Rendelenen havuç ve kabakların suları güzelce sıkılır. Haşlanmış patatesler de
rendelenerek karışıma eklenir. Ayrı bir kasede yumurta, yoğurt ve zeytinyağı
iyice çırpıldıktan sonra sebzelere ilave edilir ve karışım homojen bir hal alana
dek karıştırılır. İnce kıyılmış sarımsak, peynir ve baharatlar da eklendikten sonra malzemeler ısıya dayanıklı cam kaseye veya fırın tepsisine yayılır. Önceden
ısıtılmış 180 derece fırında 30 dakika pişirilir. Dilim dilim kesilerek servis edilir.

Preparation:
Tightly squeeze the grated carrot and zucchinis. Grate the boiled potatoes and add
them to the mixture. Whisk the eggs, yogurt and olive oil in a separate bowl and
add them to the vegetables. Stir the mixture until it becomes homogenous. Add the
finely chopped garlic, cheese and spices, then place the mixture inside a heat proof
glass bowl or on a baking tray. Bake it in the preheated oven at 180 degrees for
30 minutes. Serve in slices.
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Malzemeler
Ingredients
- 250-300 gram tam yağlı yoğurt
- ¾ yemek kaşığı toz zerdeçal
- 1 tatlı kaşığı toz zencefil
- Yarım çay kaşığı tarçın
- 1 çay kaşığı kakule (isteğe bağlı)
- 2 yemek kaşığı bal

Zencefilli, zerdeçallı
yoğurt kürü

Yogurt cure with ginger and turmeric
Zencefil ve zerdeçalın mucizevi güç-

You can combine the miraculous

lerini yoğurtla birleştirip lezzetli bir

power of ginger and turmeric and

detoks kürüne dönüştürebilirsiniz.

turn it into a delicious detox cure.

Yapılışı:
Bütün malzemeler derin bir kapta altın sarısı bir renk alana kadar güzelce karıştırılır ve kasede servis edilir. Zerdeçal ve zencefil kürünüzü taze incir dilimleri ve
yulaf ezmesi ilave ederek süsleyebilirsiniz.

Preparation:
Mix all the ingredients in a deep bowl until it has a golden yellow color and serve in
bowls. You may decorate your ginger and turmeric cure by adding fresh fig slices
and oatmeal.
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- 250-300 grams of full-fat yogurt
- ¾ tablespoons of turmeric powder
- 1 dessertspoon of ginger powder
- Half a teaspoon of cinnamon
- 1 teaspoon of cardamom to taste
- 2 tablespoons of honey

Malzemeler
Ingredients

Salatalık, nane ve
limonlu içecek

Beverage with cucumber, mint and lemon
Salatalık, nane ve limonla hazırlanan

The miraculous detox beverage pre-

mucizevi detoks içeceği sabahları

pared with cucumber, mint and lemon

tüketildiğinde vücudun su ihtiyacını

does not only meet the water need of

karşılamakla kalmıyor, zayıflamaya

the body when consumed in the morn-

da yardımcı oluyor.

ing but also helps with weight loss.

- 3 litre dinlendirilmiş içme suyu
- 2 adet salatalık
- 2 adet limon
- 12-15 yaprak taze nane
- 3 liters of stabilized drinking water
- 2 cucumbers
- 2 lemons
- 12-15 leaves of fresh mint

Yapılışı:
Salatalıklar halka şeklinde, limonlar ince dilimler halinde kesilir ve bütün malzemeler bir sürahiye alınarak aromalarının iyice ortaya çıkması için 1 gece boyunca
buzdolabında bekletilir. İsteğe bağlı olarak buz ilave edilerek içilir. Detoks suyunuzu sabahları aç karnına içmeyi tercih ederseniz sindirim sisteminizi rahatsız
etmemesi için sıcak su ekleyerek ılıştırmanız faydalı olacaktır.

Preparation:
Slice the cucumber in circles and lemons in fine slices, take all the ingredients in a
pitcher and leave them in the refrigerator overnight so that their aromas come out.
You may drink it by adding ice to taste. If you prefer to drink your detox water on an
empty stomach in the morning, it will be beneficial to make it lukewarm by adding
hot water so that it does not disturb your digestive system.
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çele dönüştürüldüğü mevsimdir. Evinde
reçel yapanlar bilir, meyveleri kaynatırken meydana gelen köpüğün temizlenmesi ciddi uğraş gerektirir. Oysa kaynamaya bırakılan reçelin içine fındık
büyüklüğünde tereyağı ilave edilmesi bu
sorunu çözecektir. Tereyağı sayesinde
pişme aşamasındaki reçel köpüklenmez,
biz de ocak başında beklemek zorunda
kalmayız.
Summer is the season when fruits we
fondly consume turn into jam. Those who
make jam at home know that removing
the foam that forms while boiling the fruits
requires serious effort. However, adding
a hazelnut-sized butter to the jam left for

Purifying our shirts of stains

Gömleklerimiz lekelerden arınsın

boiling will solve this problem. Thanks to
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the butter, the jam will not foam during the
Vücudumuzun salgıladığı yağ ve ter gibi

boiling process, and we won’t have to wait

doğal sıvılar birleşip gömleklerimizin

before the stove.

yaka ve kol ağızlarında sararmalara sebep olabiliyor. Bu inatçı lekelerden kurtulmanın çok kolay bir yolu var. Bir miktar sıvı bulaşık deterjanı ile 1 tatlı kaşığı
karbonatı lekelerin üzerine yayalım ve
eski bir diş fırçasıyla sararmış bölgeleri
güzelce çitileyelim. Bu işlemin ardından
çamaşır makinesinde yıkadığımız gömleklerimiz inatçı lekelerden kolaylıkla
arınacaktır.
The natural fluids our body secretes
such as oil and sweat can combine and
cause paling on collars and sleeves of our
shirts. There is quite an easy way to get
rid of these stubborn stains. Spread some
dishwashing liquid and a dessertspoon
of carbonate over the stains and rub the
paled parts thoroughly with an old toothbrush. The shirts we wash in the washing
machine after this process will easily be
purified of the stubborn stains.

Reçel yapmak artık çok kolay

Yaz, severek tükettiğimiz meyvelerin re-

Making jam is now very easy

life

Pratik bilgiler
Good to know

tükettiğimiz

turşu suyunu çiçeklerimiz için de kullanabiliriz. Ortanca, orman gülü, orkide,
kamelya, yüksük otu çiçeği, kirli hanım
çiçeği gibi pek çok bitki türü asidik toprağa ihtiyaç duyar. Şayet bitkilerimizin toprağı asidik değilse sularına ekleyeceğimiz
bir yemek kaşığı turşu suyu ihtiyaç duydukları asit-pH oranını karşılamaya yetecektir. Ancak turşu suyuyla yaptığımız
karışımdan bitkilerimizin zarar görmemesi için suyun yaprak ve çiçeklere denk
gelmemesine özen göstermeliyiz.

Against splinters and thorns

Kıymık ve dikenlere karşı

We can use pickle juice, which we tuck
Elimize batan kıymık ve dikenler son de-

away at our tables, for our flowers, as

rece rahatsız edici olabiliyor, hatta temas

well. Many plant species such as hydran-

ettikleri yerin iltihaplanıp şişmesine yol

gea,

açabiliyor. Şayet kıymık veya diken eli-

digitalis, zinnia elegans need acidic soil.

mizin yüzeyine yakın bir yerdeyse onları

If the soil of our plants is not acidic, a ta-

kolayca çıkarmanın güvenli bir yöntemi

blespoon of pickle juice we add to their

var. Bir diş sarımsağı diklemesine orta-

water will be enough to meet the acid-pH

dan kesip sorunlu bölgeye bir bez yardı-

ratio they need. However, we should be

mıyla sabitleyerek yarım saat bekletelim.

careful not to let the mixture we have pre-

Sarımsak yangı giderici özelliği sayesinde

pared with pickle juice touch the leaves and

bölgedeki acı ve şişliği alacak, aynı za-

flowers so that our plants don’t get harmed.

rhododendron,

orchid,

camellia,

Turşu suyunun bilinmeyen faydası

afiyetle

The unknown benefit of pickle juice

Sofralarımızda

manda deri altındaki kıymık ya da dikeni yüzeye yaklaştıracak ve çıkarılmasını
kolaylaştıracaktır.
Splinters and thorns on our hands can be
highly disturbing, and even cause inflammation and puffiness on the area they
contact. If the splinter or thorn is close to
our hand’s surface, there is a safe way to
get rid of them easily. Cut a clove of garlic
vertically in the middle, fix it on the problematic area with a piece of fabric and
leave it there for half an hour. Thanks to
its anti-inflammatory property, the garlic
will relieve the pain and puffiness in the
region and also make the splinter or thorn
under the skin get closer to the surface and
facilitate its removal.
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1

PTT’den Bosna Hersek’te güçlü temaslar ve
verimli işbirlikleri

Solid contacts and efficient collaborations by the PTT in Bosnia and Herzegovina
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Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT A.Ş.) Yönetim

The delegation led by Post and Telegraph Organization Corpo-

Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik başkanlı-

ration (PTT Corp.) Chairman of Board and Director General

ğındaki heyet, başta e-ticaret olmak üzere çeşitli alanlarda

Kenan Bozgeyik made contacts in Bosnia and Herzegovi-

işbirlikleri tesis etmek ve ikili görüşmeler gerçekleştirmek

na to establish collaborations in various fields, primarily

üzere Bosna Hersek’te temaslarda bulundu. 9-12 Ağustos

e-commerce, and to hold bilateral meetings. Within the scope

2018 tarihleri arasındaki yoğun program kapsamında ilk ola-

of the program held on 9-12 August 2018 with a busy agen-

rak e-ticaret ve filateli alanlarındaki ortak çalışmalara yöne-

da, firstly the promotional meeting of the joint works in the

lik tanıtım toplantısı yapıldı. Daha sonra “47. Balkan Ülkeleri

fields of e-commerce and philately were organized. Later, the

Postacı Yürüyüş Yarışması” ve motosiklet hibe töreni gerçek-

“47th Balkan Countries Postal Workers Race Walking

leştirildi.

Competition” and motorcycle granting ceremony took place.

İki ülke arasındaki e-ticaret işbirliği, PTT A.Ş.’nin bu saha-

The e-commerce collaboration between the two countries is a

daki atılımlarının yeni bir örneğini teşkil ediyor. Söz konusu

new example of the leaps by the PTT Corp. in the field. The said

ortaklık, Bosna Hersek Posta İdaresi’nce kullanılan e-ticaret

partnership includes the integration of the Bosnia and

sitesinin PTT A.Ş.’ye ait www.ready2sale.com platformuna

Herzegovina Post’s e-commerce site to the PTT Corp.’s

entegre edilmesini ve bu platform aracılığıyla tanıtımı yapı-

www.ready2sale.com platform as well as the marketing and

lacak ürünlerin Bosna Hersek’teki alıcılara pazarlanmasını

sales of the products to be promoted through this platform to the

ve satışını içeriyor. PTT A.Ş. tarafından 2012 yılında haya-

buyers in Bosnia and Herzegovina. Feeding on the product pool

ta geçirilen ePttAVM.com’un ürün havuzundan beslenen

of ePttAVM.com, which was launched by the PTT Corp. in 2012,

www.ready2sale.com, KOBİ’ler ve ulusal markaların dünyaya

www.ready2sale.com allows SME’s and national brands to

açılıp daha fazla pazara erişmesini mümkün kılıyor. Bu plat-

open up to the world and reach more markets. Pioneering

form aracılığıyla e-ihracata öncülük eden PTT A.Ş., Türkiye’nin

e-export through this platform, the PTT Corp. provides consider-

bu alandaki hedeflerine ulaşmasına önemli katkı sağlıyor.

able contribution to the achievement of Turkey’s goals in the field.

“Tarihî bir ana tanıklık ediyoruz”

“We are bearing witness to a historical moment”

PTT A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan

In the speech he delivered at the promotional meeting, PTT Corp.

Bozgeyik, işbirliği tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada,

Chairman of Board and Director General Kenan Bozgeyik said,

“Tarihî süreç içerisinde ülkelerimiz ve insanlarımız hep bir

“Throughout the historical process, our countries and peoples

arada olmuşlar. Coğrafyalar arasında mesafe bulunsa bile

have always been together. Despite the distance between the ge-

kalpler arasında hiçbir mesafe olmamış; hep aynı kalp ola-

ographies, there has been no distance at all between the hearts;

rak çarpmışlar. İyi günde, kötü günde acılarını ve mutluluk-

they have always beaten as one. They have been brothers who

larını paylaşan kardeşler olmuşlar. Atalarımızdan aldığımız

share their pain and happiness in good days and bad. Today, it

bu emaneti, dostluğu, kardeşliği bugün biz icra etmekteyiz”

is us who fulfills this entrustment, friendship, fraternity passed

dedi. PTT A.Ş.’nin posta, kargo, lojistik, e-ticaret, bankacılık

down to us from our ancestors.” Indicating that the PTT Corp.

ve sigortacılık başta olmak üzere birçok alanda önemli faali-

carries out important activities in many fields, namely post,

yetler yürüttüğünü ifade eden Genel Müdür Bozgeyik, “Bütün

parcel, logistics, e-commerce, banking and insurance, Director

bu faaliyetlerde kardeş Bosna Hersek Posta İdaresi ile ilişki-

General Bozgeyik stated, “We are here to carry our relations

lerimizi daha üst seviyeye çıkarmak için buradayız. Bugün

with the brotherly Bosnia and Herzegovina Post to a higher

sizlerin huzurunda e-ticarette önemli bir işbirliğini başlat-

level in all these activities. We will have initiated an important

mış olacağız” diye konuştu. Tarihî bir ana tanıklık ettiklerini

e-commerce collaboration before you today.” Saying that they

kaydeden Kenan Bozgeyik, söz konusu işbirliğinin önemini,

are bearing witness to a historical moment, Kenan Bozgeyik

“Bosnalı kardeşlerimiz artık Türkiye’deki ürünlerin özlemi-

indicated the importance of the collaboration in question with

ni çekmeyecekler. İstedikleri ürünleri Bosna Hersek Posta

the words, “Our Bosnian brothers will no longer yearn for the

İdaresi’nin e-ticaret sitesi üzerinden satın alacaklar ve bu

products in Turkey. They will buy the products they want on the

ürünler adreslerine kendi posta teşkilatları tarafından

e-commerce site of the Bosnia and Herzegovina Post and these

ulaştırılacak” sözleriyle dile getirdi.

products will be delivered to their address by their own postal
administration.”
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“Ortak Pul ile tüm insanlığa barış mesajı
veriyoruz”

“We are sending a message of peace to the entire
humanity with the Joint Stamp”

İşbirliği

“Türkiye/Bosna-Hersek

The “Turkey/Bosnia and Herzegovina Joint Stamp” themed

Ortak Pulu” konulu anma pulunun lansmanı da yapıldı.

commemorative stamp was also launched at the collaboration

10 Ağustos 2018 tarihinde tedavüle çıkarılan anma pulunda,

promotional meeting. Put into circulation on 10 August 2018,

Milodraz’daki caminin görseline yer verildi. Milodraz,

the commemorative stamp features the visual of the mosque in

Fatih Sultan Mehmed’in Bosna Hersek’i fethettikten sonra

Milodraz. Milodraz is of significance in terms of being the place

ülkedeki Fransisken rahiplere ibadet etme özgürlüğü tanıdığı

where the Ahdname (Pact), with which Mehmed the Conqueror

Ahidname’nin yazıldığı yer olması bakımından önem taşıyor.

granted freedom of worship to the Franciscan priests in the

28 Mayıs 1463 tarihli Ahidname, Osmanlı Devleti’nin bir

country following the conquest of Bosnia and Herzegovina.

cihan imparatorluğu olmasında büyük rol oynayan hoşgörü

Dated 28 May 1463, the Ahdname is a solid example of the men-

anlayışına somut bir örnek teşkil ediyor.

tality of tolerance, which played a major role in the transforma-

tanıtım

toplantısında

PTT A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan

tion of the Ottoman State into a global empire.

Bozgeyik, Ortak Pul ile tüm insanlığa barış mesajı vermek

PTT Corp. Chairman of Board and Director General Kenan

istediklerini söyledi. “Nasıl ki Fatih Sultan Mehmed Han bü-

Bozgeyik said that they want to send a message of peace to the

tün dünyaya insanlık dersi vererek, barışı, işbirliğini, insani

entire humanity with the Joint Stamp. Stating, “Like Sultan

ilişkilerin geliştirilmesini öne alarak tarihî bir yönetim ser-

Mehmed the Conqueror put on a historical management by

gilemişse, bugün bizler de kardeşlerimizle beraber bütün in-

teaching a lesson of humanity to the entire world and by bring-

sanlığa barış mesajları veriyoruz” diye konuşan Genel Müdür

ing forward peace, collaboration and the enhancement of hu-

Bozgeyik, günümüzde dünyanın her yerinde kan ve gözya-

manly relations, we too send messages of peace to the entire

şının olduğunu, insanlığın barışa her zamankinden daha

humanity with our brothers today,” Director General Bozgeyik

çok ihtiyaç duyduğunu ifade etti. Kenan Bozgeyik, e-ticaret

indicated that there is blood and tears in all parts of the world in

işbirliğinin

our day, and that humanity needs peace more than ever. Kenan

ve

Ortak

temennisinde bulundu.

Pul’un

hayırlara

vesile

olması

Bozgeyik expressed his wish for the e-commerce collaboration
and Joint Stamp to lead to good.
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Bosna Hersek Posta İdaresi Genel Müdürü Mirsad Mujic

On his part, Bosnia and Herzegovina Post Director General

ise Ortak Pul ile iki ülkenin tarihindeki müşterek noktalara

Mirsad Mujic stated that they want to highlight the shared as-

vurgu yapmak istediklerini söyledi. Fatih Sultan Mehmed’in

pects in the history of the two countries with the Joint Stamp.

Ahidname’sinin dayanışma, hoşgörü ve güzelliği anlattığını

Saying that Mehmed the Conqueror’s Ahdname tells of solidari-

kaydeden Mujic, Bosna Hersek’te yaşayan tüm halkların gele-

ty, tolerance and fineness, Mujic informed that they will contin-

ceği için bundan sonra da önemli tarihleri hatırlamaya devam

ue to remember important dates for the future of all the nations

edeceklerini bildirdi. Genel Müdür Mirsad Mujic, e-ticaret

living in Bosnia and Herzegovina. Director General Mirsad

işbirliğinin ise kendileri için son derece önemli olduğunu

Mujic indicated that the e-commerce collaboration, on the other

dile getirdi.

hand, is quite important for them.

PTT sporcuları ödülleri topladı

PTT athletes collect awards

PTT A.Ş. heyetinin Bosna Hersek programı çerçevesinde

Within the framework of the PTT Corp. delegation’s Bosnia

“47. Balkan Ülkeleri Postacı Yürüyüş Yarışması” da yapıldı.

and Herzegovina schedule, the “47th Balkan Countries Postal

PTT A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan

Workers Race Walking Competition” was held. PTT Corp.

Bozgeyik, bu spor organizasyonunun mükemmel şekilde ger-

Chairman of Board and Director General Kenan Bozgeyik

çekleştirilmesi dolayısıyla Bosna Hersek Posta İdaresi Genel

thanked Bosnia and Herzegovina Post Director General Mirsad

Müdürü Mirsad Mujic’e teşekkür etti. Genel Müdür Bozgeyik,

Mujic for a wonderful sports organization. Director General

“Bugün burada sporcularımız barış, özgürlük ve insanlık için

Bozgeyik said, “Today, our athletes will walk the walk of peace,

iyiliklerin yürüyüşünü gerçekleştirecekler. Tüm sporculara

freedom and the good for humanity here. I wish success to all

başarı diliyorum. ‘Centilmence en hızlı yürüyen kazansın’

athletes. ‘May the one to fairly walk fastest win,’ say I.”

diyorum” ifadelerini kullandı.
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Türkiye, Bosna Hersek, Romanya, Arnavutluk, Slovenya ve

The race, in which a total of 16 female and 27 male athletes from

Makedonya’dan toplam 16 kadın ve 27 erkek sporcunun mü-

Turkey, Bosnia and Herzegovina, Romania, Albania, Slovenia

cadele ettiği yarışma, başkent Saraybosna’daki Vilsonovo

and Macedonia competed, took place at the Vilsonovo Setaliste

Setaliste

Organizasyonda,

Track at the capital city of Sarajevo. At the event, women com-

kadınlar 5 kilometrelik, erkekler ise 10 kilometrelik parkur

peted for the title in the track of 5 kilometers, whereas men in 10.

Parkuru’nda

gerçekleştirildi.

sonunda dereceye girmek için ter döktü.
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At the end of the race, which makes important contributions

Balkan ülkelerinin posta idareleri arasındaki ilişkilere önemli

to the relations between the postal administrations of Balkan

katkı sağlayan yarışma neticesinde ferdi kadınlar kategorisin-

countries, Esra Sağlam from the Ankara PTT Head Directorate

de birinciliği Ankara PTT Başmüdürlüğü’nden Esra Sağlam,

came in first, Gülşen Eser from the İzmir PTT Head Directorate

ikinciliği İzmir PTT Başmüdürlüğü’nden Gülşen Eser, üçün-

second and Fatma Temel from the Ankara PTT Head Directo-

cülüğü Ankara PTT Başmüdürlüğü’nden Fatma Temel elde

rate third in the individual women’s category. In the individu-

etti. Ferdi erkekler kategorisinde ise Ankara PTT Başmüdür-

al men’s category, on the other hand, Serkan Doğan from the

lüğü’nden Serkan Doğan birinci, PTT A.Ş. Genel Müdürlü-

Ankara PTT Head Directorate came in first, Hanifi Çobanoğlu

ğü’nden Hanifi Çobanoğlu ikinci, Romanyalı Costescu Vasile

from the PTT Corp. General Directorate second and Costescu

Claudiu üçüncü oldu.

Vasile Claudiu of Romania third.

Sporcuların mücadelesinin ardından PTT A.Ş. tarafından

After the competition, the delivery ceremony of the 10 motorcy-

Bosna Hersek Posta İdaresi’ne hibe edilen 10 motosikletin

cles granted by the PTT Corp. to the Bosnia and Herzegovina

teslim töreni gerçekleştirildi. Yarışmada dereceye girenlere

Post took place. After those who ranked in the race were pre-

ödüllerinin verilmesinden sonra ise Orhan Çakmak, Sultan

sented their awards, a concert featuring Orhan Çakmak, Sultan

Abdülhamit Korosu ve Bosnalı şarkıcılardan Armin Muzaferija

Abdulhamid Choir and Bosnian singers Armin Muzaferija and

ile Eldin Huseinbegovic’in sahne aldığı bir konser düzenlendi.

Eldin Huseinbegovic was organized.
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PTT ailesi bayramlaşma töreninde buluştu
The PTT family met at the Eid ceremony

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Posta ve

Minister of Transport and Infrastructure Mehmet Cahit Turhan

Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi’ndeki (PTT A.Ş.) bayram-

attended the Eid ceremony at the Post and Telegraph Organi-

laşma törenine katıldı. Genel Müdürlük binasındaki törene

zation Corporation (PTT Corp.). Deputy Ministers of Transport

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcıları Dr. Ömer Fatih

and Infrastructure Dr. Ömer Fatih Sayan, Enver İskurt and

Sayan, Enver İskurt ve Selim Dursun ile PTT A.Ş. Yönetim

Selim Dursun along with PTT Corp. Chairman of Board and

Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik de iştirak etti.

Director General Kenan Bozgeyik also attended the ceremony.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, bayram-

In the speech he delivered at the Eid ceremony, Minister of

laşma töreninde yaptığı konuşmada, PTT ailesinin mübarek

Transport and Infrastructure Mehmet Cahit Turhan congrat-

Kurban Bayramı’nı kutlayarak, “Allah nice bayramlara sağlık

ulated the PTT family on Eid al-Adha and wished, “May Allah

içinde ulaşmayı hepimize nasip eylesin” temennisinde bu-

make us experience many more feasts in health.” Stressing

lundu. Ulaştırma camiasının ülkemizin gelişmesinde, ilerle-

that the transport community fulfills very important tasks in

mesinde ve muasır medeniyetler seviyesine çıkmasında çok

our country’s development, advancement, and achievement of

önemli görevler ifa ettiğini vurgulayan Bakan Turhan, bu

the level of contemporary civilizations, Minister Turhan also

çerçevede PTT teşkilatının faaliyetlerine de değinerek, “Siz-

touched upon the activities of the PTT organization within this

ler, özellikle son yıllarda sadece posta alanında değil, değişik

framework and said, “You, particularly in recent years, have

hizmet sahalarında da ülkemize ve milletimize hizmet edi-

provided service for our country and nation in not only the post-

yorsunuz. Hepinize teşekkür ediyorum” dedi. Bakan Turhan,

al field but also various service fields. I thank you all.” Minister

PTT A.Ş.’nin yaygın hizmet ağıyla Türkiye’nin her köşesine

Turhan pointed that the PTT Corp. reaches every inch of Turkey

ulaştığına işaret etti.

with its extensive service network.
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PTT’den bankacılıkta dev atılım: PTT POS
A giant breakthrough in banking by the PTT: PTT POS

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT A.Ş.) banka-

The Post and Telegraph Organization Corporation (PTT Corp.)

cılık alanındaki atılımlarına hız kesmeden devam ederek bu

strengthens its position in the sector by the day by continuing

sektördeki konumunu her geçen gün daha da güçlendiriyor.

its breakthroughs in the field of banking without slowing down.

PTT A.Ş.’ye “üye işyerleri ile anlaşma yapan kuruluş olarak

The decision of the Banking Regulation and Supervision

faaliyette bulunma izni verilmesine” dair Bankacılık Düzen-

Agency regarding “the authorization of the PTT Corp. to en-

leme ve Denetleme Kurulu Kararı, 7 Ağustos 2018 tarihin-

gage in activities as an institution that makes agreements with

de Resmî Gazete’de yayımlandı. Bu karar kapsamında PTT

member companies” was published in the Official Gazette on

POS Üye İşyeri Sistemi devreye alınarak üye işyeri kabulü-

7 August 2018. Within the framework of this decision, the PTT

ne başlanacak. Bununla birlikte EFT-POS özellikli yeni nesil

POS Member Company System will be put into use, and mem-

ödeme kaydedici cihazların üye işyerlerine satışı gerçekleş-

ber companies will start to be admitted. In addition, the new

tirilecek. Söz konusu cihazlara PTT POS bankacılık uygula-

generation payment recording devices with EFT-POS feature

masının yüklenmesinin ardından üye işyerleri bu hizmetten

will be sold to member companies. After loading the PTT POS

yararlanabilecek. Böylelikle, Pttkart, diğer banka kartları ve

banking application to the said devices, member companies will

kredi kartları ile EFT-POS özellikli yeni nesil ödeme kaydedici

be able to benefit from this service. Thus, shopping will be done

cihazlar üzerinden alışveriş yapılabilecek.

with Pttkart, other bank cards and credit cards via the new

Üye işyerlerine sayısız avantaj sunuyor
PTT POS Üye İşyeri Sistemi’nin sunduğu pek çok avantaj bulunuyor. Üye işyerlerinden hesap işletim ücreti alınmaması,

generation payment recording devices with EFT-POS feature.

Provides numerous advantages to member
companies

üye işyerlerine oldukça uygun bloke gün sayıları ve komisyon

There are a lot of advantages provided by the PTT POS Member

oranları sunulması, PTT ürünlerinde üye işyerlerine yöne-

Company System. Among these advantages are charging no

lik kampanyalar ve indirimler düzenlenmesi, üye işyerleri-

account maintenance fee for member companies, offering high-

ne EFT-POS özellikli yeni nesil ödeme kaydedici cihazların

ly appropriate number of blocked days and commission rates

satışı için özel kampanyalar yapılması gibi uygulamalar bu

to member companies, providing campaigns and discounts in

avantajlar arasında yer alıyor.

PTT products for companies, launching special campaigns for
the sale of new generation payment recording devices with
EFT-POS feature to member companies.
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Marmara Bölgesi’nin lezzetleri pullarda
Delicacies of the Marmara Region on stamps
Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT A.Ş.), zengin

The Turkish Post Corporation (PTT Corp.) conveyed the all-

bir mutfak kültürüne sahip Marmara Bölgesi’nin birbirin-

tasty local delicacies of the Marmara Region, which has a rich

den güzel yöresel lezzetlerini filateli dünyasına taşıdı. Edirne

culinary culture, to the world of philately. The commemorative

tava ciğer, boza, Tekirdağ köftesi, peynir helvası, İskender

stamp themed “Our Local Food (Marmara Region)”, which was

kebabı, Mustafakemalpaşa peynir tatlısı, ıslama köfte ve

prepared with the visuals of Edirne fried liver, boza, Tekirdağ

kestane şekeri görsellerine yer verilerek hazırlanan “Yöresel

meatballs, cheese halva, İskender kebab, Mustafakemalpaşa

Yemeklerimiz (Marmara Bölgesi)” konulu anma pulu,

cheese dessert, ıslama köfte and chestnut candy, were put into

16 Ağustos 2018 tarihinde tedavüle çıkarıldı.

circulation on 16 August 2018.

71x131 milimetre boyutundaki, biri 4 TL, ikisi 2’şer TL ve

Four commemorative stamps of 71x131 millimeters, one for

biri 1 TL bedelli dört değerli anma pulu ile söz konusu pula

4 TL, two for 2 TL each and one for 1 TL as well as the first

ait 140x210 milimetre boyutundaki 10 TL bedelli ilkgün zarfı

day cover of 140x210 millimeters for 10 TL were put up for

PTT işyerlerinde, www.filateli.gov.tr adresinde ve filateli cep

sale at PTT branches, on www.filateli.gov.tr and on the mobile

uygulamasında satışa sunuldu.

application of philately.

Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte “Sirkeci

On the same date with the sale of the philatelic products, the

PTT Merkez Müdürlüğü/İSTANBUL” adresinde “Yöresel

first day stamp with the inscription “Yöresel Yemeklerimiz

Yemeklerimiz (Marmara Bölgesi) 16.08.2018 İSTANBUL”

(Marmara Bölgesi) 16.08.2018 İSTANBUL” was used at the

ibareli ilkgün damgası kullandırıldı.

address “Sirkeci PTT Merkez Müdürlüğü/İSTANBUL”.

PTT A.Ş., 2012’den bu yana her yıl farklı bir bölgemizin lez-

Since 2012, PTT Corp. has annually put into circulation com-

zetlerinin yer aldığı “Yöresel Yemeklerimiz” konulu anma pul-

memorative stamps themed “Our Local Food”, in which delica-

larını tedavüle çıkarıyor. Şirket, ülkemizin eşsiz mutfağının

cies of our different regions are treated. The Company continues

ulusal ve uluslararası tanıtımına önemli katkı sağlayan bu ça-

its works, which make important contribution to the national

lışmasını “Yöresel Yemeklerimiz (Marmara Bölgesi)” konulu

and international promotion of our country’s unique cuisine,

anma puluyla devam ettiriyor.

with the stamp themed “Our Local Food (Marmara Region)”.
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PTT’den yeni işyerleri ve Pttmatik’ler
New branches and Pttmatiks by the PTT
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Bir dünya markası olma yolunda emin adımlarla ilerleyen

Proceeding with firm steps on the way to become a global brand,

Türkiye’nin çınar kurumu Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim

the rooted institution of Turkey, the Post and Telegraph Organ-

Şirketi (PTT A.Ş.) ülke genelindeki 4 bin 800’ü aşkın işyerleri-

ization Corporation (PTT Corp.) is adding new ones to its over

ne yenilerini ekliyor. Yaygın hizmet ağını her geçen gün daha

4 thousand 800 branches throughout the country. Extending its

da genişleten Şirket, 2023 yılına kadar işyeri sayısını 15 bine

widespread service network by the day, the Company aims to

ulaştırmayı hedefliyor.

increase its number of branches to 15 thousand by 2023.

15 Temmuz-15 Ağustos 2018 tarihleri arasında Türkiye genelin-

Many new PTT branches, agencies and Pttmatiks were opened

de pek çok yeni PTT işyeri, acente ve Pttmatik’in açılışı gerçek-

throughout Turkey between 15 July 2018 and 15 August 2018.

leştirildi. Adana, Aksaray, Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir,

A total of 11 branches in 8 cities, namely Adana, Aksaray, Ankara,

Mardin ve Şırnak olmak üzere 8 ilde toplam 11 işyeri; Denizli,

Antalya, Bursa, Eskişehir, Mardin and Şırnak; a total of 6 agen-

Hatay, Kayseri, Samsun, Tokat ve Van olmak üzere 6 ilde toplam

cies in 6 cities, namely Denizli, Hatay, Kayseri, Samsun, Tokat

6 acentelik hizmete sunuldu. Ayrıca, Adana, Ankara, Antalya,

and Van were put into service. In addition, a total of 62 Pttma-

Artvin, Bilecik, Bingöl, Denizli, Erzincan, Eskişehir, İstanbul,

tiks in 23 cities, namely Adana, Ankara, Antalya, Artvin, Bilecik,

İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kastamonu, Kocaeli, Konya,

Bingöl, Denizli, Erzincan, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kahraman-

Kütahya, Manisa, Muğla, Samsun, Siirt, Sivas ve Şanlıurfa

maraş, Karabük, Kastamonu, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa,

olmak üzere 23 ilde toplam 62 Pttmatik’in açılışı gerçekleştirildi.

Muğla, Samsun, Siirt, Sivas and Şanlıurfa were opened.

KİTAP
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BLÖF KİTAP

TANSU M.
GÜLAYDIN &
İLHAN DURUSEL
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Tansu M. Gülaydın ve İlhan Durusel ta-

Ornamented with tricks and games, the

rafından cambazlık ve hinliklerle süsle-

book by Tansu M. Gülaydın and İlhan

nerek kaleme alınan kitap bir kara mizah

Durusel is a black humor attempt. Bear-

denemesi niteliği taşıyor. Gizli bölmeler

ing secret divisions, the book creates a

barındıran eser, hem kendisiyle hem ya-

dialogue over an entertaining language

zarlarıyla hem de okuyucusuyla eğlenceli

both with itself, its authors and readers.

bir dil üzerinden diyalog kuruyor.

VAY BE

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden

One of the loved figures of the Turkish pop

KENAN DOĞULU

Kenan Doğulu, kıpır kıpır yaz ritimleriy-

music Kenan Doğulu offered his new al-

le süslediği “Vay Be” albümünü müzikse-

bum “Vay Be”, which he ornamented with

verlerin beğenisine sundu. Yedi şarkıdan

energetic summer rhythms, to the music

oluşan albümde söz ve müziği Kenan

lovers. In the album consisting of seven

Doğulu imzası taşıyan beş parça bulu-

songs, the lyrics and music of 5 pieces bear

nuyor. Yepyeni bir soundla dinleyicile-

the signature of Kenan Doğulu. Meeting

rin karşısına çıkan sanatçı, albümünde

the audience with a brand-new sound, the

elektronik, etnik, pop ve house müzik

artist combines electronic, ethnic, pop and

tarzlarını birleştiriyor.

house music styles in his album.

MÜZİK
MUSIC
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FİLM
MOVIE

KÜÇÜK BİR RİCA
A SIMPLE FAVOR

İş kadını Emily ve internette

Businesswoman

yayımladığı

para

housewife Stephanie, who earns

kazanan ev hanımı Shephanie

money through the videos she

küçük bir kasabada yaşayan iki

broadcasts on the Internet, are

yakın arkadaştır. Bir gün Emily,

two close friends living in a

Shephanie’den 5 yaşındaki oğ-

small town. One day, Emily asks

lunu okuldan almasını rica eder

Stephanie to pick up her 5-year-

ve aniden ortadan kaybolur. Sır

old son from school and suddenly

perdesi

videolardan

aralandıkça

Emily

and

karmaşık

disappears. As the mystery un-

ilişkilerle dolu bir hikaye ortaya

veils, a story full of complicated

çıkacak ve hiçbir şey eskisi gibi

relationships will come out and

olmayacaktır.

nothing will ever be the same.

YÖNETMEN DIRECTOR: PAUL FEIG
OYUNCULAR STARS: ANNA KENDRICK, BLAKE LIVELY, HENRY GOLDING
YAPIM PRODUCTION: ABD USA
TÜR GENRE: SUÇ, GERİLİM CRIME, THRILLER
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Posta gönderileriniz imzanızı

Would you like your postal

taşısın ister misiniz?

dispatch to bear your signature?

PTT A.Ş.’nin Kişisel Pul Hizmeti’yle

With PTT Corp.’s Personal Stamp Ser-

gönderilerinizde iz bırakın, postaları-

vice, leave a mark on your dispatch and

nıza değer katın. PTT işyerlerinden Ki-

add value to your post. By obtaining the

şisel Başvuru Formu ve Sözleşmesi’ni

Personal Stamp Application Form and

temin ederek ilk adımı atabilir, seçti-

Agreement from PTT branches, you can

ğiniz bir görsel objeyi pul haline geti-

take the first step, and make a stamp out

rebilirsiniz. Üstelik bu pulu gönderile-

of a visual object of your choice. Moreo-

rinizde kullanabilir veya hatıra amaçlı

ver, you can use this stamp on your dis-

saklayabilirsiniz.

patches or keep it as souvenir.

Biz kitap dostuyuz

We are book-friendly

Kitapların eğitim ve kültüre katkısının

Aware of the contribution of books to

bilincinde olan PTT A.Ş., yürüttüğü

education and culture, the PTT Corp.,

kitap taşıma kampanyasıyla kitapları

with its book delivery campaign, brings

diğer gönderilere oranla daha uygun fi-

books to the recipient at even more af-

yatlara alıcıya iletiyor. Ticari olmamak

fordable prices compared to other types

kaydıyla içeriğinde kitap bulunan APS

of post. EMS posts that include books –

kurye gönderileri, eğer ağırlığı 1 kilog-

on the condition that they are not com-

ramı aşmıyorsa 3 TL ücretle alıcıya

mercial – are delivered for 3 TL if they

ulaştırılıyor. Ağırlığı 1 kilogramı aşan

are under 1 kilogram. For EMS courier

APS kurye veya kargo gönderilerine ise

or cargo exceeding 1 kilogram, on the

mevcut tarife üzerinden yüzde 50 indi-

other hand, a discount of 50 percent

rim uygulanıyor.

over the present tariff is applied.

Milyonlarca ürün

Millions of products on

ePttAVM.com’da

ePttAVM.com

PTT’nin e-ticaret sitesi ePttAVM.com,

PTT’s e-commerce website ePttAVM.

7,5 milyondan fazla ürünü oldukça uy-

com offers over 7.5 million products at

gun fiyatlara sunuyor. Siteden gözünüz

quite affordable prices. Have no doubts

kapalı alışveriş yapabilirsiniz. Çünkü

whatsoever about shopping on the site,

ePttAVM.com’da güvenli ticaret siste-

for on ePttAVM.com, each and every

miyle alıcı ve satıcı arasındaki bütün

step between seller and buyer are con-

adımlar baştan sona kontrol ediliyor.

trolled through the secure e-commerce

Müşterinin kredi kartı bilgileri sistem-

system. Customers’ credit card infor-

de tutulmuyor ve üçüncü şahıslarla ke-

mation is not retained on the system

sinlikle paylaşılmıyor. Ödeme, güvenli

and is not shared with third parties

bir 3D secure sayfası üzerinden aracı-

whatsoever. Payment is made unmed-

sız olarak gerçekleştiriliyor.

iated on a 3D secure site.

Teknolojik mektubun adı

Technological letter: PTTKEP

PTTKEP

Registered Electronic Mail (Kayıtlı Elek-

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) PTT

tronik Posta-KEP) is delivered with safe-

aracılığıyla güvenli bir şekilde ileti-

ty through the PTT. The content of digital

liyor. PTTKEP’le gönderilen dijital

mail sent via PTTKEP is absolutely un-

postaların içeriği kesinlikle değişti-

alterable, and these posts can be used as

rilemiyor ve bu postalar gerektiğinde

legal evidence if required. Persons and

hukuki delil olarak kullanılabiliyor.

institutions that want to save on time,

Zamandan, kağıttan ve paradan tasar-

paper and money, complete their offi-

ruf etmek, resmî ve ticari işlemlerini

cial and commercial procedures rapid-

hızlı yapmak, ticari faaliyetlerini ve-

ly, carry out their commercial activities

rimli yürütmek, çevrenin korunması-

efficiently, and contribute to the protec-

na katkı sağlamak isteyen şahıslar ve

tion of the environment opt for PTTKEP

kurumlar elektronik yazışmaları için

in their electronic correspondence.

PTTKEP’i tercih ediyor.

Baskı ve gönderi maliyetinizi

Reduce your printing and

azaltın

dispatch costs

PTT A.Ş., Birleşik Posta hizmetiyle

PTT Corp. offers major comfort to its

müşterilerine büyük kolaylık sağlıyor.

customers with its Hybrid Mail service.

Kurum ve kuruluşların yanı sıra şahıs-

In this service, which can be used by es-

ların da faydalanabildiği bu hizmette

tablishments, institutions and persons

fatura, sigorta poliçesi, banka ekstresi,

alike, collective sendings such as bills,

tebrik, broşür, kutlama kartı gibi toplu

insurance policy, bank statements, con-

gönderiler PTT A.Ş. tarafından basılı-

gratulatory notes, brochures and cel-

yor ve ilgili kişilere iletiliyor. Dünyada

ebration notes are printed by the PTT

az sayıda posta şirketinde bulunan bu

Corp. and sent to the relevant persons.

hizmet Türkiye’de PTT A.Ş. kalitesi ve

Offered by only a few postal administra-

güveniyle sunuluyor.

tions in the world, this service is granted
in Turkey under the quality and safety of
the PTT Corp.

Western Union hizmeti

Western Union service

Uluslararası para transferinde dünya-

The world’s most reliable and fastest

nın en güvenilir ve en hızlı kuruluşu

institution when it comes to internation-

kabul edilen Western Union, Türkiye’de

al money transfer, Western Union adds

PTT aracılığıyla hızını katlıyor. PTT bir

to its speed in Turkey with the PTT. As a

Western Union temsilcisi olarak, ban-

Western Union representative, the PTT

ka hesabı gerektirmeden, dünyanın her

carries out money transfers anywhere

noktasına para transferi işlemlerinizi

in the world without the requirement of

gerçekleştiriyor. Western Union’la para

a bank account. To transfer money via

transferi yapabilmek için kimliğinizle

Western Union, all you have to do is go to

birlikte PTT’ye gitmeniz yeterli.

a PTT branch with your ID card.
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Hazırlayan: Mustafa Başaran
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Çözümler
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