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EKSPRESLERİMİZDE TAM O ‘AN’

TAM O 'AN' IN OUR EXPRESSES

Türk Telekom Tam O ‘An’ Ulusal Doğu Ekspresi Fotoğraf Yarışması, sadece bir güzellik üretmek
için ortaya çıkmış değildir. Zira güzellik, objektif olarak tanımlanabilecek ve üzerinde uzlaşmaya
varılabilecek bir kavram değildir. Şunu rahatlıkla ifade edebiliriz ki, sanat bir iletişim ve ifade
biçimidir.

The Turk Telekom Tam O ‘An’ (Just 'The Moment') National East Express Photo Competition is not
just about to produce a beauty. Because beauty is not a concept that can be objectively defined
and agreed upon. We can easily state that art is a form of communication and expression.

Bu iletişim aracının en mükemmel mekanı, Anadolu’muzun güzellikleridir. Bu coğrafya, Tam O ‘An’ı
anlatan binlerce kareye hapsedebilecek, sanat harikaları verebilecek eşsiz güzelliktedir.
Velhasıl, özellikle günümüz dünyası için; insan yolsuz, yol seyyahsız ve seyahat de fotoğrafsız
olmuyor, olamıyor. Tabi tüm bunların yanında, seyahatin güzergahı ve neyle yapıldığı da çok
önemli.
2003’ten sonra Demiryollarının devlet politikası olması, Demiryollarına olan ilgiyi artırmıştır. Bir
dönem dönüp bakılmayan Doğu Ekspresi, bugün dünyanın sayılı ekspresleri arasına girmiştir.
Doğu Ekspresi'nin yanı sıra, efsane Ankara Ekspresimiz de seferlerine başlamıştır. Van Gölü
ve Kurtalan Ekspreslerine olan ilgi artmıştır. Meseleye bu açıdan bakacak olursak, fotoğraf
tutkunlarının çok şanslı olduğunu görüyoruz.
Tam O ‘An’ Fotoğraf Yarışması misyonunu başarıyla sürdürüyor. Bu nedenle yarışmayı gelecek yıl
Uluslararası düzeye taşımanın gururunu yaşıyoruz.
Yarışmanın gerçekleşmesinde emek veren herkese içten teşekkürlerimi sunuyorum.
Saygı ile...

Mehmet Cahit Turhan
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı

The most perfect place for this communication mean is the beauties of our Anatolia. This
geography is of unique beauty that can confine it to thousands of frames describing the Tam O
‘An’ (Just 'The Moment') and produce wonders of art. In other words, especially for today's World,
Human cannot be without road, road cannot be without travel and travel cannot be without photos.
Of course, in addition to all this, the route of the trip and which vehicle is used is very curicial.
The fact that railways becoming the state policy after 2003, increased interest in Railways. The
Eastern Express, which was not paid attention back in the days, has become one of the most
important expresses of the world today. In addition to the Eastern Express, our legend Ankara
Express has started its trips. The interest for the Van Lake and Kurtalan Express has increased. If
we look at the issue from this perspective, photography enthusiasts are very lucky.
Tam O ‘An’ (Just 'The Moment') Photo Competition continues its mission successfully. We are
therefore proud to take the competition to the International level next year.
I would like to express my thanks to all those who worked hard in the realization of the competition.
Respectfully...

Mehmet Cahit Turhan
Minister of Transport and Infrastructure

TRENLERİMİZ EŞSİZ GÜZELLİKLER SUNUYOR

OUR TRAINS OFFER UNIQUE BEAUTIES

Bakanlığımızın himayelerinde son iki yıldır düzenlenen, Türk Telekom Tam O ‘An’ Ulusal Doğu
Ekspresi isimli fotoğraf yarışması tren ile sanatın buluştuğu en güzel etkinliklerden birisi haline
gelmiştir.

The photography competition called as Türk Telekom Tam O ‘An’ (Just 'The Moment') National
East Express which was held under the auspices of our ministry for the last two years, has
become one of the most beautiful events where art and train meets .

Her yaştan her meslekten insanımızın büyük bir heyecanla katıldığı bu yarışmanın önümüzdeki
yıldan itibaren uluslararası nitelik kazanması ise hem demiryoluna hem fotoğraf sanatına hem de
ülkemizin turizm sektörüne önemli katkılar sağlayacaktır.

Obtaining the international qualification of this competition as of next year, which is attended by
people from all professions of all ages with great enthusiasm, will contribute to the railway and the
art of photography as well as to the tourism sector of our country.

Dünya demiryolu sevdalıları “Tam O An”ı ölümsüzleştirirken dünya barışı ve kardeşliği adına da
güzel bir örnek teşkil edecektir.

The world Railway lovers will set a good example in the name of world peace and brotherhood
while eternalising the “Just The Moment”.

TCDD Taşımacılık olarak yarışmanın simgesi Doğu Ekspresi’nin yanı sıra aynı hatta Turistik Doğu
Ekspresi’ni sefere koyduğumuzu bir kez daha hatırlatıyorum. Yine, ülkemizin kuzeyinden güneyine
doğusundan batısına uzanan demiryolu hatlarındaki trenlerimiz, sanatın her dalı için eşsiz
güzellikler barındırmaktadır.

As TCDD Taşımacılık, I remind you once again that we have added the Touristic Eastern Express
trip, as well as the Eastern Express, which is the symbol of the competition. Again, our trains on
railway lines reaching from north to south from east to west of our country have unique beauties
for every branch of art.

Bu yarışmanın gerçekleşmesinde desteğini esirgemeyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın
Mehmet Cahit Turhan’a, yarışmaya katılan, emeğini, yüreğini ortaya koyan demiryolu sevdalısı
sanatseverlere, yarışmanın düzenlenmesinde emeği geçen tüm arkadaşlarıma bir kez daha
teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum.

Once again, I thank and pay my respects to Mehmet Cahit Turhan, Minister of Transport and
Infrastructure, and all of my friends, contributing to the realization of this competition, participating
in the competition and railway lovers setting their hearts and efforts.

Kamuran Yazıcı
TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı

Kamuran Yazıcı
TCDD Taşımacılık AŞ General Manager and Chairman of the Board of Directors

TAM O ‘AN’ 2. YILI GERİDE BIRAKIRKEN...

WHILE LEAVING THE SECOND YEAR OF TAM O 'AN' BEHIND...

Türk Telekom Tam O ‘An’ Ulusal Doğu Ekspresi Fotoğraf Yarışması, ikinci yılını da birbirinden
güzel kareleri fotoğrafçılık dünyamıza kazandırarak tamamladı.

The Photography Competition of Türk Telekom Tam O 'An' National East Express has completed
the second year by bringing beautiful frames to our photography world.

Dünyanın sayılı tren rotalarından biri olan Doğu Ekspresi, fotoğraf sanatçılarımızın bakış açıları
ile öyle güzel bir uyum yakalıyor ki; bu kareler hem rotamızın bilinirliğini artırıyor, hem de fotoğraf
sanatımız zenginleşiyor.

The Eastern Express, one of the most important train routes in the world, has harmonized nicely
with the perspectives of our photographers, so these frames increase the awareness of our route
and enrich our art of photography.

Profesyonel sanatçılarımız, bu yarışmayı, Doğu Ekspresi’yle yolculuk etmek için bir vesile olarak
görmeye başladı. Amacı sadece yolculuk etmek olan amatör fotoğrafçılarımız ise yolculuk boyunca
yaşadıkları bu eşsiz deneyimi fotoğraflayıp, önemli bir mecrada yer alma fırsatı yakaladı.

Our professional artists began to see this competition as an opportunity to travel with the Eastern
Express. Our amateur photographers, whose aim is only to travel, took the opportunity to
photograph this unique experience and take part in an important course.

Tam O ‘An’, halkımızın teveccühü ile yakaladığı başarıyı, önümüzdeki yıl ‘Uluslararası’ unvanı
alarak, sürdürmeyi planlıyor. Kısa sürede böyle geniş çaplı bir organizasyon haline gelmek,
doğru zamanda, doğru yerde olmanın sonucudur ki; Doğu Ekspresi özelinde, son yıllarda
Demiryollarında yaşanan gelişim doğru zamanı, Anadolu coğrafyasının her mevsim olağanüstü
görüntüsü ise doğru yeri karşılıyor.

Tam O 'An', plans to continue the success which it has achieved with the courtesy of our people by
taking the ‘International’ title next year. To become such a large-scale organization in a short time
is the result of being in the right place at the right time; the development welcomes the right time
which has been experienced in the Railways in recent years, and the extraordinary sight of the
Anatolian geography welcomes the right place in all seasons specific to the Eastern Express.

Her daim sürecek bir başarının parçası olmamız dileği ile...

With the wish to be part of a success which will continue...

Turan Özyanık
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri

Turan Özyanık
Press and Public Relations Advisor of the Ministry of Transport and Infrastructure

TAM O ‘AN’ DEMİRYOLU VE ANADOLU KÜLTÜRÜNÜ GELECEĞE AKTARACAK

TAM O 'AN' WILL TRANSFER RAILWAY AND ANATOLIAN CULTURE TO THE FUTURE

Değerli Sanatsever Dostlar,

Dear Art Lovers,

İki yüz yıllık tarihinde pek çok ayrılık ve kavuşma ânına, hüzün ve sevinç gözyaşlarına şahitlik
eden trenlerimiz, sanat ve düşünce hayatımıza kattığı anlam ile de kültürümüzde önemli bir yere
sahiptir.

Our trains, which witnessed to many moments of separation and reunion, tears of sadness and joy
in their two hundred years of history, have an important place in our culture with the meaning they
give to our lives of art and thought.

Türkülerin, romanların, şiirlerin içinde kendine yer bulan tren ve istasyonlarımız, unutulmaz fotoğraf
karelerinin ve film sahnelerinin de vazgeçilmez mekânları olmuştur.

Our trains and stations, which find their place in folk songs, novels and poems, have also been
irreplaceable places for memorable photo frames and film scenes.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın son yıllardaki demiryolu hamlesi sayesinde, trenler
hatıralarımızdaki nostaljik bir unsur olmaktan çıkmış, yenilenen demiryollarımızda konforlu ve hızlı
seyahat yeniden mümkün hale gelmiştir.

Thanks to the recent railway moves of our Ministry of Transport and Infrastructure, trains have not
been a nostalgic element in our memories anymore and comfortable and fast travel has become
possible again in our renewed railways.

Türk Telekom olarak, 179 yıldır ülkemizin dört yanını Türkiye’yi geleceğe bağlayan iletişim ağlarıyla
kaplıyor; insanları birbirine kavuşturan demiryolları misali, taşıdığımız ses ve görüntülerle uzaktakileri yakınlaştırıyoruz.

As Türk Telekom, we have been covering all sides of our country for 179 years with the
communication networks that connect Turkey to the future; we have been bringing people closer
with the sounds and images that we carry, like the railways that bring people together.

İnsana hizmet ortak paydasında buluştuğumuz TCDD’nin, Anadolu’nun kendine has güzellikleri ile
trenlerimizin estetiğini birleştiren bu güzide projesine destek olmaktan son derece mutluyuz.

We are very happy to support this distinguished project of TCDD, which we met on common
ground of service to human, which combines the unique beauties of Anatolia with the aesthetics of
our trains.

Demiryolu ve Anadolu kültürünü gelecek nesillere aktaracak olan Tam O ‘An’ Fotoğraf
Yarışması’na katılan ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum.
Saygılarımla...

Ümit Önal
Türk Telekom CEO’su

I would like to thank all those who participated in and contributed to Tam O "An"(Just "The
Moment") Photo Competition which will transfer railway and Anatolian culture to future generations.
King regards...

Ümit Önal
CEO Of Türk Telekom
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