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SEKTÖRÜMÜZDE 
KÜRESEL BİR AKTÖRÜZ
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ACTOR IN OUR SECTOR
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Yeniden büyük Türkiye’nin yenilenen 
PTT’si, küresel ölçekte oyun kurucu konu-
munda bulunan, kararları ve atılımlarıyla 
dünya posta sektörünü yönlendiren öncü 
bir marka haline gelmiştir. Ülkemizin 
küresel liderlik vizyonu Şirketimizin attığı 
adımlarda belirleyici olmaktadır.

The renewed PTT of the once again great 
Turkey has become a leading brand that 
is a game setter on the global scale and 
that steers the postal sector with its de-
cisions and leaps. Our country’s global 
leadership vision is decisive in the steps 
our Company takes.
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20 Eylül-7 Ekim 2016 tarihleri arasında İstanbul’da 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığımız 
himayesinde ev sahipliği yaptığımız 26. Dünya Posta 
Kongresi, Türkiyemizin ve millî posta teşkilatımızın 
küresel liderlik vizyonu çerçevesinde imza attığımız 
büyük bir başarı olarak tarihe geçti. Kongre’ye  katılan 
160’a yakın ülkeden yaklaşık 2 bin delegenin mem-
nuniyetle andığı organizasyon sonunda Dünya Posta 
Birliği (Universal Postal Union-UPU) İdari Konsey Baş-
kanlığı dört yıllığına Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim 
Şirketimize geçti. Gelişen teknoloji ve değişen müşteri 
istekleri karşısında hızlı bir dönüşüm sürecinde bulu-
nan posta sektörünün bu kritik döneminde böyle bir 
görev üstlenmek, PTT Anonim Şirketimizin tarihî mis-
yonunun ve ülkemizin dünya sahnesindeki ağırlığının 
bir kez daha anlaşılmasına vesile oldu.

İdari Konsey Başkanlığımız gereği geleneksel posta 
hizmetlerinin yerini özellikle lojistik, elektronik ticaret 
ve para transferinin aldığı sektörümüzde söz konusu 
alanlarda evrensel standartların oluşması için çalış-
malarımız sürüyor. Bunun yanı sıra başta 26. Kongre 
sürecinde yürüttüğümüz ikili görüşmeler olmak üzere 
çeşitli ülkelerin posta teşkilatlarıyla kurduğumuz iliş-
kiler ve geliştirdiğimiz işbirlikleri sayesinde Şirketimizi 
dünya ölçeğinde başarılara imza atan bir kurum 
kimliğinde görmek oldukça gurur verici. Geçtiğimiz 
ay Katar Posta İdaresi ile imzaladığımız e-ticaret 
sözleşmesi her iki ülke için de önemli bir adımdı. Katar 
Posta İdaresi-PTT A.Ş. ortaklığında kurulan e-ticaret 
sitesiyle uluslararası ticarette söz sahibi olduğumuzu 
gösterdik.

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketimiz yurt içinde 
kamu ve özel sektör kuruluşları, yurt dışında sektörün 
önemli aktörleriyle işbirliği halinde millî ekonomiye 
katkı sağlamaya hız kesmeden devam edecek.

The 26th Universal Postal Congress, which we hosted on 20 
September-7 October 2016 in İstanbul under the auspices of 
our Ministry of Transportation, Maritime Affairs and Com-
munication, went down in history as a great success we have 
achieved within the framework of the global leadership 
vision of our Turkey and our national postal organization. 
At the end of the event, which is remembered with content 
by around 2 thousand delegates from almost 160 countries, 
the Chair of the Council of Administration of the Universal 
Postal Union (UPU) was handed over to our Post and Tele-
graph Organization Corporation for four years. Assuming 
such a duty in a critical junction of the postal sector, which is 
going through a rapid transformation in alignment with the 
developing technology and the changing customer needs, 
ensured that the historical mission of our PTT Corporation 
and the gravity of our country on the global stage is under-
stood once again. 

As required by our Chairmanship of the Council of Admin-
istration, we continue our works towards setting universal 
standards in our sector where traditional postal services give 
way to logistics, electronic commerce and money transfer in 
particular. It is a great source of pride to see our Company 
enjoy success on a global scale owing to the relationships 
and collaborations we have established with the postal 
administrations of various countries as a result of mainly the 
bilateral meetings we carried out during the course of the 
26th Congress. The e-commerce agreement we signed with 
the Qatari Postal Administration last month was an impor-
tant step for the two countries. With the e-commerce site to 
be established with the Qatar Post-PTT Corp. partnership, 
we have shown that we have a say in international trade. 

Our Post and Telegraph Organization Corporation will 
continue to make contribution to the national economy with 
both public and private enterprises at home and in collabo-
ration with the important actors of the sector abroad.

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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Dünyanın en saygın uluslararası etkin-
likleri arasında yer alan Atlantik Konseyi 
Zirvesi İstanbul’da gerçekleştirildi. Zir-
ve’de konuşma yapan Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan, güncel küresel 
gelişmeleri değerlendirdi. Türkiye’nin 
Suriye halkına el uzattığını hatırlatan 
Erdoğan, “Komşumuz Suriye’de ilk gün-
den itibaren halkın meşru taleplerinin 
hep yanında olduk. Onları yalnız başına 
bırakmadık. Zulümden ve katliamdan 
kaçan milyonlarca Suriyeliye etnik kö-
ken, dil, din, mezhep ayrımı yapmadan 
sahip çıktık. 6 yıldır tamamen kendi 

1 İSTANBUL’DA
ATLANTİK KONSEYİ ZİRVESİ
ATLANTIC COUNCIL SUMMIT IN İSTANBUL

Among the most respected international 
activities of the world, the Atlantic Coun-
cil Summit was held in İstanbul. Giving a 
speech at the Summit, President Recep 
Tayyip Erdoğan evaluated the current 
global developments. Reminding that 
Turkey has extended a hand on the Syrian 
public, Erdoğan said, “From the first day, 
we always stood by the legitimate de-
mands of the public in our neighbor Syria. 
We did not leave them alone. Not discrim-
inating between ethnic origin, language, 
religion and sect, we protected millions 
of Syrians who escaped from the cruelty 
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imkanlarımızla üç milyon sığınmacıyı ülkemizde ba-
rındırıyoruz ve şu âna kadar STK’larla beraber yapmış 
olduğumuz harcama 25 milyar doları bulmuştur” dedi. 
Konuşmasında Türkiye’nin güçlü küresel duruşuna dikkat 
çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye, Atlantiğin her 
iki yakası için geçmişte olduğu gibi gelecekte de güçlü ve 
güvenilir bir ortaktır. İttifaka yeni bir soluk, yeni bir güç 
vermek ise hepimizin bu dönemdeki tutumuna bağlıdır” 
diye konuştu.

“Katma değer sağlıyoruz”

Atlantik Konseyi Zirvesi’nde konuşma yapan bir diğer 
isim olan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı 
Ahmet Arslan ise Türkiye’nin dev projeler hayata geçirdi-
ğini, bunu yaparken özel sektörle etkin çalışmalar sürdü-
rüldüğünü kaydederek, “Ülkemizin en büyük projelerin-
den olacak Kanal İstanbul projesinde de finans modelini 
çalışıyoruz. Taraflarla, kamu adına bu işin paydaşları 
olanlarla çalışıyoruz. Orada da çok daha farklı bir finans 
modeli geliştirmek, bu büyüklükte bir projeyi uygulana-
bilir kılmak adına yine süreç yürütüyoruz” dedi. Bakan 
Arslan, hayata geçirilen her projeyle ülkeye katma değer 
sağladıklarını da sözlerine ekledi.

and massacre. Since 6 years, we have been accommo-
dating three millions of refugees using completely our own 
means and the expenditure we have made together with 
non-governmental institutions amounted to 25 million dol-
lars until now.” Drawing attention to Turkey’s strong global 
stance, President Erdoğan said, “Turkey is a strong and 
reliable partner for both coasts of the Atlantic in the future 
just as it has been in the past. Giving new breath and pro-
viding new support to the alliance depends on the attitude 
of all of us in this period.” 

“We provide added value” 

Recording that Turkey has carried into effect giant projects 
and that effective works have been realized with the pri-
vate sector while carrying them out, another name who 
gave a speech in the Atlantic Council Summit, Minister 
of Transportation, Maritime Affairs and Communication 
Ahmet Arslan said,  “We work on the finance model at the 
Kanal İstanbul which will be one of the greatest projects of 
our country, as well. We work with parties and those who 
are stakeholders in the name of the public. Again, we carry 
out there a process in order to have a highly developed 
finance model and make this project feasible.” Minister 
Arslan added that they provide added value to the country 
with every project they carry into effect. 

9



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pekin’de 
düzenlenen Kuşak ve Yol Forumu’na katıldı. “Yeni 
İpek Yolu” olarak adlandırılan projenin ayrıntılı 
şekilde ele alındığı etkinlikte konuşma yapan Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, bu girişimin Asya’yı, Avrupa’yı, 
Afrika’yı ve hatta Güney Amerika’yı birbirine bağ-
lama hedefiyle 
geleceğe damga 
vuracağını ifade 
etti. Yeni İpek Yolu 
projesinin başarılı 
olması durumun-
da güzergahta 
yer alan ülkelerin 
t icaret in in  ko-
laylaşacağına, 
gümrük alanın-
daki işbirliklerinin 
geliştirileceğine 
ve yatır ımların 
artacağına dikkat çeken Erdoğan, “Siyasi ve ekono-
mik alanda birbiriyle uyumlu bir sistemin tesisi, böl-
gemizde istikrar ve refah temelli yeni bir dönemin 
kapılarını aralayacaktır” dedi. 

Türkiye’nin coğrafi konumu nedeniyle İpek Yolu gü-
zergahının önemli bir ülkesi olduğunu dile getiren 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa’nın Anadolu üze-
rinden Orta Asya’ya ve oradan Çin’e bağlanmasını 
hedefleyen “Orta Koridor” projesiyle bu konumun 
güçlendirileceğini belirtti. Erdoğan, birkaç ay içinde 
hayata geçirilmesi beklenen Bakü-Tiflis-Kars De-
miryolu Projesi’yle Orta Koridor’un önemli bir ayağı-
nın tamamlanacağını sözlerine ekledi. 

2 CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 
KUŞAK VE YOL FORUMU’NDA
PRESIDENT ERDOĞAN AT THE BELT AND ROAD FORUM

President Recep Tayyip Erdoğan participated in 
the Belt and Road Forum carried out in Beijing. 
Giving a speech in the event in which the pro-
ject “the New Silk Road” was discussed in detail, 
President Erdoğan expressed that this initiative 
would leave its mark on the future with its tar-

get of connecting 
A s i a ,  E u r o p e , 
Africa and even 
South  Amer ica 
to  e a c h  o t h e r. 
Drawing atten-
tion to the fact 
that in case the 
New S i l k  Road 
project becomes 
successful, trade 
of the countries 
o n  t h e  r o a d 
would be facili-

tated, the collaboration in the field of customs 
would be developed and the investments would 
increase, Erdoğan said, “The establishment of 
a system harmonized in the political and eco-
nomic field will open the doors of a new period 
based on stability and welfare.”

Expressing that Turkey is an important country 
of the Silk Road route due to its geographical 
position, President Erdoğan indicated that 
this position would be strengthened with the 
“Middle Corridor” project that aims to connect 
Europe to Central Asia over Anatolia and then 
to China.
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Türkiye’nin en büyük ve en prestijli uluslararası etkinlik-
lerinden olan Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nın 
13’üncüsü 9-12 Mayıs 2017 tarihlerinde düzenlendi. Fua-
rın açılışında konuşma yapan Başbakan Binali Yıldırım,  
dünyada güvenlikle ilgili büyük değişimlerin yaşandığı-
nı ifade ederek Türkiye’nin Asya ile Avrupa arasındaki 
stratejik konumu nedeniyle bu konjonktürde önemli bir 
yerde bulunduğunu söyledi. 

Türkiye’nin hem kendi güvenliğini hem başka ülkelerin 
güvenliğini savunmaya büyük önem atfettiğinin altını 
çizen Başbakan Yıldırım, 
“Sınırlarımızın güvenliğini, 
toprak bütünlüğümüzü, 
can ve mal emniyetimizi 
nasıl önemsiyorsak bütün 
ülkelerin de emniyet ve 
güven içerisinde olmasını 
önemsiyoruz,  ist iyoruz. 
Güvenlik politikalarımızı 
insan ve hayatı savunmak 
üzere belirliyoruz. Ülkemi-
zin güvenliğini sağlarken 
aynı zamanda milyonlarca 
savaş mağduruna kucak 
açmamız, bütün insanlığın görmesi gereken bir gerçek-
tir, bir fedakarlıktır” dedi. 

Konuşmasında Türkiye’nin bugün dünyada dostluğu 
talep edilen, husumetinden çekinilen bir ülke haline 
geldiğini ifade eden Başbakan Binali Yıldırım, ülkemi-
zin savunma alanında katettiği mesafeyi şu sözlerle 
aktardı: “15 yıl önce savunma sanayisinde dışa bağım-
lılığımız yüzde 80’ler mertebesindeyken bugün bu oran 
yüzde 40’ların altına düşmüştür. Yerli, millî katkı oranı 
yüzde 60’ın üzerine çıkmıştır.” 

3 “GÜVENLİK POLİTİKALARIMIZI İNSAN VE 
HAYATI SAVUNMAK ÜZERE BELİRLİYORUZ”
“WE DETERMINE OUR SECURITY POLICIES TO DEFEND MAN AND LIFE” 

One of the biggest and most prestigious events of Turkey, 
the 13th International Defense Industry Fair was carried 
out between 9-12 May 2017. Giving a speech in the open-
ing ceremony of the Fair, Prime Minister Binali Yıldırım in-
dicated that great changes are experienced in the world 
in terms of security, and said that Turkey is in important 
position in this conjuncture due to its geographical posi-
tion between Asia and Europe. 

Emphasizing that Turkey attributes great importance to 
defend its own security as well as that of other countries, 

Prime Minister said, “We 
give importance to the fact 
that all countries are secure 
and safe just as we give 
importance to the security 
of our own borders, our ter-
ritorial integrity and safety 
of our life and property, and 
we want it so. We determine 
our security policies to de-
fend man and life. The fact 
that we embraced millions 
of war victims while provid-
ing our country’s security is 

a reality as well as a sacrifice which entire humankind 
should understand.” 

Indicating in his speech that Turkey is a country the friend-
ship of which is looked for and from the hostility of which 
one refrains, Prime Minister Binali Yıldırım expressed the 
distance taken by our country in the field of defense with 
the following words, “While our country’s foreign source 
dependency was among 80 percent 15 years ago, this 
ratio went down below 40 percent today. Local, national 
contribution rate increased over 60 percent.”

11



Kamu Bilişimcileri Derneği’nin Ulaştırma, De-
nizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın desteğiyle 
düzenlediği Kamu Siber Güvenlik Zirvesi, 6-7 
Nisan 2017 tarihlerinde Ankara’da gerçekleş-
tirildi. Zirve’ye Ulaştırma, Denizcilik ve Haber-
leşme Müsteşar Yardımcısı Galip Zerey ile Ha-
berleşme Genel Müdürü Ensar Kılıç da katıldı.

Zirve’nin açılış konuşmasını yapan Haber-
leşme Genel Müdürü Ensar Kılıç, 2013-2014 
yıllarında siber güvenliğin önemli bir konu 
haline geldiğini belirterek, “Ülkemizin jeopoli-
tik durumu ve önemi, her geçen gün güçlenen 
yapısı ve siber saldırı alan ülkeler arasında ilk 
10 içerisinde yer alması sebebiyle siber gü-
venlik farkındalığı noktasında sorumluluklar 
gerektirmektedir” dedi. En çok karşılaşılan 
siber saldırı türleriyle ilgili bilgi veren Kılıç, bu 
alanda yapılan çalışmaları şu şekilde özetledi: 
“İlki 2013 yılında, ikincisi 2016 yılında olmak 
üzere 2 adet strateji belgesi ve eylem planı ha-
zırladık, Zararlı Yazılım Analiz Laboratuvarı’nı 

4 KAMU SİBER GÜVENLİK ZİRVESİ
PUBLIC CYBER SECURITY SUMMIT

Held by the Public IT Specialists Association with 
the support of the Ministry of Transportation, 
Maritime Affairs and Communication, the Public 
Cyber Security Summit was held between 6-7 
April 2017 in Ankara. Deputy Undersecretary of 
the Ministry of Transportation, Maritime Affairs 
and Communication Galip Zerey and General 
Manager of Communication Ensar Kılıç partici-
pated in the summit, as well. 

Giving the opening speech of the Summit, Gen-
eral Manager of Communication Ensar Kılıç in-
dicated that cyber security became an important 
subject in 2013-2014 and said, “Due to the geo-
political status and importance of our country, its 
ever-strengthening structure and the fact that it is 
among the first ten countries under cyber attack, 
it requires responsibilities in terms of cyber secu-
rity awareness. “Giving information on the most 
witnessed cyber security types, Kılıç summarized 
the works in this field as such: “We prepared two 
strategy documents, one of which was in 2013 
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kurduk, 3 ulusal ve bir uluslararası tatbikat gerçekleştir-
dik. SOME rehberleri ve minimum güvenlik önlemleri gibi 
dokümanlar hazırladık ve paylaştık. 2013 yılında USOM’u 
kurduk, ilgili kurumlarda toplam 600 adet SOME kuruldu.  
KamuNet projesi hayata geçirildi.”

Zirve’de konuşma yapan bir diğer isim olan Bilişim Tekno-
lojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan 
ise gelişmiş ülkelerin güvenlik ve refahının dijital temellere 
dayandığını ifade ederek, “Gerekli kabiliyet ve bilgiye 
sahip, dijital yeteneklerle donatılmış, gelişen bir toplum 
oluştururken aynı zamanda güveni ve güvenliği de tesis 
etmeliyiz” dedi. Bütün kurum ve kuruluşların siber güven-
liği sağlama noktasında önemli görevler üstlenmesi ge-
rektiğini belirten Sayan konuşmasını şöyle sürdürdü: “Ka-
mu-özel sektör işbirliği içinde teknolojiyi, güncel tehditleri 
ve önlemleri hep birlikte değerlendirerek hızlı reaksiyon 
almak durumundayız. Bu anlamda haberleşme sektörü-
nün düzenleyici kurumu olarak biz teknolojiyi sektörünün 
lokomotifi olan operatörlerimiz ile en yakın şekilde çalı-
şıyoruz. Siber güvenlik alanında da çözüm üreten, proje 
üreten tüm paydaşlara kapımız açık.”

and the other in 2016 as well as an action plan; we estab-
lished the Malicious Software Detection Laboratory. We 
carried out three national and one international practice. 
We prepared and shared documents such as the Cyber 
Incidents Response Team (SOME) guides and minimum 
security precautions. In 2013, we established the National 
Cyber Incidents Response Center (USOM) and 600 SOMEs 
in the institutions in question. We carried into effect the 
KamuNet Project.” 

Another personage to deliver a speech at the Summit, 
Chairman of the Information and Communication Tech-
nologies Authority, Dr. Ömer Fatih Sayan indicated that the 
security and welfare of the developed countries depend 
on the digital basis and said, “While forming a society 
which has necessary talent and knowledge and which is 
equipped with digital abilities, we have ensure confidence 
and security, as well.” Indicating that all the institutions and 
organization have to assume important duties in ensuring 
cyber security, Sayan continued his speech as such, “Eval-
uating the technology, current threats and precautions 
together within public-private sector partnership, we have 
to react rapidly. In this sense, as the regulatory institution of 
the communication sector, we work closely on technology 
with our operators which are the precursors of its sector. 
Our doors are open to all our stakeholders which provide 
solutions and produce projects in the field of cyber security.”
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Turkcell ve Huawei arasında önemli bir işbirliği 
anlaşmasına imza atıldı. İki telekomünikasyon 
devi, ortak Ar-Ge çalışmalarını yoğunlaştırma 
ve 4.5G ile 5G teknolojileri alanındaki faaliyet-
lere hız verme kararı aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Yeni 
İpek Yolu projesi bağlamında gerçekleştirdiği 
Çin ziyareti kapsamında varılan anlaşmanın 
imza töreninde konuşan Ulaştırma, Denizcilik 
ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, projenin 
Türkiye’nin 31 trilyon dolarlık bir pazara erişe-
bilmesi açısından çok önemli olduğunu ifade 
ederek şunları söyledi: “Tüm çabamız, Türki-
ye’nin her alanda yerli teknolojiler geliştiren bir 
ülke olması için. Yazılım sektörü de bu anlamda 
çok kritik öneme sahip. Yeni İpek Yolu ile 31 tril-
yon dolarlık bir pazara erişeceğiz, ancak yeni 
dünyada yerli ve millî yazılımlarınız olmadan 
teknoloji geliştirmenin zor olduğunu da unut-
mamamız gerekiyor. Bu nedenle Turkcell ve  
Huawei arasında imzalanan anlaşmanın 
Türkiye’de yerli teknoloji geliştirilmesi adına 
önemli bir adım olduğunu düşünüyorum.”

5 TELEKOMÜNİKASYONDA BÜYÜK İŞBİRLİĞİ
MAJOR COLLABORATION IN TELECOMMUNICATION

An important collaboration was concluded be-
tween Turkcell and Huawei. The two giants of 
communication took the decision to intensify joint 
R&D works and speed up the activities in the fields 
of 4.5G and 5G technologies.

Speaking at the signature ceremony of the agree-
ment reached within the scope of President Recep 
Tayyip Erdoğan’s visit to China in the context of 
the New Silk Road project, Minister of Transport, 
Maritime Affairs and Communication Ahmet Ars-
lan stated that the project is of major importance 
in order for Turkey to reach a market of 31 trillion 
dollars and went on to add: “Our entire effort 
is for Turkey to become a country that develops 
local technologies in every field. The software 
sector is of critical importance in this sense. With 
the New Silk Road, we will reach a market of 31 
trillion dollars, but we have to keep in mind that 
in the new world, without our local and national 
software, it is difficult to develop technology. 
Thus, I think that the agreement signed between 
Turkcell and Huawei is an important step in terms 
of developing local technology in Turkey.”
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6 “BÜYÜMEYE DEVAM EDECEĞİZ”
“WE WILL CONTINUE TO GROW”

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet 
Arslan, Bursa’da düzenlenen Karayolları Bölge Müdür-
leri Toplantısı’na katıldı. Arslan, Bakanlığın son yıllarda 
hayata geçirdiği dev projelerle ilgili bilgi verdi. 

Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Osmangazi Köprüsü’nün 
yap-işlet-devret yöntemiyle hayata geçirilen projeler 
olduğunu hatırlatan Bakan Arslan, “Bu projeler bize 
iki şeyi sağlamış olacak. Birincisi, insanımızın seyahat 
konforunu artıracak, hayatını rahatlatacak, kolaylaştı-
racak. İkincisi ise özel-
likle ticaretin, ekono-
minin büyümesi adına 
yük hareketi sağlamış 
o l a ca k ”  d e d i .  E l d e 
edilen başarıların Tür-
kiye’nin kalkınmasına 
büyük katkı sağladığını 
ifade eden Ahmet Ars-
lan, bu sayede ülkemi-
zin dünya ticaretinden 
aldığı payın arttığını 
söyledi. 

Türkiye’nin dev projeler 
hayata geçirmeye de-
vam edeceğini belirten 
Ulaştırma, Denizcilik 
ve Haberleşme Bakanı 
Ahmet Arslan, “Hangi yolla olursa olsun Türkiye’nin 
büyümesini, gelişmesini istemeyenlere, engellemeye 
çalışanlara rağmen biz büyümeye, gelişmeye devam 
edeceğiz. Onların lokomotifi olan ulaşım ve erişimi 
sağlamak adına da bugüne kadar ortaya koyduğumuz 
bütün projeleri tek tek gerçekleştirdiğimiz gibi, bugün-
den sonra da boş durmayıp 2023 hedeflerine ve son-
rasına bizi götürecek projelerin hepsini tek tek hayata 
geçireceğiz” diye konuştu.

Minister of Transportation, Maritime Affairs and Com-
munication Ahmet Arslan participated in the Regional 
Managers of Highways Meeting. Arslan gave informa-
tion on the giant projects the Ministry carried into effect 
in the recent years. 

Reminding that the Yavuz Sultan Selim Bridge and the 
Osmangazi Bridge are the projects that are realized 
with the build-operate-transfer method, Minister Ars-
lan said, “These projects will provide us two things. 

Firstly, they will increase the 
travel comfort of our people, 
ease and facilitate their lives. 
Secondly, the load movement 
will be ensured in the name of 
the growth of especially trade 
and economy.” Expressing that 
the successes achieved hugely 
contribute to the development 
of Turkey, Ahmet Arslan said that 
hence the share received from 
the global trade by our country 
increased. 

Indicating that Turkey will con-
tinue to carry into effect giant 
projects, Minister of Transporta-
tion, Maritime Affairs and Com-
munication Ahmet Arslan stated, 

“Despite those who do not want Turkey to grow and 
develop and who try to prevent it whatever the means, 
we will continue to grow and develop. In order to ensure 
transportation and access which are their precursors, 
just like we carried out one by one all the projects which 
we put forward until today; we will not remain idle after 
today and we will carry into effect one by one all the 
projects that will convey us to the 2023 targets and af-
terwards.”
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Pulların, posta gönderilerinin ücretlendirilmesinde kullanılan 
birer makbuz olmaktan çok bir kültür unsuruna dönüşmesiyle 

posta idarelerinin pul emisyonunda çeşitliliği önemsediği 
görülür. Bunun yanı sıra koleksiyonerlerin talepleri ve posta 

idarelerinin kararlarıyla farklı ülkeler ortak temalı pullar 
basmaya başlamıştır. Bunun en yaygın örneği ise “Europa” 

veya CEPT pulları olarak adlandırılan serilerdir.

It is seen that stamps, after their transformation into cultural items 
rather than being invoices for the postal dispatches, have become 

more various on the emission lists of postal administrations. 
Moreover, by the demands of the collectors and the decision of 
postal administrations, different countries have started to issue 
stamps with common themes. The most well known instance of 

these is the “Europa Stamps” or the CEPT series.

Stamps, one of the most crucial elements of postal 
correspondence, maintain their importance even after 
the digitalisation of the era has made communication 
fast, common and economic whilst sending letters have 
become a nostalgic tradition. Common theme stamps, 
issued first in 1956 by the countries which were to form the 
European Postal and Telecommunications Administration 
after a short while, excites not only the ones in Europe but 
philatelists among the world. 

The very first example of the common theme stamps, 
called the Europa stamps, is the stamp that was issued 
collaboratively in 1956 by Belgium, France, Holland, Italy, 
Luxemburg and West Germany. The stamp designed by 
French artist Daniel Gonzague that shows the letters E, 
U, R, O, P and A on a vertical array forming a tower was 

Elektronik haberleşmenin hızlı, yaygın, ekonomik hale 
gelmesiyle temel bir ihtiyacı karşılamaktan çok bir gele-
neğin sürdürülmesi şeklinde devam eden mektuplaşma-
nın önde gelen unsuru pul önemini hâlâ koruyor. Avrupa 
Posta ve Telekomünikasyon İdareleri Birliği’ni oluştura-
cak ülkelerin 1956 yılında başlattığı ortak desenli veya 
ortak temalı pul basma uygulaması yalnızca Avrupa’da 
değil dünya çapında da filatelistlerin yakından ilgilendi-
ği bir alan olma özelliği taşıyor.

Europa pulları olarak adlandırılan serinin ilk ürünü 1956 
yılında Batı Almanya, Belçika, Fransa, Hollanda, İtalya 
ve Lüksemburg’un bastığı ortak puldur. Fransız sanatçı 
Daniel Gonzague’nün tasarladığı, dikey biçimde dizilen 
E, U, R, O, P, A harflerinden oluşturulmuş kule görseline 
sahip pul, 6 ülke tarafından farklı zemin renklerine uygu-
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lanarak basılır. Ertesi yıl, 6 ülkeye Almanya’nın II. Dünya 
Savaşı’nın ardından önce özerk sonra yarı bağımsız sta-
tüde yönetilen Saarland eyaleti ve İsviçre’nin katılmasıy-
la toplam 8 posta idaresi adına “Savaş ve Barış” temalı, 
her birinde “Europa” ifadesi yer alan, ancak görselleri 
farklı 17 pul tedavüle sunulur. 

Türkiye bu ortaklığa 1958’de dahil olur. İsviçre’nin katıl-
madığı, Türkiye’yle birlikte 8 ülkenin Europa pulu bas-
tığı bu yılın ortak görseli Hollandalı sanatçı André Van 
der Vossen’in tasarladığı güvercinin taşıdığı stilize “E” 
harfidir. Diğer 7 ülkeden farklı renklerle 15 pul bu ortak 
görselle basılırken Türkiye’nin ilk Europa pullarını, 4 mil-
yon tirajla tedavüle sunulan, bordo ve mor renkli, büyük 
harflerle “Avrupa” ifadesine yer verilmiş, görselin üzeri-
ne “Europa” yazılı iki parçalık seri oluşturur.

issued by 6 countries with a slight difference, every country 
used different coloured backgrounds. Next year, in ad-
dition to 6 countries, with the Saarland State, which was 
autonomous before the World War II and has become 
semi-independent later, and Switzerland, the administra-
tion issued “War and Peace” themed 17 different stamps 
having “Europa” inscription on behalf of 8 countries. 

Turkey has become a part of this cooperative project in 
1958. That year’s common theme was the design depict-
ing a dove carrying a stylized “E” letter by the Dutch artist 
André van der Vossen, was issued as a 15 stamps series in 
7 countries without the participation of Switzerland. Tur-
key, on the other hand, issued 4 million editions of its first 
Europa stamps showing a stylized Europe inscription on 
a blue and maroon background including the statement 
“Avrupa” (Europe). 
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Türkiye ortak pul 
uygulamasına 1958’de 

dahil olur. İsviçre’nin 
katılmadığı, Türkiye’yle 

birlikte 8 ülkenin Europa 
pulu bastığı bu yılın ortak 
görseli güvercinin taşıdığı 

stilize “E” harfidir.

Turkey joined 
the joint stamp 

application in 
1958. That year’s 

common theme in 
which 8 countries 
inculuding Turkey 

issued Europa 
stamps, was the 
design depicting 

a dove carrying a 
stylized “E”.
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1959 yılında 23 ülkenin Avrupa Posta ve Telekomüni-
kasyon İdareleri Birliği’ni (CEPT) kurmasıyla Europa 
pullarının tasarım ve baskı süreçleri bu kurum tara-
fından idare edilmeye başlar. Bu yılın ortak teması 
Alman sanatçı Walter Brudi tarafından geliştirilen 
zincir olacaktır. 1960’a gelindiğinde Europa pulları 
artık CEPT pulları adıyla da anılır. İlk resmî CEPT pul-
ları bu yıl Almanya, Avusturya, Belçika, Birleşik Krallık, 
Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İrlanda, 
İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, İzlanda, Lihtenştayn, 
Lüksemburg, Norveç, Portekiz, Türkiye ve Yunanistan 
tarafından basılır. Bu 20 ülkeden 18’i Finlandiyalı sa-
natçı Pentti Rahikainen’in tasarımını kullanmış, Birleşik 
Krallık bu görselin yanında Kraliçe II. Elizabeth’in res-
mine yer vermiştir. Lihtenştayn ise farklı bir görselle, 
üstelik yaklaşık 320 bin gibi düşük bir tirajla basar ilk 
Europa pulunu. Bu pul, günümüzde dahi yüksek kolek-
siyon değerine sahiptir. Lihtenştayn ayrıca 1973 yılına 
kadar sürecek ortak tasarım uygulamasının dışına en 
fazla çıkacak ülke olacaktır.

In 1959, after the establishment of the European Postal 
and Telecommunications Administration (CEPT) by 23 
countries, the design and publishing processes began 
to be managed by this establishment. That year’s design 
would be a chain designed by the German painter Walter 
Brudi. With the beginning of 1960, Europa stamps have 
begun to be referred as CEPT stamps. Austria, Belgium, 
Denmark, Finland, Denmark, Finland, France, Germany, 
Greece, Holland, Ireland, Italy, Iceland, Liechtenstein, Lux-
emburg, Norway, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland, 
Turkey and the UK have issued the first official stamp 
series of the CEPT this year.  Among these 20 countries, 
18 countries have used the design of the Finn artist Pentti 
Rahikainen while the UK has included the picture of Queen 
Elizabeth II next to the design. Liechtenstein, on the other 
hand, has chosen a different image for their first Europa 
stamp and issued them in a relatively small number- 
320.000. This stamp is still quite precious for the philate-
lists. Liechtenstein would be the only country not following 
the common theme procedure that kept going until 1973. 
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1961-1974 arası dönemde birkaç istisna hariç ortak ta-
sarımlı pul basımına devam edilir. Bu süreçte projeye 
dahil olan ülkeler arasında Kıbrıs Cumhuriyeti, San 
Marino, Monako, Andorra, Vatikan, Yugoslavya, Malta 
yer alır. 1961’de 19 küçük güvercinin oluşturduğu bir bü-
yük güvercin (Theo Kurpershoek, Hollanda), 1962’de 19 
yapraklı stilize ağaç (Lex Weyer, Lüksemburg), 1963’te 
birer karenin içine yerleştirilmiş C, E, P, T harflerini ba-
rındıran geometrik kompozisyon (Arne Holm, Norveç), 
1964’te ulusal dillerde “5. Yıl” ibaresiyle birlikte stilize 
çiçek (Georges Bétemps, Fransa), 1965’te CEPT’in üç ana 
faaliyet alanı posta, telefon ve telgrafı temsil eden üç 
yapraklı bir dal (Hördur Karlsson, İzlanda), 1966’da sti-
lize yelkenli (Gregor ve Josef Bender, Almanya), 1967’de 
çarklar (Oscar Bonnevalle, Belçika), 1968’de anahtar 
(Hans Schwarzenbach, İsveç), 1969’da CEPT pullarının 
10. yılı anısına “1959-1969” ibareli kaligrafik kompozis-
yon (Luigi Gasbarra ve Georgio Belli, İtalya), 1970’te 
stilize güneş (Louis Le Brocquy, İrlanda), 1971’de zincir  
(Helgi Haflidasson, İzlanda), 1972’de kuzey ışıkları (Paavo  
Huovinen, Finlandiya), 1973’te ise stilize posta borusu 
(Leif Frimann Anisdahl, Norveç) Europa pullarını süsler.

1974 yılından itibaren CEPT pullarında ortak tasarım 
yerine ortak tema uygulamasına geçilir. Posta idareleri, 
bir önceki yıl belirlenen tema çerçevesinde kendi ülke-
lerini yansıtan pullar basmaya başlar. İlk yılın teması 
heykeldir. 1975’te resim, 1976’da el sanatları, 1977’de 

Between 1961 and 1974 with few exceptions, the common 
design stamp series continues to be issued. During this 
period the Cyprus Republic, San Marino, Andorra, Vat-
ican, Yugoslavia and Malta have joined the project, re-
spectively. A stylized dove made up of 19 individual doves 
(Theo Kurpershoek, Holland) in 1961; a stylized tree with 
19 leaves (Lex Weyer, Luxemburg) in 1962; C, E, P, T letters 
embedded in a square with a geometrical composition 
(Arne Holm, Norway) in 1963; stylized flower with “5th 
Year” statement in various languages (Georges Bétemps, 
France) in 1964; 3-leaf branch symbolizing the three main 
service areas of the CEPT, respectively post; telephone 
and telegraph (Hördur Karlsson, Iceland) in 1965; a styl-
ized yacht (Gregor & Josef Bender, Germany) in 1966; a 
key design (Hans Schwarzenbach, Sweden) in 1968; cal-
ligraphic composition stating “1959-1969” for the decen-
nial (Luigi Gasbarra & Georgio Belli, Italy) in 1969; stylized 
sun figure (Louis le Brocquy, Ireland) in 1970; Chain of Os 
design with CEPT in the links (Helgi Haflidasson, Iceland) 
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1974 yılından itibaren 
CEPT pullarında 

ortak tasarım 
yerine ortak tema 

uygulamasına geçilir. 
It is in 1974 that 

the CEPT common 
design stamp series 

gave way to common 
theme procedure.
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in 1971; the northern lights (Paavo Huovinen, Finland) in 
1972 and stylized post horn( Leif Frimann Anisdahl, Nor-
way) in 1973 decorated the Europa stamps. 

It is in 1974 that the CEPT common design stamp series 
gave way to the common theme procedure. Postal ad-
ministrations started to issue stamps that reflect their own 
country within the scope of the theme decided previous 
year. The first year’s theme was sculptures. Paintings in 
1975; handicrafts in 1976; landscapes in 1977; monuments 
in 1978; post & communications in 1979; famous people 
in 1980; folklore in 1981; historic events in 1982; inventions 
and explorations in 1983; European Music Year in 1985; 
nature conservation in 1986; modern architecture in 1987; 
transportation and communications in 1988; children’s 
games in 1989 were the themes with which the Europa 
stamps would be issued.  In 1984, on the other hand, a 
stylized bridge design by French artist Jacky Larrivière 
was issued collectively by the majority.

Europa stamps have become more diversified with the 
increase of the independent European countries after 
the dismantling of the Berlin Wall in 1989, dissolution of 
the Soviet Union in 1991 and Yugoslavia in 1992. During 
the 90’s, countries from 35 to 54 issued stamps regarding 
the common theme. The stamps that issued during this 
period included themes such as the following: Post offices 
(1990); European aerospace (1991); voyages of discovery 
in America (1992); contemporary art (1993); great discov-
eries (1994); peace and freedom (1995); famous women 
(1996); tales and legends (1997); festivals and national 
celebrations (1998); nature reserves and parks (1999). The 
Europa emblem, which is still used today, was seen on the 
stamps in 1993 for the first time.  

In 2000, in the honour of entering the new millennium, 55 
countries used Jean-Paul Cousin’s “Tower of 6 stars”-a 
redesign of the very first CEPT stamp. The topics for the 
following years until now are water-treasure of nature, 
the circus, poster art, holidays, gastronomy, integration 
through the eyes of young people, scout centenary, writ-
ing letters, astronomy, children books, van of the post-
man-postal vehicles, national musical instruments, old 
toys, ecology in Europe, and castles respectively.

manzara, 1978’de anıtlar, 1979’da posta tarihi, 1980’de 
ünlü kişiler, 1981’de folklor ve şölenler, 1982’de tarihî olay-
lar, 1983’te icatlar ve keşifler, 1985’te Avrupa Müzik Yılı, 
1986’da doğa koruma, 1987’de modern mimari, 1988’de  
ulaştırma ve haberleşme, 1989’da çocuk oyunları temalı 
Europa pulları basılır. 1984’te ise Fransız sanatçı Jacky 
Larrivière’e ait stilize köprü deseni büyük çoğunluğun 
ortak pulu olarak tedavüle sunulur. 

1989’da Berlin Duvarı’nın yıkılması, 1991’de Sovyetler Bir-
liği’nin, 1992’de Yugoslavya’nın dağılmasıyla Avrupa’da-
ki bağımsız devlet sayısının artması Europa pullarının da 
çeşitlenmesini sağlar. 1990’lı yıllarda 35 ila 54 ülke ortak 
tema etrafında pul basar. 1990’da posta binaları, 1991’de 
Avrupa’nın uzay çağı, 1992’de Amerika’nın keşfinin 500. 
yılı, 1993’te çağdaş sanat, 1994’te büyük keşifler, 1995’te 
barış ve özgürlük, 1996’da ünlü kadınlar, 1997’de hikaye 
ve masallar, 1998’de millî bayramlar, 1999’da doğal kay-
naklar ve millî parklar konulu pullar tedavüle sunulur. 
Günümüzde kullanılmaya devam eden “Europa” logosu 
ise 1993 yılından itibaren pullarda yer alır.

2000 yılında yeni milenyuma girilmesi şerefine 55 ülke, 
ilk CEPT pulunda kullanılan kule motifinin yıldızlarla 
yeniden üretildiği Jean-Paul Cousin imzalı görseli kul-
lanır. 2001’de su, 2002’de sirk, 2003’te afişler, 2004’te 
tatil, 2005’te gastronomi, 2006’da gençlerin gözüyle 
Avrupa’nın bütünleşme süreci, 2007’de izciliğin 100. yılı, 
2008’de mektup, 2009’da astronomi, 2010’da çocuk ki-
tapları, 2011’de ormanlar, 2012’de turizm, 2013’te posta 
araçları, 2014’te enstrümanlar, 2015’te eski oyuncaklar, 
2016’da ise ekoloji temalı pullar basılmış, 2017 yılının ko-
nusu ise kaleler olarak belirlenmiştir.
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TÜRKİYE BÖLGESİNDE GÜÇLÜ, 
ÜRETEN, ÜRETTİĞİ TEKNOLOJİ 
VE BİLGİ İLE YÖN TAYİN 
EDEBİLEN BİR ÜLKEDİR

FARUK ŞEKERCİ: 

TURKEY IS A COUNTRY THAT IS STRONG 
IN ITS REGION, THAT PRODUCES AND 
CAN STEER THE TECHNOLOGY AND 
INFORMATION IT PRODUCES
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Türkiye’nin bilim, sanayi ve teknoloji 
alanlarında bölgesindeki ve dünyadaki 
yeri ve önemi konusunda görüşleriniz 
nelerdir?

Bildiğiniz üzere, sanayi stratejimizin 
uzun dönemli vizyonu “orta-yüksek 
ve yüksek teknolojili ürünlerde Afro- 
Avrasya’nın tasarım ve üretim üssü ol-
mak” şeklinde belirlenmiştir. Bu vizyon 
çerçevesinde Türk sanayisinin yüksek 
katma değerli ve ileri teknolojili ürün-
lerin üretildiği, nitelikli insan kaynakları 
ile çevreye ve topluma duyarlı olduğu 
bir sanayi yapısına dönüşümünü ger-

What are your opinions regarding the 
place and importance of Turkey in its 
region and in the world in the field of 
science, industry and technology?

As you know, the long-term vision of our 
industrial strategy was determined as 
“to become the design and production 
base of Afro-Eurasia in medium-high 
and high-technology products.” Within 
the framework of this vision, our basic 
aim is to ensure the transformation of 
the Turkish industry into an industry 
structure in which high-value added 
and advanced technology products 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı  
Müsteşar Yardımcısı Faruk Şekerci, gelecekte 

daha stratejik önem taşıyacak savunma, uzay, 
havacılık, enerji, gıda, biyoteknoloji, nanoteknoloji, 

yazılım ve otomasyon gibi alanlarda sanayiyi 
hızla hazırladıklarını belirterek, “Son 5 yıldır 

marka başvurularında Avrupa’da birinci, tasarım 
başvurularında ikinci olmamız bu konuda ne 

kadar istekli olduğumuzun bir göstergesidir” diyor.

Indicating that they are rapidly preparing 
the industry in the fields of defense, space, 

aviation, energy, food, biotechnology, 
nanotechnology, software and automatization, 

the Deputy Undersecretary of the Ministry of 
Science, Industry and Technology  

Faruk Şekerci says, “The fact that we rank first 
in Europe in patent applications and second 
in design applications is an indicator of how 

eager we are in this subject.”
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çekleştirmek temel amacımızdır. OECD tarafından yayım-
lanan 2017 Küresel Kalkınma Perspektifleri Raporu’nda 
Türkiye, “orta-yüksek ve sürdürülebilir kalkınma” grubunda 
gösterilmiş ve aynı raporda ülkemizin son çeyrek yüzyılda 
gelir farkını yüzde 10 oranında azalttığı tespiti yapılmıştır. 
Bunun yanında, kalkınma hızımızı bu şekilde sürdürme-
miz halinde 2030 yılına kadar orta-yüksek gelirli ülkeler 
grubundan “yüksek gelirli ülkeler” grubuna çıkacağımız 
öngörülmüştür.

Türkiye hâlihazırda dünyanın sayılı üretim lokasyonları 
arasına girmeyi başarmıştır. Avrupa’da hafif ticari araç 
ve otobüs üretiminde birinci, kamyon üretiminde ikinci, 
otomobil üretiminde yedinci sırada yer almaktayız. Beyaz 
eşya ve çimento üretiminde Avrupa birincisi, demir-çelik 
sektöründe Almanya’dan sonra ikinci sıradayız. Gelecekte 
daha stratejik önem taşıyacak savunma, uzay, havacı-
lık, enerji, gıda, biyoteknoloji, nanoteknoloji, yazılım ve 
otomasyon gibi alanlarda sanayimizi hızla hazırlıyoruz. 
Nitekim son 5 yıldır marka başvurularında Avrupa’da bi-
rinci, tasarım başvurularında ikinci olmamız bu konuda ne 
kadar istekli olduğumuzun bir göstergesidir.

are produced and which is mindful of the environment and 
society with its qualified human resources. In the 2017 Per-
spectives on Global Development Report published by the 
Organization for Economic Cooperation and Development 
(OECD), Turkey was placed in the “medium-high and sus-
tainable development” group and it was determined in the 
same report that our country decreased the income gap by 
10 percent in the last quarter of the century. Moreover, it is 
envisaged that we will level up from “medium-high income 
countries” by 2030 to the “high-level income” if we increase 
our development rate in this manner.

Turkey has already managed to be listed among the num-
bered production locations of the world. In Europe, we 
rank first in the production of light commercial vehicles, 
second in truck production and seventh in automobile 
production. We rank first in the production of domestic ap-
pliances and cement in Europe and second in the iron-steel 
industry following Germany.      

We are rapidly preparing our industry in the fields that will 
have even more strategic importance in the future such 
as defense, space, aviation, energy, food, biotechnology, 
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“OECD raporunda Türkiye, 
‘orta-yüksek ve sürdürülebilir 

kalkınma’ grubunda 
gösterilmiş ve ülkemizin son 
çeyrek yüzyılda gelir farkını 
yüzde 10 oranında azalttığı 

tespiti yapılmıştır.”

“In the OECD report, Turkey 
was placed in the ‘medium-

high and sustainable 
development’ group and 

it was determined that our 
country decreased  
the income gap by  

10 percent in the last 
quarter of the century.”
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Türkiye bölgesinde güçlü, üreten, ürettiği teknoloji ve bilgi 
ile yön tayin edebilen bir ülkedir. Ülkemiz dünyaca tanın-
mış üniversitelerde 120 binin üzerindeki araştırmacı insan 
kaynağı tarafından üretilen bilimsel bilgiden başlayarak 
bilginin ticarileşebilir bir ürüne dönüşmesine kadar geçen 
her bir süreci desteklediği 6 milyar TL büyüklüğündeki  
Ar-Ge destek mekanizmasıyla; sanayiciler ile üniversiteleri 
bir araya getirerek ortak projeler geliştirmelerini sağladığı 
50’nin üzerindeki Teknoloji Geliştirme Bölgesi’yle; sanayici 
ve yatırımcılara planlı ve üretime hazır alanlar sunduğu 
290’ın üzerindeki Organize Sanayi Bölgesi ve Endüstri 
Bölgesi’yle; teknolojiye dayalı üretim yapmak isteyen 
yatırımcılara kurulması ve işletilmesi noktasında birçok 
teşvik sunduğu 400’ün üzerindeki Ar-Ge Merkezi ve 30 
binin üzerindeki tam zamanlı Ar-Ge çalışanıyla; test, ka-
librasyon, laboratuvar, metroloji ve uluslararası uygunluk 
değerlendirme faaliyetleri gibi Ar-Ge ve inovasyona dayalı 
bir sanayinin ihtiyaç duyacağı tüm altyapı donanımlarıyla 
ve tam güvenilir uluslararası bir piyasa ortamını tesis eden 
fikrî ve sınai mülkiyet hakları kurumlarıyla, dünyanın sayılı 
Ar-Ge, inovasyon ve üretim merkezleri arasında yer al-
maktadır.

nanotechnology, software and automatization. Thus, the 
fact that we rank first in the patent applications and the 
second in the design applications is a sign of how eager we 
are in this subject. 

Turkey is a country that is strong in its region, that produces 
and which can steer with the technology and information 
it produces. Our country is among the numbered R&D, in-
novation and production centers of the world with its R&D 
support mechanism of 6 billion TL in which every process 
from the scientific knowledge produced by over 120 thou-
sand researcher human resources in the worldwide known 
universities of our country to the transformation of infor-
mation into a commercializable product are supported; 
with its over 50 Technology Development Centers where 
the development of joint projects is ensured by bringing 
together the industrialists and universities; with over 290 
Organized Industrial Zones  and  Industrial Regions where 
industrialists and investors are offered planned areas 
ready for production; with over 400 R&D centers where 
many incentives are offered to investors who want to 
make technology based production in terms of foundation 
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Hayata geçirdiğimiz Motor ve Plastik Mükemmeliyet Mer-
kezi; uzay sanayi projelerimiz olan Göktürk 2, Türksat 6 
ve İmece uydularımız; savunma sanayi projelerimiz olan 
Hassas Güdüm Kiti, Nüfuz Edici Bomba, Satha Atılan Orta 
Menzilli Mühimmat SOM, Millî Radar Sistemleri projeleri 
ile yakın zamanda hayata geçireceğimiz otomotiv test 
merkezi, yüksek güç ve yüksek gerilim, motor test laboratu-
varları ve yerli marka elektrikli otomobil projelerimiz ile her 
alanda güçlü bir ülke ve sanayi için teknik ve teknolojik atı-
lımlar gerçekleştiriyoruz. Tam da bu noktada yaptığımız ve 
yapacağımız tüm projelerde kardeşlik hukukumuz bulunan 
dostlarımızla ortak işbirliği geliştirmeye, teknoloji transferi 
ile bilgi ve tecrübe aktarımında bulunmaya, onların da 
bilim, sanayi ve teknolojide söz sahibi olabilmelerine tüm 
samimiyetimizle ayrı bir önem atfediyoruz. Türkiye, dostla-
rının kendisinden emin olduğu bir ülke olmuştur ve bundan 
sonra da olmaya devam edecektir.

and management and with over 30 thousand full-time 
R&D employees; with all its infrastructure hardware such 
as test, calibration, laboratory, metrology, international 
conformity assessment activities which an industry based 
on R&D and innovation needs; with its institutions of intel-
lectual and industrial property rights which provide  a fully 
reliable international market. 

With the Motor and Plastic Center of Excellence which we 
carried into effect; our space industry projects Göktürk 2, 
Türksat 6 and İmece Satelites; our defense industry pro-
jects the Precision Guidance Kit, the Penetrator Bomb, 
the Stand of Missile (SOM), the National Radar System; 
and the automotive test center, high power, high voltage 
and motor test laboratories and national brand electrical 
motor projects we will soon carry into effect, we make 
technical and technological breakthroughs for a country 
and industry that is strong in every field. Right at this point, 
with the projects we have realized and will continue to do 
so, we attribute particular importance to develop joint col-
laborations with our fraternal friends, to relay information 
and experience through the transfer of technology and to 
ensure that they have a say in science, industry and tech-
nology. Turkey has been a country of which its friends are 
certain and will continue to be so. 
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“KOBİ’lerin finansmana 
erişimini kolaylaştırmak 

amacıyla taşınır 
varlıklarını rehin 

bırakabilmelerinin önünü 
açtık. Son dönemde 

makro düzeyde hayata 
geçirdiğimiz önemli 
değişikliklerden biri  

Ar-Ge Reform Paketi’dir.”

“In order to ease the 
access of the medium 

and small sized 
enterprises to funding, 
we paved the way for 

mortgaging moveable 
assets. One of the 

important changes we 
carried into effect at 

the macro level in the 
last period is the R&D  

Reform Package.”
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Türkiye bilim, sanayi ve teknoloji alanlarında yatırım yap-
mak isteyenlere hangi fırsatları sunuyor?

Son yıllarda yatırımcılarımızla istişarelerde bulunarak 
mevcut yatırım teşvik sistemimizde iyileştirmeler yaptı-
ğımız gibi yeni yatırım teşvik araçlarını da devreye aldık. 
Bu kapsamda öncelikle yatırımcılar için şirket kuruluşunu 
kolaylaştırdık. KOBİ’lerin finansmana erişimini kolaylaştır-
mak amacıyla taşınır varlıklarını da rehin bırakabilmele-
rinin önünü açtık. Son dönemde makro düzeyde hayata 
geçirdiğimiz önemli değişikliklerden biri Ar-Ge Reform 
Paketi’dir. Bu paketle Ar-Ge merkezi kurmayı kolaylaştırdık 
ve ilk defa tasarım faaliyetlerini destek kapsamına aldık. 
Ar-Ge merkezlerinde ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nde 
daha fazla ve nitelikli personel istihdam edilmesi ve bu 
personelin daha yüksek gelir elde etmesi için adım attık. 
Reform Paketi’nin hayata geçmesinin ardından özellikle 
Ar-Ge merkezi sayımız hızla artmaya başlamış ve son du-
rum itibarıyla 407’ye ulaşmıştır.

Yakın zamanda Ar-Ge Reform Paketi’nin devamı ve ta-
mamlayıcısı niteliğinde sayılabilecek Üretim Reform Pake-
ti’ni hayata geçireceğiz. Bu paketle sanayicilerimize yatırı-
ma uygun, ucuz, lojistik imkanları güçlü, altyapı imkanları 
zengin hazır üretim alanları oluşturacağız. Modern finans-
man yöntemleri ve araçları geliştirerek yatırımcılarımızın 
parasını arsaya veya binaya bağlamaksızın doğrudan 
üretime aktarmasını sağlayacağız. Ayrıca özellikle enerji, 
petro-kimya, lojistik ve otomotiv gibi alanlarda ihtisaslaş-

Which opportunities does Turkey offer those who would 
like to invest in the fields of science, industry and tech-
nology? 

In the recent years, besides ameliorating our current in-
vestment incentive system by consulting with our investors, 
we put new investment incentive tools in use. Within this 
framework, we firstly facilitated the investors’ company 
establishment processes. In order to ease the access of 
the Medium and Small Sized Enterprises to funding, we 
paved the way for mortgaging moveable assets. One of 
the important changes we carried into effect at the macro 
level in the last period is the R&D Reform Package. With this 
package, we facilitated the foundation of R&D centers and 
for the first time we included design activities within the 
scope of support. We took steps so that more and further 
qualified personnel is employed at the R&D Centers and 
Technology Development Regions and that this personnel 
earns higher income. After the Reform Package was car-
ried into effect, the number of our R&D centers in particular 
increased and as of now reached 407. 

We will soon carry into effect the Production Reform Pack-
age which is the continuation of and complementary to 
the R&D Reform package. With this reform package, we 
will provide our industrialists ready production areas that 
are suitable for investment, affordable, strong in terms of 
logistic opportunities and rich in terms of infrastructure 
benefits. By developing new finance methods and tools, 
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ma sağlayacak dev Endüstri Geliştirme Bölgeleri kurma 
çalışmalarımız hızla devam ediyor. Uluslararası rekabet 
piyasasında yatırımcılarımızın ihtiyaç duyacağı teknik la-
boratuvar ve belgelendirme faaliyetleri ile uluslararası dü-
zeyde patent ve mülkiyet haklarının korunması konuların-
daki tüm ihtiyaçları karşılayacak yeterliliğe sahibiz. Mevcut 
altyapının dışında özellikle helal gıda alanında tüm test 
hizmetlerini karşılayabilen laboratuvar altyapısını kurduk 
ve bu belgelendirme sisteminin hazırlıklarını tamamladık.

Günümüzde bilim ve teknolojide baş döndürücü gelişmeler 
 yaşanıyor. Türkiye bu süreçte söz konusu alanlara yönelik 
faaliyetlerini hangi temel ilke ve hedefler çerçevesinde 
yürütüyor?

Bilim ve teknolojide her geçen gün çok hızlı gelişim ve 
değişim yaşanıyor. Yolun en başındaki girişimcilerimizden 
en büyük üretim tesislerine sahip sanayicilerimize kadar 
yatırımcılarımızın bu değişime ayak uydurmaları, gelecek-
te oluşabilecek problemlere çözüm üretebilmeleri hatta 

we will ensure that our investors will directly transfer their 
money to production without tying it up to land or building. 
Furthermore, our works continue on establishing giant 
Industry Development Regions, which will ensure speciali-
zation especially in the fields such as energy, petro-chem-
istry, logistics and automotive. We have the capacity to 
meet all the needs regarding the issues of laboratory and 
certification activities our investors will need in the interna-
tional competition market as well as the protection of pat-
ent and property rights at the international level. Besides 
the current infrastructure, we established the laboratory 
infrastructure which meets all testing services especially in 
the field of halal food and we completed the preparations 
of this certification system. 

Today, dazzling developments take place in science and 
technology. Within this process, with which principles and 
targets does Turkey carry out its activities regarding the 
fields in question? 

A very rapid development and change is experienced 
in science and technology day by day. From our begin-
ner-level entrepreneurs to our industrialists who own the 
greatest production facilities, we try to ensure that they 
keep up with the change, provide solutions to the problems 
that may occur in the future and even steer the future. 
We call the technological transformation which the world 
experiences now the 4th Industrial Revolution. I think that 
even the formation of early awareness about the subject 
is a very important achievement. Technologies such as 
big data, robots, sensor technologies, Internet of Things 
and 3D printers will make the future. On one hand, we are 
carrying out research about the ways of producing these 
technologies with local means whereas on the other hand 
we think about how to integrate these technologies into all 
sectors. Here, one of the important points is to prepare our 
human resource for this new process in the best possible 
way. Especially, we have to revise the vocational training in 
alignment with the needs of the future. Therefore, we plan 
to carry into effect activities such as establishing Industry 
4.0 laboratories in our schools, opening vocational schools 
specific to this field, making coding lessons widespread 
and establishing model factories in the Organized Indus-
trial Zones. 
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 “Geleceğin 
dünyasına büyük 

veri, robotlar, 
sensör teknolojileri, 

nesneler arası 
internet, 3D yazıcılar 

gibi teknolojiler 
damga vuracak.”

“Technologies 
such as big 

data, robots, 
sensor 

technologies, 
Internet of 

Things and 3D 
printers will 

make the future.”
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geleceği yönlendirebilmeleri için yol açıcı olmaya çalışıyo-
ruz. Dünyanın şu anda gerçekleşen teknolojik dönüşüme 
verdiği isme biz 4. Sanayi Devrimi diyoruz. Bu konuda er-
ken bir farkındalık oluşmasının dahi çok önemli bir kazanım 
olduğunu düşünüyorum. Geleceğin dünyasına büyük veri, 
robotlar, sensör teknolojileri, nesneler arası internet, 3D 
yazıcılar gibi teknolojiler damga vuracak. Biz de bu tekno-
lojileri bir yandan yerli imkanlarla üretmenin yollarını araş-
tırırken bir yandan da tüm sektörlere bu teknolojileri nasıl 
entegre edebileceğimizi düşünüyoruz. Burada en önemli 
hususlardan biri insan kaynağımızı bu yeni sürece en iyi 
şekilde hazırlamaktır. Özellikle mesleki eğitimi geleceğin 
ihtiyaçlarına göre revize etmemiz gerekiyor. Bu amaçla, 
okullarımızda Sanayi 4.0 Laboratuvarları kurmak, bu ala-
na özel meslek liseleri açmak, kodlama derslerini yaygın-
laştırmak, Organize Sanayi Bölgeleri’nde model fabrikalar 
oluşturmak gibi eylemleri hayata geçirmeyi planlıyoruz.

Bakanlığınızın Ar-Ge çalışmasına ilişkin yaklaşımı ve he-
defler konusunda bilgi verebilir misiniz?

2002 yılında 1,8 milyar TL olan Ar-Ge harcamalarımız 2016 
yılında 20,6 milyar TL’ye ulaşmıştır. Ar-Ge harcamaları-
mızın millî gelire oranı 2002 yılında yüzde 0,53 iken 2016 
yılında yüzde 1,06’ya çıkmıştır. Bu oranı 2023’te yüzde 3’e 
taşımayı hedefliyoruz. Sevinçle karşıladığımız diğer bir 
husus ise 2002 yılında Ar-Ge harcamalarının sadece yüzde 
28,7’si özel sektör tarafından gerçekleştirilirken 2016 yılında 
bu oranın yüzde 50’sini özel sektörümüz, yüzde 40’ını da 
üniversitelerimiz gerçekleştirmiştir. 2023 hedefimiz Ar-Ge 
harcamalarındaki özel sektör payını yüzde 60’a çıkar-
maktır. Tüm bu ilerlemelerin bir göstergesi olarak Türkiye, 
Küresel İnovasyon Endeksi’nde 128 ülke içinde 16 basamak 
birden yükselerek 42’nci sıraya yükselmiş, endüstriyel ta-
sarım alt başlığında Çin, İtalya ve Kore ile birlikte ilk sırada 
yer almıştır.

Türkiye’nin silikon vadisi olarak nitelendirilen Bilişim Vadisi 
Projesi’ni yürütüyorsunuz. Proje neyi hedefliyor?

Bilişim Vadisi, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın öncü-
lüğünde, TÜBİTAK, KOSGEB, TSE, Üniversiteler ve Ticaret ve 
Sanayi Odaları’nın ortak katılımı ile oluşturulmuş bir ihtisas 
teknoloji geliştirme bölgesi projesidir. Vadi yaklaşık 3,5 mil-

Can you inform us about the approach of your Ministry 
regarding the R&D works and targets?  

Our R&D expenditure which was 1.8 billion TL in 2002, 
reached 20.6 billion TL in 2016. While the ratio of our R&D 
expenditure over national income was 0.53 in 2002, it 
increased to 1.06 in 2016. We target to increase this ratio 
to 3 percent by 2023. Another aspect with which we are 
quite content is that while only 28.7 percent of the R&D 
expenditure was made by the private sector in 2002; in 
2016, 50 percent of this ratio was met by our private sector 
whereas 40 percent by our universities. Our 2023 target is 
to increase the private sector share in the R&D expenditure 
to 60 percent. As an indicator of all these investments, 
Turkey moved up 16 steps among 128 countries and ranked 
42nd in the Global Innovation Index and ranked first in the 
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yon metrekare alan üzerinde 1,5 milyon metrekare kapalı 
alanda hizmet verecek olup hinterlandında 3 uluslararası 
havalimanı, 20’ye yakın Organize Sanayi Bölgesi ve Türk 
sanayisinin ve üretiminin yoğunlaştığı, ülke gayrisafi yurt 
içi hasılasının yaklaşık yarısını oluşturan İstanbul, Kocaeli, 
Bursa üçgeninin ağırlık merkezinde konumlanmıştır. Bu 
haliyle sanayiye teknoloji enjekte edebileceğimiz oldukça 
stratejik bir konumdadır. Hem metropoliten hem de geniş 
doğal sit alanları üzerinde denize ve Osmangazi Körfez 
Geçiş Köprüsü’ne nazır yerleşimiyle kendiliğinden cazibe 
merkezi olmaya aday bir yapıdadır. 5 etaplı olarak planla-
nan projede tüm etapların tamamlanmasıyla 5 bin Ar-Ge 
firmasının 100 bin Ar-Ge personeli istihdam etmesi ve yıllık 
50 milyar dolar ciro oluşturması hedeflenmektedir. Mevcut 
durumda birinci etap inşaatının yüzde 98’i tamamlanmış 
olup Mayıs sonu itibarıyla açılışa hazır olacaktır. Bilişim 
Vadisi içinde Türkiye ve bölgenin en büyük kuluçka merkez-
leri, uluslararası inovasyon ve teknoloji transfer merkezleri, 
prototip ve test atölyeleri yer alacaktır. Diğer teknopark-
lar ve Ar-Ge merkezlerinden gerek ölçek gerekse dijital 
network altyapısı ile ayrışan Bilişim Vadisi, konsept proje-
sinde yer alan yat limanı, otel, kültür ve kongre merkezleri, 
spor merkezleri, golf kulübü, yatay AVM, ticari alanlar ve 
diğer sosyal donatılar ile şimdiden birçok uluslararası tek-
noloji firmasının odağı haline gelmiştir.

subheading of industrial design together with China, Italy 
and Korea. 

You carry out the Informatics Valley Project which is 
deemed Turkey’s Silicon Valley. What does the project 
aim? 

The Informatics Valley is a specialized technology devel-
opment region project carried out under the leadership of 
the Ministry of Science, Industry, and Technology and with 
the joint participation of the Scientific and Technological 
Council of Turkey (TÜBİTAK), the Small and Medium Enter-
prises Development Organization (KOSGEB), the Turkish 
Standards Association (TSE), universities, chambers of 
commerce and industry. The valley will serve as covered 
area of over 1.5 million squaremeters on approximately 
3.5 million squaremeters; it is positioned in the center of 
gravity of the İstanbul, Kocaeli, Bursa triangle that meets 
almost half of the gross domestic product of the country 
and that has 3 international airports and approximately 20 
Organized Industrial Regions in its hinterland and where 
the Turkish industry and production are concentrated. 
As such, it is in a strategic position where we can infuse 
technology into the industry. With its position on both met-
ropolitan areas and vast natural site lands, overlooking the 
sea and the Osmangazi Gulf Passage Bridge, it is already 
a candidate to be a center of excellence on its own. In the 
project planned to be composed of 5 stages, it is targeted 
that 5 thousand R&D companies will employ 100 thousand 
R&D employees and that they will make an annual turnover 
of 50 billion dollars after the completion of all stages. In the 
current situation, 98 percent of the construction of the first 
stage is completed and it will be ready for inauguration by 
the end of May. The biggest business incubators of Turkey 
as well as the region, international innovation and tech-
nology transfer centers, prototype and test ateliers will be 
located in the Informatics Valley. Differentiating from the 
other technoparks and R&D centers with its size as well as 
its digital network infrastructure, the Informatics Valley has 
already become the focus of many international technolo-
gy companies with its yacht harbor, hotel, culture and con-
gress center, sports center, golf club, horizontal shopping 
center, commercial areas and other social equipment in its 
concept project.
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 “Bilişim Vadisi içinde 
Türkiye ve bölgenin en 

büyük kuluçka merkezleri, 
uluslararası inovasyon 

ve teknoloji transfer 
merkezleri, prototip ve test 

atölyeleri yer alacaktır.”

“The biggest business 
incubators of Turkey and 
the region, international 

innovation and technology 
transfer centers, prototype 

and test ateliers will be located 
in the Informatics Valley.”
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DESTAN ÜRETEN TOPRAKLAR 
IÇIN BIRKAÇ SATIR DA SEN YAZ!
We invite you to write a letter to Çanakkale which is the cradle of epics!

Kampanyamıza katılmak için sizi PTT işyerlerimize bekliyoruz
Join our campaign at PTT branches
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Doğu Karadenİz’e 

AçIlan KapI 

A Gateway to the 
Eastern Black Sea
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Ordu, due to its location, functions as a gateway to 
the Eastern Black Sea region. The city, alongside 
having unique green fields, is one of the several 

must-sees in our country with its coasts, highlands, 
forests and outstanding historical places.

Ordu, coğrafi konumu itibarıyla Doğu 
Karadeniz’e açılan bir kapı işlevi görür. Şehir, 

eşsiz yeşilliğinin yanı sıra sahilleri, yaylaları, 
ormanları ve tarihî güzellikleriyle ülkemizin 
görülmeye değer sayısız köşesinden biridir.



Karadeniz Bölgesi’nde Orta ve Doğu Karadeniz bölümle-
rinin tam sınırında kalan Ordu, güneyinde Tokat ve Sivas, 
batısında Samsun ve doğusunda Giresun illeriyle çevrili-
dir. Ordu’nun tarihinin MÖ 8. yüzyıla dayandığı düşünü-
lür. Bu dönemde bugünkü şehir merkezinin 5 kilometre 
kadar dışında Cotyora adıyla kurulan yerleşim, Milet’in 
bir kolonisidir. Anadolu’nun ve Avrupa’nın çeşitli yerlerine 
koloniler kurarak büyük bir ticari gelir elde eden Miletli-
ler, burayı Karadeniz ticaretine açılan limanlarından biri 
olarak kullanmışlardır. Cotyora ismi, coğrafya biliminin 
kurucusu kabul edilen Strabon başta olmak üzere Kse-
nofon ve Flavius Arrianus gibi antik dönem yazarlarının 
kaynaklarında geçmektedir. Arrianus buranın çok büyük 
bir şehir olmadığını kaydeder. Söz konusu yerleşim günü-
müzde Bozukkale adıyla anılır.

Bölgenin daha sonraki dönemlerine yönelik fazla bilgi 
yoktur. Bir süre Danişmentoğulları ile Selçukluların yö-
netimi altına giren yöre, sonraki dönemlerde Trabzon 
İmparatorluğu’nun parçası haline gelmiştir. Fatih Sultan 
Mehmed döneminde Osmanlı İmparatorluğu’nun 1461 
yılında Trabzon İmparatorluğu’na son vermesi üzerine 
bölgede Osmanlı hakimiyeti başlamıştır.

 Yaklaşık 100 
kilometrelik kıyı şeridinin  

60 kilometrelik 
kısmının kumsallardan 

oluşması, Ordu’yu diğer 
Karadeniz şehirlerinden 
ayıran özelliklerdendir.

What makes Ordu 
different from the other 

Black Sea cities, however, 
is the long coastline of 
nearly 100 kilometres 

with the beaches forming 
its 60 kilometres.

Ordu, just on the border of the Middle and Eastern Black 
Sea, is surrounded by the Tokat and Sivas provinces to the 
south, Samsun province to the west and Giresun province 
to the east. It is believed that Ordu’s history goes back 
to the Cotyora settlement established 5 km away from 
today’s city centre by the Miletians in the 8th century BC. 
Miletians, whose economy depended on their colonies 
located all around Anatolia and Europe, established 
Cotyora as one of the harbour areas of the Black Sea. The 
name Cotyora is mentioned in the texts of many ancient 
writers including Strabo who is acknowledged as the 
founder of geography, Xenophon and Flavius Arrianus. 
Arrianus describes Cotyora as a small city.  Today the 
settlement is known as Bozukkale. 

There is not enough information on the later periods of 
the settlement. In the later periods the area that came 
under the control of the Danishmends and the Seljukids, 
became a part of the Pontus Empire. After the Ottoman 
Empire ended the rule of the Pontus Empire in 1461 during 
the rule of Mehmed the Conqueror, Ottoman dominancy 
had started in the area. 
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Ordu’nun doğal güzellikleri

Karadeniz Bölgesi’ndeki illerin tamamı gibi Ordu da de-
nizin mavisi ve ormanların yeşilinin kesiştiği harika man-
zaralara sahiptir. Yaklaşık 100 kilometrelik kıyı şeridinin 
60 kilometrelik kısmının kumsallardan oluşması, Ordu’yu 
diğer Karadeniz şehirlerinden ayıran özelliklerdendir. 
Hemen kıyı şeridinden başlayan dağlarda ise birbirinden 
güzel yaylalar bulunur.

Şehrin en bilinen yaylası, Aybastı ilçesinde bulunan Per-
şembe Yaylası’dır. Yayladaki mendereslerin eşsiz güzelliği 
sebebiyle dünya mirası olarak tescil edilmesi için çalış-
malar yapılmaktadır. Yaklaşık 1500 metre rakımlı yaylada 
her yıl temmuz ayında şenlikler düzenlenir. Bu şenliklerde 
konserler ve folklor gösterileri gibi çeşitli sosyal ve kültürel 
etkinliklerin yanı sıra güreş müsabakaları ve at yarışlarına 
da yer verilir. 

Ordu’nun yayla açısından en zengin ilçelerinden biri 
Kumru’dur. Erikçeli (Bakacak), Ericek ve Düzoba bu ilçenin 
en bilinen yaylalarıdır. Özellikle Düzoba Yaylası, mayıs 
sonundan ekim ayının başına kadar her pazar günü 

Natural wonders of Ordu

Ordu, just like every other city in the Black Sea region, 
has incredible landscapes where the blue of the sea 
and the green of the forests collide. What makes Ordu 
different from the other Black Sea cities, however, is the 
long coastline of nearly 100 kilometres with the beaches 
forming its 60 kilometres. The mountains located just on 
the coastline on the other hand, have amazing highlands. 

The most well known highland of the city is the Perşembe 
Highland that is situated in the Aybastı district. There have 
been ongoing works to get the highland classified as one 
of the world heritages due its exceptional and unique 
meanders. Festivals are organised every year in July on 
the highland at an altitude of nearly 1500 metres. During 
the festivals, alongside social and cultural activities such 
as concerts and traditional dance shows, wrestling and 
horse racing take place as well. 

The Kumru district is one of the richest places of Ordu in 
terms of highlands. Erikçeli (Bakacak), Ericek and Dü-
zoba are the most well known highlands of this district. 
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kurulan yayla pazarlarıyla bilinir. Ramazan ve Kurban 
Bayramlarının birinci günü yapılan şenliklerde yağlı güreş 
başta olmak üzere çeşitli spor etkinlikleri düzenlenir.

Şehrin görülmeyi bekleyen doğal güzellikleri arasında 
Türkiye’nin en iyi yürüyüş parkurlarından kabul edilen 
Turnasuyu Vadisi de yer alır. Vadi hem merkeze yakınlığı 
hem de harika doğası sebebiyle doğa sporları sevenlerin 
ilgisini çekmektedir. Ulubey ilçesinin Kardeşler köyünde 
yer alan Küpkaya Kanyonu ise doğal güzelliğine ilaveten 
kanoculuk için yüksek bir potansiyele sahiptir. Yine Ulubey 
ilçesi sınırları içinde bulunan ve otuz metre yükseklikten 
dik açıyla dökülen Ohtamış Şelalesi, Karadeniz’in en bü-
yük şelalesidir.

Tarihi de doğası kadar güzel

Ordu il sınırları içinde bulunan en eski yapılardan biri, 
Ünye Kalesi’nin kurulduğu tepenin güneydoğu kısmındaki 
eteklere oyulmuş kaya mezarıdır. Ünye ilçe merkezine  
7 kilometre mesafede bulunan kaya mezarının girişi Dor 
düzenli Yunan tapınakları şeklinde oyulmuştur. Genel 
görüntüsü itibarıyla yörenin Helenistik Dönem sanatını en 
iyi yansıtan yapıdır. Yunan tapınaklarının çatılarının kö-
şelerinde yer alan ve akroter olarak adlandırılan heykel-
lerden kaya mezarının girişinde de bulunur. Çatının sivri 

The Düzoba Highland is known for its traditional bazaars 
that are set up every Sunday from the end of May to the 
beginning of October. During the festivals on Ramadan 
and Eid al-Adha, many sports competititons notably oil 
wrestling are held. 

The Turnasuyu Valley, reckoned as the best walking track 
of Turkey, is another wonder to be seen in Ordu. The valley 
is a centre of attraction for sport lovers due to its proximity 
to the city centre and its beautiful nature. The Küpkaya 
Canyon of the Ulubey District’s Kardeşler Village, on the 
other hand, carries high potential in canoeing in addition 
to its beauty.  Ohtamış Waterfall dropping from 30 metres 
with a vertical angle, again situated in the borders of the 
Ulubey district, is the biggest waterfall of the Black Sea 
region. 

A history as amazing as the nature

One of the most historical structures of the city is the 
rock-cut tomb located on the southeastern part of the 
mound where the Ünye Castle was built. The entrance 
of the tomb, which is 7 kilometres away from the centre 
of Ünye, was carved similar to the Greek temples in the 
Doric order. Because of its general design, the structure 
reflects the architecture of Hellenistic Period best in the 
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Şehrin görülmeyi 
bekleyen doğal 

güzellikleri arasında 
Türkiye’nin en iyi 

yürüyüş parkurlarından 
kabul edilen Turnasuyu 

Vadisi de yer alır. 
The Turnasuyu Valley, 
reckoned as the best 

walking track of Turkey, 
is another wonder to 

be seen in Ordu.

36



ucunda yer alan aslan şeklindeki akroter tahrip olmuştur. 
Kaya mezarının yüksekliği ve bulunduğu yamacın sarplığı 
sebebiyle buraya girip gezmek mümkün değildir. Ayrıca 
vadi boyunca Helenistik Dönem’e tarihlenen pek çok kaya 
mezarı bulunur.

Ünye Kalesi’nin ise 2 bin 500 yıllık olduğu tahmin edilmek-
tedir. Yalçın yamaçların üzerine inşa edilmiş kalenin du-
varları günümüzde bile sağlamdır. Kalenin çevreye hâkim 
konumu sebebiyle 11. ve 12. yüzyıllar boyunca aktif olarak 
kullanıldığı bilinmektedir. Kalenin güneydoğu cephesinde 
bulunan beş metre yüksekliğindeki giriş kapısının Pers 
Satrabı II. Mitridat (MÖ 386-302) tarafından yaptırıldığı 
düşünülmektedir. Ayrıca kapının bulunduğu cephede 
yerden 10 metre yükseklikte bir adet kaya mezarı vardır.

Türk ahşap mimari geleneğinin en eski örneklerinden biri 
olan Yeni Cuma Camii de Ordu sınırları içinde bulunur. 
Çaybaşı ile Tekkiraz arasında kalan bölgede yer alan 
cami, bulunduğu mahalleye de adını vermiştir. Türklerin 
Anadolu’ya yerleşmesinin ardından kırsalda hâlâ sürdür-
dükleri konargöçer yaşam tarzı sebebiyle tercih ettikleri 
bu ahşap camiler çantı adı verilen bir teknikle, hiç çivi 

region. There are acroters, architectural ornaments 
placed on a flat base and mounted at the apex of the 
pediment of Greek temples in the entrance of the tomb. 
The lion shaped acroter located on the pointed pediment 
is damaged. Due to the precipitous slope where the tomb 
is located and the height of the tomb, it is impossible to 
visit the tomb. Moreover, many other rock-cut tombs 
dated back to the Hellenistic Period can be seen all along 
the valley. 

The Ünye Castle, on the other hand, is dated back to pre-
sumably 2500 years ago. The walls of the castle built on 
the sleep slopes are still solid today. Due to its advanta-
geous location overlooking the area, it is known that the 
castle was actively in use during the 11th and 12th centuries. 
Additionally, there is a 10 metres high rock-cut tomb in 
front of the door side of the castle.  

One of the oldest examples of the Turkish wooden archi-
tecture tradition, the Yeni Cuma Mosque is also within the 
borders Ordu. The mosque located in the area between 
Çaybaşı and Tekkiraz gives its name to the neighbour-
hood as well. Because of the nomad life style Turks con-

37



Tü
rk

iye
 d

es
tin

as
yo

nl
ar

ı
D

es
tin

at
io

n:
Tu

rk
ey

kullanmadan yapılmıştır. Özellikle Ünye ve çevresinde çok 
sayıda bulunan bu tarz camilerin pek çoğu günümüzde 
de işlevini sürdürmektedir.

Tarihî ve doğal güzellikleri saymakla bitmeyecek Or-
du’nun ekonomisi büyük oranda tarıma dayalıdır. Ülke-
mizin fındık üretiminin yarısını karşılayan ilde son yıllarda 
kivi ve soya gibi ekonomik değeri yüksek tarım ürünleri de 
yetiştirilmektedir. Ordu’da tüm dünyaya satış yapan bir 
çikolata fabrikası bulunmaktadır. Ayrıca ildeki bir diğer 
fabrika da iç piyasada kullanılan laminant parke başta 
olmak üzere pek çok ahşap ürün üretmektedir.

Ordu Mutfağı

Ordu’nun yemek kültürü tıpkı ülkemizin diğer mutfakla-
rında olduğu gibi yörenin coğrafi özelliklerine göre şekil-
lenmiştir. Karadeniz kıyısında yer alması sebebiyle balık 
konusunda zengin olan ilin sebze ve meyvesi de boldur. 
Bölgenin karakteristiği gereği balıkçılığın yaygın olduğu 
Ordu’da arıcılık ve mısır tarımı yapılmasının yanı sıra bol-
ca fındık yetiştirilir. tinued after they settled in Anatolia, they chose this wood-

en architecture type characterised with the technique 
çantı in which no nails are used during the construction. 
These type of mosques especially found in Ünye and in 
the neighbourhood are still in use today. 

The economy of Ordu, where there are numerous natural 
and historical wonders, mainly depends on agriculture. 
Besides hazelnut production that provides 50 percent 
of the hazelnut demand in Turkey, economically presti-
gious agricultural products such as kiwi and soy are also 
cultivated in Ordu. There is a chocolate factory in Ordu 
that makes sale to the whole world. Additionaly, another 
factory in the province produces various timber products, 
notably laminated flooring for domestic market.

Cuisine of Ordu 

Ordu’s food culture is shaped according to the region’s 
geographic properties just like the cuisine of other Turkish 
cities. Ordu is rich in vegetables and fruits in addition to 
seafood due to its location on the coast of the Black Sea. 
Because of the characteristic properties of the region, 
fishery is pretty common in Ordu alongside beekeeping, 
corn cultivation and hazelnut agriculture. 

 Ordu, doğal 
güzellikleri ve 

tarihî dokusunun 
yanı sıra kendine 

has mutfağıyla 
da dikkat 

çekmektedir.

Besides its natural 
wonders and 

historical pattern, 
Ordu draws attention 

with its exceptional 
cuisine, as well. 
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Şehrin kıyı kesimleriyle yüksek kesimleri arasında mutfak 
kültürü açısından bazı farklar olduğunu söylemek müm-
kündür. Başta Perşembe olmak üzere Fatsa, Ünye ve Gül-
yalı gibi kıyı kesimde yer alan ilçelerde özellikle balık, bal, 
et ve mısır ekmeği daha yaygındır. Perşembe kıyılarında 
yakalanan mezgit balığı çok revaçtadır ve tava veya bu-
ğulama tekniğiyle pişirilebilir. Mezgite ek olarak hamsi, 
levrek ve somon da sıkça tüketilmektedir.

Daha fazla yağış alan yüksek kesimlere çıkıldığında yay-
lalarda yapılan hayvancılığın da katkısıyla et, hamur işle-
ri, patates ve buğday gibi besinlerin daha çok tüketildiği 
görülür. Yüksek rakımlı bu yaylalarda koyun eti de bolca 
yenmektedir.

Pancar çorbası, beyaz mısır çorbası ve balık çorbası gibi 
çorba çeşitleri bu yöreye aittir. Yörenin kendine has diğer 
lezzetlerine pancar döşemesi, zetiyani, akkuş kuru fasul-
yesi, etli pancar sarması, mısır yarmalı aş sarması, fasulye 
turşusu diblesi gibi yemekler örnek verilebilir.

It is possible to say that there are some culinary differenc-
es between the shore areas and the high altitudes of the 
city. Seafood, honey, meat products and corn bread are 
more common in the seashore provinces such as Fatsa, 
Ünye and Gülyalı and in particular, Perşembe. The had-
dock fish, which is caught in the shores of Perşembe, is 
pretty popular and it can either be stir-fried or poached. 
In addition to the haddock fish, the Black Sea anchovies, 
sea bass and salmon consumption is also pretty high in 
numbers.

On the higher altitudes, with the contribution of livestock 
farming emerging as a result of nomadic transhumance, 
on the other hand, meat and meat products, pastry, pota-
to and wheat are the most common foods that consumed.  
Mutton consumption is also common in these highlands. 

Soups such as beetroot soup, white corn soup and fish 
soup also belong to this region’s local cuisine. Some other 
examples of the local food are boiled and stir-fried beet-
root, zetiyani, akkuş white kidney beans, meat stuffed 
beetroot leaves, cracked corn stuffed grape leaves and 
green bean pickles.
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Televİzyonun yürek 
burkan başrolü

“CanIm Kardeşİm”
The heart-breaking 

leading role of television 
“My dear brother” 
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İcadı büyük yankı uyandırdı, insanlar üzerindeki etkisi 
dolayısıyla “sihirli kutu” olarak anıldı, en hızlı gelişme 
gösteren buluşlardan sayıldı... Nice esere de konu edilen 
bu muhteşem icat, adı “Oyuncular” kısmında geçmese de 
pek çok filmde başrol oynadı. Bazı rolleri içimizi acıttı.

Its invention created huge impact, it was deemed as 
the “magical box” because of its effect on people and 
considered one of the fastest developing inventions… 
This magnificent invention, which became the subject of 
numerous works, starred in many films even though its 
name was not included in the “Cast”. Some of its roles hurt. 

Televizyon, günümüzün en yaygın eğlence araçların-
dan biri. İcadıyla ilgili deneyler 19. yüzyılın sonlarına 
uzanıyor. 20. yüzyılın başlarına gelindiğinde hareketli 
görüntü yakalama üzerine deney yapan bilim adamı 
sayısı yüzlerceydi. Nihayet 1923’te televizyonun ilk ör-
neği, John Logie Baird tarafından geliştirildi.

Bunca bilim adamının gece gündüz çalışma nedeni 
bir eğlence aracı icat etmek değildi şüphesiz. Hem 
görüntüyü hem sesi iletebilen televizyon muhteşem bir 
haberleşme cihazıydı. Geliştirildiği ilk yıllarda da bu 
amaçla kullanılıyordu. Sonra eğitime faydalı olabile-
ceği düşünüldü. Onun bir eğlence aracı haline gelmesi 
çok daha sonra gerçekleşti.

Türkiye’de ilk televizyon yayını, 9 Temmuz 1952 tarihin-
de İstanbul Teknik Üniversitesi’ne (İTÜ) ait stüdyolarda 
başladı. Yalnızca İstanbul’u kapsayan yayınlar on beş 
günde bir, gece yapılıyordu. 1964’te Türkiye Radyo Te-
levizyon Kurumu’nun (TRT) kuruluşuyla ise Türkiye’de 
televizyon yayıncılığı büyük ilerleme kaydetti. 31 Ocak 

The television is one of the most widespread means of 
entertainment of our day. The experiments regarding its 
invention date back to the end of the 19th century.  In the 
beginning of the 20th century, the number of the scien-
tists making experiments on capturing motion amount-
ed to hundreds. Finally, the first version of the television 
was developed in 1923 by Logie Baird. 

For sure, the purpose of the scientists’ work day and 
night was not to invent a means of entertainment. The 
television, which could convey both image and sound, 
was a perfect means of communication. In the first 
years, in which it was developed, it was used for this 
purpose. Later, it was thought that it could be useful for 
education. The fact that it turned into a means of enter-
tainment was a long time later.  

The first television broadcast in Turkey started on 9 July 
1962 in the studios of the İstanbul Technical University 
(İTÜ). The broadcasts, which covered only İstanbul, 
were carried out every 15 days at night. The television 
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1968’de ilk deneme yayını TRT’nin Ankara’daki Mithatpa-
şa Stüdyosu’ndan yapıldı. Bu yıllarda Türkiye’de de tele-
vizyon bir haberleşme ve eğitim aracı olarak görülüyor-
du. 1970’te İzmir Televizyonu, 1971’de İstanbul Televizyonu 
kuruldu. Televizyon evlere kadar girmişti artık.

Ama kimlerin evine?

Televizyon yaygınlaşmaya başladığı dönemde elbette ilk 
önce zenginlerin evine girmişti. Kıbrıs Barış Harekatı’nın 
başlaması ve Ay’a ayak basılması gibi önemli olayları 
zenginler televizyondan izleme fırsatı bulmuştu. Bu çok 
pahalı alete sahip evler çatılarındaki antenden belli olu-
yordu. Televizyonun Türkiye’de ve dünyada yaygınlaşması 
o kadar hızlı seyretmişti ki, 1972’de pek çok evde televiz-
yon yokken sonraki birkaç yılda çatılar antenle dolmuştu. 
İstatistiklere göre, çok önemli bir ihtiyaç olan çamaşır 
makinesi 1973 yılının Türkiye’sinde 92 bin, televizyon anteni 
138 bin adet satılmıştı. 1974’te ise ülke nüfusunun yarısın-
dan fazlası televizyon izliyordu. broadcasting in Turkey made great progress with the 

establishment of the Turkish Radio and Television Cor-
poration (TRT); the first test broadcast was carried out 
in the Mithatpaşa Studio of the TRT in Ankara. In these 
years, the television was perceived as a means of com-
munication and education. The İzmir Television was es-
tablished in 1970 whereas the İstanbul Television in 1971.  
The television was now inside our homes. 

But in whose homes? 

In the period during which the television started to be-
come popular, for sure it firstly entered homes of the 
rich. The rich had the opportunity to watch the impor-
tant events live on TV, such as the Cyprus Peace Op-
eration and the Moon landing. The houses, which had 
this highly expensive device, were distinguished by the 
antennas on their roofs. The spread of the television was 
so fast in Turkey and in the world that even though many 
houses did not have televisions in 1972, in the next couple 
of years many roofs were full of antennas. According to 
the statistics, in Turkey in 1973, the number of washing 
machines sold – which is a very important need – was 
92 thousand, whereas the number of television antennas 
was 138 thousand. In 1974, more than half of the coun-
try’s population was watching television. 
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Ülke nüfusunun yarısından azı kimlerdi? 1970’lerde büyük 
kentlerin nüfusunu bir anda artıran kırsal kesim insanları 
olmalı. Ekmek parası uğruna şehre göçenler, yeni yaşam 
alanlarına uyum sağlama çabasındaki garibanlar... Bü-
yük şehre göçün doğurduğu çarpık kentleşme, gelenek-
lerden kopma, sınıf farkı, kültürel yozlaşma gibi durumlar 
kitaplara, sanat eserlerine, şarkılara konu oldu. Nasıl 
olmasın... Gözün gördüğüydü hepsi. İstanbul’da mesela, 
bir zamanlar saray pencerelerinden padişahlara ilham 
veren, güzelliğine şiirler düzülen manzaraya gecekondu-
lar da katılmıştı artık. Gecekonduların çatısının antenlerle 
süslenmesi ise 1970’lerin sonlarını buldu.

Gariban kesimin büyük şehirde yaşadığı sıkıntıları anlatan 
filmler de çekildi. Toplumu tüm gerçekliğiyle yansıtan bu 
filmler Yeşilçam’ın yüreğe en dokunan yapımlarıydı aynı 
zamanda. 1973 yapımı bir Ertem Eğilmez filmi olan “Ca-
nım Kardeşim” gibi.

Bir statü belirteci: Televizyon

Sinemada oynadığı dönemde pek rağbet görmemişse de 
“Canım Kardeşim” konusu, oyuncuları ve müzikleriyle Türk 
Sineması’nın başyapıtlarından kabul edilir. Filmin sena-
risti, 200’den fazla senaryosuyla Türk Sineması’na büyük 
katkı sunmuş Sadık Şendil’dir.

Who did less than half of the population signify? It must 
have been the people of rural areas which immediatel 
increased the population of the big cities in the 1970s. 
Those who migrated to the cities for earning their living, 
poor-fellows who made effort in harmonizing with their 
new living areas... Issues such as unplanned urbani-
zation due to the migration to big cities, estrangement 
from traditions, class distinction, cultural degeneration 
became the subject of books, works of art, and songs. 
How could they not be… It was all the eye could see. For 
example, in İstanbul, slums were added to the land-
scape that once inspired the sultans on palace windows 
and for the beauty of which poems were written. The 
ornamentation of the slum roofs with antennas was to-
wards the end of the 1970s. 

The movies that treated the story of the problems expe-
rienced by wretches in the big cities were shot, as well. 
These movies, which reflected the society in all its reality, 
were the most touching productions of the Turkish Cin-
ema, as well, such as the Ertem Eğilmez movie of 1973, 
“Canım Kardeşim” (My Dear Brother).

A status indicator: Television 

Even though it was not in demand when it was screened 
in cinema, “Canım Kardeşim” is acknowledged as one of 
the masterpieces of the Turkish Cinema with its plot, cast 
and music. The screenwriter of the film was Sadık Şendil 
who made huge contributions to the Turkish Cinema 
with more than 200 scenarios. 

İstatistiklere göre, çamaşır 
makinesi 1973 yılının 
Türkiye’sinde 92 bin, televizyon 
anteni 138 bin adet satılmıştı. 

According to the statistics, in the 
Turkey of 1973, the number of washing 
machines sold was 92 thousand, 
whereas the number of television 
antennas sold was 138 thousand.
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1970’li yılların başında bir gecekondu mahallesinde ge-
çen “Canım Kardeşim”, babası ve ilkokul çağındaki er-
kek kardeşiyle derme çatma bir evde yaşayan Murat’ın, 
babasının ölümünün ardından kardeşiyle ilişkilerini ve 
bir süre sonra onu da toprağa verişini konu edinir. Fakir 
insanların yaşamını, hayata bakışını, şehre tutunma 
çabasını büyük bir ustalıkla aktaran film, zengin ve 
fakir kesim arasındaki sınıf farkını televizyon objesi 
üzerinden gözler önüne sürer.

“Canım Kardeşim”deki hemen hemen tüm karakterler 
ya yoksuldur ya da yoksulluktan gelmiştir. Filmin geçtiği 
mahallede halkın iki kültür arasında bocaladığı bariz 
bir şekilde fark edilmektedir. Kadınlar kısa etek giy-
mektedir örneğin, ancak eteğin altında pijama vardır. 

Düzenli bir işi olmayan Murat (Tarık Akan), arkadaşı 
Halit’le (Halit Akçatepe) tüm gün aylak aylak gezmek-
te, at yarışı gibi oyunlardan medet ummaktadır. Kar-
deşi Kahraman’la (Kahraman Kıral) arası pek yoktur. 
Yaşadıkları gecekondu mahallesinde pek çok insan 
kanını satarak geçimini sürdürmektedir. Kancı Mehmet 
(Metin Akpınar) adlı karakter mahallelinin kanını ucu-
za alıp ihtiyaç sahiplerine pahalıya satmaktadır. Hali 
vakti yerinde olmasına rağmen gecekondu mahalle-

“Canım Kardeşim”, which takes place in a slum district 
in the beginning of the 1970s, treats the story of the re-
lationship of Murat – who lives in a hovel with his father 
and his brother at the age of primary school – with his 
brother after his father’s death and his burying of his 
brother a short while later, as well. Depicting skillfully 
the life, worldview and struggle of the poor to live in the 
city, the film displays the class difference between the 
rich and the poor through the object of television. 

Almost all the characters in “Canım Kardeşim” are ei-
ther poor or have gone through poor times. It is seen 
clearly that the people of the district in which the movie 
takes place are wavering between two cultures. For 
example, women wear short skirts but have pajamas 
underneath. 

Murat (Tarık Akan), who is not a jobholder, mucks 
around all day with his friend Halit (Halit Akçatepe) and 
looks to games such as horse race. He doesn’t get along 
well with his brother Kahraman (Kahraman Kıral). In the 
slum area in which he lives, people earn their living by 
selling their blood. The character called Kancı Mehmet 
(Metin Akpınar) gets the blood of the residents of the 
slum for cheap and sells them for an expensive price 
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sinde oturmaktadır; zira mahallelinin kanı onun gelir 
kapısıdır. Fötr şapkalı bu karakterin evinde televizyon 
bulunmaktadır. O yıllarda bir statü belirteci olan te-
levizyon, Kancı Mehmet için aynı zamanda gösteriş 
unsurudur. Bu karakter, misafirlerine televizyonun ne 
muhteşem bir makine olduğunu ballandıra ballandıra 
anlatmaktadır. Televizyonu açtığı vakitte, gösteriş yap-
mak için evinin perdelerini de açmaktadır. Pencerenin 
dışından televizyon seyretmeye çabalayan çocukları 
ise azarlamaktadır. Perdeyi çekerek yoksulları dışarıda 
bırakmakta, statü farkını onlara acı bir şekilde hisset-
tirmektedir. Burada statüden kasıt yalnızca paradır; ne 
kariyer ne karakter...

Olaylar, Murat ve Kahraman’ın babasının ölmesi üze-
rine gelişir. Kardeşine bakmak durumunda kalan Mu-
rat’ın üstlendiği sorumluluk başlarda ona zor gelmiştir. 
Kardeşi “resmen başına kalmıştır”. Ancak Kahraman’ın 
kan kanseri olduğunu ve kısa bir ömrünün kaldığını öğ-
renmesinin ardından, onun son günlerini mutlu geçir-
mesi için elinden geleni yapar. Halit de bu zorlu süreçte 
arkadaşının en yakın yardımcısıdır.

to those who are in need. Even though he is well off, 
he resides in the slum area because the blood of the 
residents is his means of income. This character with a 
fedora has a television at home. The television, which 
was a status indicator in those years, is a show-off ma-
terial for Kancı Mehmet, as well. This character brags 
to his guests about how marvelous the television is. At 
times when he turns on the television, he also opens his 
house’s curtains to show off. He reprimands the kids 
who try to watch the television from the outside. By 
drawing the curtains, he excludes the poor and makes 
them feel the class difference bitterly. What is meant 
here by status is money; neither career, nor character…

The course of events starts with the death of the father 
of Murat and Kahraman. The responsibility taken by 
Murat who had to take care of his brother is very dif-
ficult for him in the beginning. He is “literally stuck with 
his brother”. However, learning that his brother suffers 
from leukemia and lives on borrowed time, he does all 
he can to make him spend his final days happily. Halit is 
his closest helper in this tough process. 
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Kahraman’ın tek isteği evlerinde bir televizyon olması-
dır. Bu yüzden gazete kuponu biriktirmektedir. Kahra-
man kendi çevresinde pek az insanda olan bu makineyi 
merak etmekte, onun büyülü dünyasına girip eğlenmek 
istemektedir. Murat ve Halit’in ise televizyon alacak 
parayı bulmalarına imkan yoktur. Gazeteden televiz-
yon alabilmelerine de daha çok zaman vardır. Bu süre 
içinde Kahraman’ın hayatını kaybetme riskine karşı ne 
yapıp edip para bulmaları gerekmektedir.

Çareyi Kancı Mehmet’e kanlarını satmakta bulurlar. 
Ancak kazandıkları para televizyon almalarına yetmez. 
Kahraman için atmak istedikleri her adımda önlerine 
yoksullukları çıkmaktadır. Bu parayla lüks bir lokantada 
yemek yemeye karar verirler. Ancak paraları o yemeğin 
parasını ödemeye bile yetmez. 

The only thing Kahraman wants is that they have a tele-
vision at home. He collects newspaper vouchers for this 
purpose. Kahraman is curious about this device which 
few people around him owns; he wants to enter its mag-
ical world and have fun. However, Murat and Halit do 
not have the means to find the money needed to buy a 
television. There is still a lot of time until they can get it 
with the voucher.  Against the risk that Kahraman loses 
his life in this period, they have to find the money no 
matter how. 

They find the solution of selling their blood to Kancı 
Mehmet. However, the money they earn is not enough 
to buy television. In every step they want to take for Kah-
raman, their poverty comes in their way. They decide 
to eat in a luxury restaurant with this money but it is not 
enough even to pay the bill. 
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Kahraman eve gelen ağabeyine her gün ne zaman te-
levizyon alacaklarını sormaktadır. Bu durum Murat ve 
Halit’i çok üzer. Bir gün ellerinde antenle çıkıp gelmeleri 
Kahraman’ı çok mutlu eder. Murat ve Halit anteni zen-
gin muhitteki bir evin çatısından çalmıştır. Bir gece Mu-
rat ve Halit bir mağazadan televizyon da çalar. Sevinç 
içinde eve gelirler. Ancak Kahraman hastalığa yenik 
düşmüş, bir kere dahi televizyon izleyemeden hayata 
gözlerini yummuştur.

“Canım Kardeşim” filminin tutmama nedeni seyircinin 
istemediği bir sonla bitmesidir. Seyirci muhtemelen 
filmin sonunda Murat ve Halit’in zengin olmasını, Kah-
raman’ın iyileşmesini dilerdi. Halbuki film hayatın ta 
kendini yansıtmaktır. Kaybetmişlik temasını kardeşlik 
ve arkadaşlık kavramları üzerinden işleyen “Canım 
Kardeşim”, kalbi olan herkese bir parça dokunur. Film, 
bugün “yoksul eğlencesi” olarak da anılan televizyonun 
1970’lerdeki karizmasını şaşırtıcı bir biçimde gözler 
önüne serer.

Everyday, Kahraman asks his brother who comes home, 
when they will buy a television. This hurts Murat and Halil 
very much. One day, the fact that they come home with 
the antenna in their hands makes Kahraman very happy. 
Murat and Halit had stolen the antenna from the roof a 
house in a rich district. One night, Murat and Halit steal a 
television from a store, too. They come home joyfully. How-
ever, Kahraman is defeated by the illness and dies without 
getting to watch the television even once. 

The reason for which “Canım Kardeşim” was not liked that 
much was that it ended in a way the audience didn’t want it 
to. The audience would most probably have preferred that 
Murat and Halit got rich and that Kahraman recovered in 
the end. However, the film reflects life itself. Treating the 
theme of losing through the concepts of brotherhood and 
friendship, “Canım Kardeşim” touches everyone with even 
a little bit of heart. The film surprisingly treats the charisma 
of the television in the 1970s which is considered “the enter-
tainment of the poor” today.

Kahraman eve gelen 
ağabeyine her gün 
ne zaman televizyon 
alacaklarını sormaktadır. 
Bu durum Murat ve Halit’i 
çok üzer. Bir gün ellerinde 
antenle çıkıp gelmeleri 
Kahraman’ı çok mutlu eder. 

Everyday, Kahraman asks 
his brother who comes home 
when they will buy a television. 
This hurts Murat and Halil 
very much. One day, the fact 
that they come home with the 
antenna in their hands makes 
Kahraman very happy. 
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Gözdem, iki gözüm,

Sözlerime nasıl başlayacağımı bilemiyorum. 
Senin yanında, karşında her zamanki gibi 
elim ayağıma karışıyor, ağzım dilim dolaşı-
yor, kelimeler birden ortadan kayboluyor ve 
bu mektubu yazan ben fakirin hali perişan 
oluyor. Bu “fakir-i pür taksir” harap oluyor. 

Bilmem ki halimiz nice olacak? Bunu ancak 
sen bilebilir ve bana yalnızca sen yol göste-
rebilirsin. Bugüne kadar hep olduğu gibi. 
Bana yardım et n’olur. Gözüm sende gönlüm 
sende. Sende demek az gelir. Gözüm senden 
başkasını görmüyor. Görmüyor görmesine de, 
dahası da var, iki gözüm demek az geliyor, 
dört gözüm demek istiyorum sana!

Bir yazar için, “iki değil, dört elle yazıyor” 
diye bir övgü okumuştum, doğrusu övülesi 
bir çaba. Ben de hem senin yolunu iki değil, 
dört gözle bekliyorum, hem de gözüm gibi ba-
kıyorum sana. Bakıyorum ama yetmiyor…

Yetmiyor gözümün nuru, gönlümün 
umuru. Ah şu zaman zalimi. Sen öyle 
çoksun ve giderek öyle çoğalıyorsun, za-
mansa gitgide öyle azalıyor ki, ikinizin 

My favorite, my beloved,

I don’t know how to begin. With you, in 
front of you, I dither as always, I stut-
ter, words suddenly disappear and I, the 
wretched, who is writing this letter, fall into 
a misery. This “sinful wretched” becomes 
devastated.

I do not know what will become of us. Only 
you can know that and only you can lead 
the way. As has always been until today. I 
beg you, help me. My eyes are set on you, 
my heart is set on you. It is not enough 
to say just that. My eyes see none other 
than you. Not only do they not see, there 
is more, calling you my two eyes is not 
enough, I want to call you my all four eyes!

I once read a praise on a writer that said, 
“he writes with not two, but four hands”, 
that is frankly an effort worthy of praise. 
I await you with not two, but four eyes, I 
also look after you as if you were my eye. I 
do but it is not enough...

It is not enough, light of my eye, light of 
my heart. O, that cruelty that is time. You 
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arasında kaldım, şaştım kaldım, çaresiz 
kaldım, kaldım, kalakaldım… 

Beraber büyüdük, seninle tanıştığımda 
çocuktum, el kadar var-yoktum, fakat 
seni görünce nasıl heyecanlandım anla-
tamam. O heyecan hâlâ şuramda duru-
yor. Şimdi bu mektubu sana yazarken 
de nasıl heyecanlandığımı hissediyor 
olmalısın. Belki heyecanımdan ötürü 
doğru dürüst yazamıyorum bile sana, 
düşüncelerimi, duygularımı istediğim 
gibi anlatamıyorum. Hem söz konusu 
olan sensen, bunu layıkıyla yapmak 
mümkün mü? Sanmıyorum. 

Aşkla yazdığımı iyi biliyorsun ama. 
Başka türlüsü de olmazdı zaten. Sana 
duyduğum aşk, zamanla azalacağına, 
söneceğine arttı, tutku dedikleri şeye 
dönüştü. Tutkulu bir aşk dedikleri gali-
ba bu. Galiba değil, bu olmalı. Bu yaşa 
gelinceye kadar ne ayrılıklar yaşadım, 
ne terk edişler gördüm, hepsi giderken 
insanın bir parçasını da alıp götürüyor. 
Kalbinden bir parça, saçlarından bir 
tutam, avuçlarından sıcaklık, içinden 
arzu, ruhundan bir nefes, ama hiçbiri 
gözlerimden bir şey alamadı, götüre-
medi. Gözlerim gidenlerin ardından en 
çok baktı kaldı, biraz ıslandı ama sonra 
görecek günler var daha dercesine, yine 
eskisi gibi bakmaya, görmeye devam 
etti.

Yıllardır sana bakmaktan, seninle göz 
göze gelmekten yorulmadım, bıkmadım, 
bir an için bile “Yeter, buraya kadar” 
demedim. Bir an bile ayrılmadık, her 
yerde her şeyi beraber yaşadık, dedikleri 
gibi “İyi günde, kötü günde hep bir-
birimizin yanında olduk”, ben senden 

are so abundant and continue to increase 
as time is gradually running out that I 
am stuck between the two of you, I am 
baffled, I am desperate, I am petrified...

We grew up together, when I met you, I 
was a kid, I was just a little boy, but I 
cannot put into words how excited I was 
to see you. That excitement still resides 
right here. You must feel how I excited I 
grow writing this letter to you now. Per-
haps I cannot even write to you properly 
because of my excitement; I cannot express 
my thoughts, my feelings like I would like 
to. Plus, if it is you in question, is it even 
possible to duly do that? I do not think so. 

You do know that I am writing with 
love, though. Any other way wouldn’t be 
possible, anyway. The love I feel for you, 
instead of decreasing, fizzling out in time, 
grew even stronger, turned into this thing 
they call passion. This is perhaps what 
they call a passionate love. Not perhaps, 
it must be that indeed. Up until this age 
I have seen such separations, saw such 
abandonments, they all take a piece of 
you with them. A piece of heart, a wisp of 
hair, warmth from the palms, desire from 
within, a breath from the soul, but none of 
them could take away anything from my 
eyes. My eyes at most kept staring after 
those who left, got a little wet but then, as 
if saying, there are yet days to see, they 
continued to look, to see just as they did 
before. 

Since years, I have not grown weary of 
looking at you, catching your eye, I am 
not done with it, I have not said, “That’s 
it, it ends here” even if for a second. We 
have not parted even for a second, we lived 
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hep destek aldım, güç buldum, en koyu 
anlarımda bile beni teselli etmeyi, iyi-
leştirmeyi, içimi ferahlatmayı, aklımı 
açmayı, yüzümü güldürmeyi bildin.

Sahi sen ne çok şey biliyordun. Biliyor-
dun da yine de bununla övünmüyor-
dun, nasıl da alçakgönüllüydün. Ha-
zineler saklıyordun ama, onlar ne çelik 
kasalarda ne de ulaşılmaz duvarların 
ardındaydı. Göz önündeydi, el altın-
daydı, uzansan alınacak, bakılacak bir 
yakınlıktaydı. Bakan bir daha gözlerini 
senden alamıyor, keşfe dalıyordu.

Ne keşif ama! Tıpkı ne keyif ama der 
gibi. Hem keşif hem keyif! Büyükler 
çocukluklarını yeniden yaşıyor, çocuk-
lar kendilerini büyük hissediyor, hiç 
âşık olmayanlar aşk denizinde yüzüyor, 
korkaklar cesur oluyor, evden çıkma-
yanlar kanat takıp uçuyor, yüzme 
bilmeyenler denizler altında serüvenler 
yaşıyor, suskunlar dilleniyor, halsızlar 
hallanıyor, haklılar kazanıyor, hak-
sızlar utanç içinde kalıyor, neredeyse 
görmeyenlerin gözleri açılıyor, duyma-
yanların kulaklarındaki pas siliniyor, 
kalpsizlerin kalbine ay doğuyor, selam-
sızlar günaydın diyor, burada sabah 
orada akşam oluyor, dağdaki çoban peri 
kızına kavuşuyor, uzaklar yakın oluyor, 
ölmüşlerimiz aramıza dönüyor, yitik-
lerimiz bulunuyor, ayrılanlar yeniden 
buluşuyor…

Daha neler oluyor da, hepsini ben anla-
tamam ya, herkes payına düşeni yaşı-
yor, alıyor. Ben senin bana verdiklerini, 
yaşattıklarını mümkünü yok anlata-
mam, çok isterim bunu ama, dilim dön-
mez, eksik kalır, bilirim sen bağışlarsın 

everything together everywhere, like they 
say, we were “Always there for each other 
in good times and bad”, I always found 
support in you, drew strength from you, 
even in my darkest times you managed to 
console me, heal me, comfort me, enlighten 
me, make me smile. 

Indeed, just how much you knew. You 
did know but never bragged about it, how 
modest you were. You were keeping treas-
ures yet they were never inside steel safes 
nor insurmountable walls. They were right 
in front of the eye, under the reach of the 
hand, at a distance that could be grasped, 
looked at if reached for. Anyone who laid 
eyes on you once could not take their eyes 
off of you, they wandered off to a discovery.

Well, what discovery! Just like saying, what 
pleasure. Both discovery and pleasure! The 
adults relive their childhood, children feel 
as if adults, those who have never fallen 
in love swim in a sea of love, the coward 
turn into the brave, those who never leave 
their homes grow wings and fly, those who 
cannot swim go on adventures under the 
water, the silent find their voice, those with 
no means acquire means, the righteous 
win, the wrongous remain in shame, those 
who do not see almost gain sight, those 
who do not hear have something tinkling 
in their ears, a moon rises in the hearts 
of those without a heart, those without 
greetings say good morning, here it is the 
morning there it is the night, the shepherd 
on the mountain is united with the fairy, 
the distant becomes close, those who have 
passed come back among us, those we have 
lost are found, those who are separated 
meet again... 

Le
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acemiliğimi, tıpkı bu mektubu da bağış-
layacağın gibi.

Mektup bu, mazrufundan sual olun-
maz, durup dururken niye yazdın diye 
sorulmaz, mektup en çok da durup du-
rurken yazılmaz mı hem? Aşk da öyle 
değil midir, Orhan Veli’nin “Birdenbi-
re” dediği gibi, “Birdenbire, / birdenbire 
/ her şey birdenbire oldu / kız birden-
bire oğlan birdenbire”. Mektup da aşk 
birdenbire oldu dediği gibi olur şairin.

Bizim seninle aşkımız da öyle, hem bir-
denbire, hem günden güne, hem her gün 
yeniden, hem de daha ne olsun? Ömür 
boyu sürsün elbette, sevgilim kitap!

This and so many more, but I cannot 
tell of them all, everyone takes, lives their 
share. What you give me, make me experi-
ence, I can never tell, I would love to, but 
my tongue will be barren, it will be inade-
quate, I know you shall forgive my inepti-
tude, just like you will forgive this letter.

This is the letter, there is no questioning 
the enclosed, there is no asking why did 
you at once write it, besides, does one not 
write the letter at once the most? Is love, 
too, not like that, as Orhan Veli says, “At 
Once”, “At once, / at once / it all happened 
at once / the girl at once the boy at once.” 
Both the letter and love at once like the 
poet says.

Our love is like that too, both at once, both 
on the daily, both each day anew, both 
what else? May it last for a lifetime, for 
sure, book, my darling!
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KOSOVA

BALKANLAR’IN CAN DAMARI 

VITAL POINT OF THE BALKANs

KOSOVO



Balkanlar’dan fışkıran bereket, gücü elinde bulundurmak isteyen 
iktidar sahiplerinin her daim ilgisini çekmiş, Asya, Avrupa ve Anadolu 

üzerinden Orta Doğu’ya bağlanan yolların üzerinde yer alan 
böylesine stratejik bir coğrafyaya hâkim olmayı her muktedir arzu 

etmiş. Bu nedenle savaşlara, kavgalara ve acıya gebe bir coğrafya 
olmuş Balkanlar. İşte bu coğrafyanın incilerinden biri de Kosova.

Lured by the fertility that springs out of the Balkans, the power 
holders have always desired to take control over the strategic 

positions on the ways connecting Asia, Europe and Anatolia.  
This is why the Balkans has been the centre of wars, conflicts 
and pain. And here is Kosovo, one of the pearls of this region.
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Kosova’nın tarihe not düşülmüş ilk yerleşimcileri İliryalı-
lar ve Traklar olmuş. Sonraları Roma İmparatorluğu’nun 
egemenliğine giren topraklar, Hunları, Avarları, Bul-
garları, Peçenekleri ve Uzları ağırlamış. Roma İmpara-
torluğu döneminde Dardanların yaşadığı bölge olarak 
bilinip Dardania diye anılan Kosova, 1389 yılındaki  
I. Kosova Savaşı ile birlikte Osmanlı hakimiyetine gir-
miştir. 1448 yılında yapılan II. Kosova Savaşı sonunda 
büsbütün Osmanlıların egemen olduğu şehir 1912 yılına 
kadar Osmanlı hakimiyetinde kalmıştır. Beş yüz yılı aş-
kın bir süre boyunca Osmanlı’nın hüküm sürdüğü bu 
bereketli topraklar İmparatorluk açısından her dönem 
stratejik önemini korudu. Bu önemin bilinciyle Kosova’yı 
baştan başa imar eden Osmanlı, ülkeye birbirinden 
kıymetli eserler kazandırmayı ihmal etmedi. Osmanlı 
hakimiyetinde geçen yüzlerce yıl boyunca huzuru ve ba-
rışı tadan Kosova, 1912 yılından sonra istikrarsız ve sıkıntı 
dolu günler yaşadı. II. Dünya Savaşı’nın ardından Yu-
goslavya’ya bağlı bir eyalet statüsünde yer alan Kosova, 
Yugoslavya’nın dağılmasından sonra Sırp baskısı ve as-
kerî müdahalelerle geçen acı dolu zamanlara tanık oldu. 
1999 yılında gerçekleşen NATO müdahalesiyle Sırbistan 
idaresinden kurtulan Kosova, 2008 yılında bağımsızlığını 
ilan etti.

Kosovo’s first known inhabitants in the history are the 
Illyrians and the Thracians. After falling under the rule 
of the Roman Empire, these lands have hosted many 
groups including the Huns, the Avars, the Bulgarians, 
the Pechenegs (the Patzinaks) and the Oghuzs. Kosovo, 
known as the region where Dardanians live during the 
Roman Empire and mentioned as Dardania, fell under 
the hegemony of the Ottoman Empire after the Battle 
of Kosovo took place in 1389. After the Second Battle of 
Kosovo in 1448, Kosovo had become the Ottomans’ land-
ing until 1912. These fertile lands that the Ottomans ruled 
for over five hundred years was strategically crucial in 
every period. Recognizing this, the Ottomans built up 
the entire lands and added many valuable artefacts to 
the historic fabric of the city. Living in peace and comfort 
under the reign of the Ottomans for hundreds of years, 
the country faced instable situations and went through 
many struggles after 1912. After the World War II, Kosovo 
became an autonomous province within Yugoslavia and 
then with the fall of Yugoslavia, they faced sorrowful 
times under the Serbian pressure due to military attacks. 
Following NATO’s intervention in 1999, Kosovo declared 
independence in 2008. 
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 Osmanlı hakimiyetinde 
geçen yüzlerce yıl 

boyunca huzuru ve 
barışı tadan Kosova, 

1912 yılından sonra 
istikrarsız ve sıkıntı dolu 

günler yaşadı.

 Living in peace and 
comfort under the reign 

of the Ottomans for 
hundreds of years, Kosovo 

faced instable situations 
and went through many 

struggles after 1912.
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Yüzlerce sene Osmanlı hakimiyetinde kalması dolayısıy-
la son derece kıymetli Türk-İslam eserlerine ev sahipliği 
yapan Kosova, kendine has mimarisiyle göze çarpan 
küçük ve huzurlu bir ülke görünümünü sürdürüyor. Koso-
va’nın kuzeydoğusunda bulunan ve sırtını Golyak Dağ-
ları’na dayayan başkent Priştine, ülkenin en kalabalık 
şehri. Arnavut, Türk, Boşnak, Sırp ve Roman nüfusun bir 
arada huzur içinde yaşadığı Priştine, birçok tarihî esere 
ev sahipliği yapıyor. Bunlar arasında öne çıkan Pazar 
Camii, Osmanlı kültür ve sanatını layıkıyla sergiliyor. Ko-
sova’nın fethi onuruna inşa edilen cami, ismini o dönem 
yakınında bulunan pazardan alıyor ve merkezî konumu-
nu dün olduğu gibi bugün de sürdürüyor.

Şehirdeki bir başka önemli eserse Pazar Camii yakınına 
inşa edilen Jashar Paşa Camii. 16. yüzyılda yapılan Jashar 
Paşa Camii, 19. yüzyılda bölgede ismi bugün dahi önem-
le anılan Vali Jashar Paşa tarafından restore edilmiş ve 
onun ismiyle anılmış. Neo-rönesans mimarisinin nitelik-
lerini taşıyan cami, sonraki dönemde Kosova vilayetinin 
yönetim merkezi olarak kullanılmış. Bir süre ordunun da 
istifade ettiği cami son olarak müzeye dönüştürülmüş. 

Kosovo, being a home to many important Turk-Islam 
artefacts due to the reign of the Ottomans for over 
hundreds of years, still draws attention with its unique 
architecture as a small and peaceful country today. 
The capital city Prishtina, situated in the northeast of 
the country leaning towards to the Golyak Mountains, 
stands out as the most crowded city in Kosovo. Prishtina 
where Albanians, Turks, Bosnians, Serbians and Roma-
nians live together in harmony, hosts many important 
historical artefacts. One of the most outstanding of these 
monuments, the Pazar Mosque exhibits the Ottoman 
culture and art very well. The Pazar Mosque built in hon-
our of the conquest of Kosovo was named after the ba-
zaar nearest and today it is still in a very central location.  

Another important artefact of the city, the Jashar Pasha 
Mosque is located close to the Pazar Mosque. The 
mosque that was built in the 16th century was named 
after the Governor Jashar Pasha who renovated the 
mosque in the 19th century and is even today remem-
bered with respect. The Mosque built in the neo-Renais-
sance style was allocated as a government building of 
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Arkeolojik eserlerin ağırlıkta olduğu müzede Kosova ve 
bölgesinin MÖ 6 binli yıllara dayanan tarihine tanıklık 
etmek mümkün.

1461 yılında Fatih Sultan Mehmed’in onuruna yaptırı-
lan Fatih Camii ise Priştine’nin bir başka önemli eseri. 
Osmanlı kültür mirasının en önemli örneklerinden olan 
cami, 2010-2013 yılları arasında TİKA tarafından yap-
tırılan çalışmalarla onarılıp korumaya alınmış. Fatih 
Camii’nin hemen karşısında yine Jashar Paşa tarafından 
yaptırılan bir saat kulesi dikkat çekiyor.

Balkan mutfağının Türk, Sırp, Yunan ve Arnavut mut-
faklarının harmanlanmasıyla oluşan eşsiz lezzetlerini 
Priştine’de tatmak mümkün. Bir Arnavut böreği olan 
fliya, şişe geçirilerek pişirilen raznjici, kömürde pişirilen 
etin sarımsak ve baharatlarla yoğrulmasından oluşan 
cevapjici ve şerbetli bir hamur tatlısı olan sut pide, Prişti-
ne’yi ziyaret eden gezginlerin mutlaka tattıkları lezzetler 
arasında.

Kosova’nın yedi şehrinden biri olan ve tarihi MÖ 2. 
yüzyıla dayanan Prizren ise koruduğu tarihî güzellikler 
ve doğal dokusuyla ülkenin ilgi çeken bir başka şehri. 
Arnavutluk ve Makedonya’ya sınırı olan Prizren tarih 
boyunca birçok toplumun ve devletin sahip olmak istedi-
ği bereketli topraklar üzerinde kurulu. Osmanlı’nın böl-

the Kosovo Province in the later period. The mosque, from 
which once the army benefited as well was turned into 
a museum. It is possible to witness the history of Kosovo 
and the neighbourhood going back to 6th century BC in 
the museum where mainly the archaeological findings 
are displayed. 

Another important architecture of Prishtina is the Fatih 
Mosque that was built in honour of Mehmed the Con-
queror in 1461. As one of the most notable examples of the 
Ottoman cultural heritage, this mosque was renovated 
between 2010 and 2013 by TİKA (Republic of Turkey Prime 
Ministry Turkish Cooperation and Coordination Agency).  
Just on the opposite of the Fatih Mosque, a clock tower 
grabs attention, which was also built by Jashar Pasha.

It is possible to taste the delicious and unique cuisine of 
the Balkans, a fusion of Turkish, Serbian, Greek and Al-
banian cuisines. Some of the must try foods including an 
Albanian pastry friya, BBQ skewer food raznjici, a course 
of meet which cooked on charcoal and blended with 
garlic and other spices named cevapjici and a sweetened 
with syrup named sut pide are tasted by many travellers 
visiting Prishtina.

Among the seven cities of Kosovo, Prizren, a historic 
centre dated back to the 2nd century BC draws attention 
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1461 yılında Fatih Sultan Mehmed onuruna yaptırılan Fatih Camii 
Priştine’nin değerli eserleri arasında. Osmanlı kültür mirasının en 

önemli örneklerinden olan cami, 2010-2013 yılları arasında TİKA 
tarafından yaptırılan çalışmalarla onarılıp korumaya alınmış.

Among the important architectural works of Prishtina is the 
Fatih Mosque that was built in the honour of Mehmed the 

Conqueror in 1461. As one of the most notable examples of 
the Ottoman cultural heritage, this mosque was renovated 

between 2010 and 2013 by TİKA (Republic of Turkey Prime 
Ministry Turkish Cooperation and Coordination Agency).
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with its natural and historical wonders.  Having borders to 
Albania and the Republic of Macedonia, Prizren is located 
on the fertile lands where many societies and states have 
wanted to own throughout the history. It is possible to see 
many extraordinary examples of the Turk-Islam architec-
ture from the times when the Ottomans ruled the city that 
challenge the hundreds of years since they were built. The 
Old Stone Bridge, one of the landmarks of the city approxi-
mately built in the early 16th century in a triple compartment 
style creates a pretty aesthetic sight. The Old Stone Bridge, 
renovated in 1982 faithful to the original construction, 
draws attention of the tourists. 

Another wonder of the city, the Prizren Fortress (also known 
as Kaljaja) of which the first fort was erected by the Byzan-
tines, has a unique beauty and offers a wonderful overview 
of the city. Turning into a bigger construction with the ex-
pansions made during the Ottomans, the Prizren Fortress 
is a place where every tourist stops by to experience the 
magical sight of the Akdere and Shar Mountains.  

The Şadırvan region, has been the main artery of the 
city, offers a typical Balkan settlement experience with its 
main square including a water fountain connecting to 

gede hüküm sürdüğü dönemde Türk-İslam mimarisinin 
en güzel örnekleriyle donatılan şehirde aradan geçen 
yüzlerce yıla meydan okuyan birçok esere rastlamak 
mümkün. Prizren denince akla ilk gelen eserlerden olan 
Taşköprü bunlardan biri. 16. yüzyılın başlarında inşa 
edildiği tahmin edilen bu köprü, bir ana, iki yan olmak 
üzere üç gözden oluşan yapısıyla son derece estetik bir 
görüntü sunuyor. 1982 yılında aslına uygun olarak resto-
re edilen Taşköprü, Prizren’i ziyaret eden turistlerin ilgi 
odağı konumunda.

Prizren’in bir başka güzelliğiyse eşsiz şehir manzarası 
sunan ve ilk hisarları Doğu Roma döneminde inşa edilen 
Prizren Kalesi’dir. Osmanlı döneminde yapılan ekleme-
lerle birlikte büyük bir yapı haline dönüşen kale, altında 
akan Akdere ve Şar Dağları’nın büyüleyici görüntüsüne 
hâkim konumuyla turistlerin görmeden geçmediği yer-
lerden biri.

Tarih boyunca şehrin atardamarı olmuş ve bugün de 
aynı görevi sürdüren Şadırvan bölgesi, meydanında 
yer alan çeşme ve buraya bağlanan sokaklarıyla tipik 
Balkan yerleşimi havasını ziyaretçilerine sunuyor. Cuma 
Camii, Şemseddin Ahmed Bey Hamamı, Namazgah, 
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Gazi Mehmet Paşa Hamamı, Aziz Arhancel Manastırı, 
Aziz Spas Kilisesi, Prizren Saat Kulesi ve Bayraklı Camii 
gibi pek çok esere ev sahipliği yapan Prizren, Kosova’nın 
köklü tarihi ve kültürünü özetler niteliktedir.

Kosova bütün bu özellikleriyle, insanlığın binlerce yıl bo-
yunca biriktirdiği kültürü sergileyen küçük bir ülke olarak 
Avrupa’nın stratejik noktalarından biri olmayı sürdürü-
yor. Balkanlar’ın tarihi, insanlık tarihinin özetlerinden 
birini barındırır denebilir. Kosova ise bu özet içerisinde 
azımsanmayacak öneme sahip ülkelerdendir.

alleys. Prizren with its architectural wonders including 
the Cuma Mosque, the Şemseddin Ahmed Baths, the 
Namazgah, St. Arhancel Monastery, St. Spas Monastery, 
the Clock Tower and the Bayraklı Mosque summarizes 
the ancient history and culture of Kosovo.

Kosovo representing all the characteristic features of the 
mankind history maintains to be one of the strategically 
important areas of Europe as a small country. It could 
be said that the history of the Balkans may summarize 
the small part of the human history. And Kosovo’s impor-
tance cannot be underestimated in this picture.  
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Kosova, insanlığın 
binlerce yıl 

boyunca 
biriktirdiği kültürü 

sergileyen bir 
ülke olarak 
Avrupa’nın 

stratejik 
noktalarından 

biri olmayı 
sürdürüyor.

Kosovo maintains 
its position as one 

of the important 
strategic points 

of Europe 
as a country 
representing 

mankind’s 
thousands of 

years of culture.
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Kosova Mutfağı

Mutfak kültürü sadece leziz yemeklerin sergilendiği bir 
masa olmaktan çok daha fazlasını ifade eder. Gerisinde 
yüzlerce yıllık birikimi barındıran lezzet şölenleri, farklı 
kültür ve medeniyetlerin zaman içinde birbirlerine ar-
mağan ettiği tatlarla beslenerek büyür. Bir toplumun 
başka kültürlerle ilişkisinin yoğunluğu mutfak kültürün-
deki çeşitliliğe bakarak anlaşılabilir. Mutfak kültürü aynı 
zamanda insanın tabiatla ilişkisinin en açık ve doğru 
şekilde sergilendiği yerlerden biridir. Tabiatın sunduğu 
birbirinden kıymetli güzelliği doğru anlayıp, fark edil-

Cuisine of Kosovo

Culinary culture represents more than a table displaying 
delicious dishes. Rooting from  hundreds of years of tra-
ditions, feasts grow with various tastes cultures and civi-
lisations gift to each other. One society’s relation volume 
with other cultures can be understood by the variety of 
its cuisine. Culinary habits also display the connection 
of humans with nature clearly. Appreciating various 
precious things nature offers and being able to cook a 
delicious course from a vegetable not easy to notice or 
finding the past part of an animal and bringing it on the 
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mesi zor bir ottan leziz bir yemek çıkarmak, hayvanın en 
değerli yerini bularak sofraya taşımak insanın çevresine 
bakışının niteliğini gözler önüne serer. Mutfak kültürü bir 
toplumun parmak izlerinden biridir.

Tarih boyunca birçok medeniyete ve kültüre ev sahip-
liği yaptığı gibi önemli yolların da kavşağında bulunan 
Kosova’nın mutfağı elbette birbirinden önemli ve farklı 
lezzetin birleşiminden oluşan bir şöleni andırıyor. Et ye-
mekleri kadar hamur işlerinin de öne çıktığı Kosova Mut-
fağı’nda, kümes hayvanlarıyla yapılan yemeklerden mis 
kokulu otlarla harmanlanan leziz tatlara kadar birbi-
rinden nefis yemeklere rastlanıyor. Kuzu etinin domates 
ve biberle harmanlandıktan sonra bamyayla buluştuğu 
eşsiz bir tat olan bamyalı tava bunlardan biridir. Balkan-
lar’ın kendine has tatlarından biri olan köftenin pirinçle 
birleşiminden oluşan paşa köftesi de Kosova Mutfağı’nın 
bilinen lezzetlerindendir. Peciva ise un, yağ, tuz, sarım-
sak ve et suyuyla hazırlanan leziz bir karışımın üzerine 
serpilen kuzu etinin sofraya gelmeden önce tereyağında 
yakılmış toz biberle harmanlanmasıyla ortaya çıkar. 
Bunca yemeğin ardından ev baklavasına benzer görü-
nümüyle bilinen tezpişte tatlısını unutmamak gerekir. 

table summarizes the quality of how human beings look 
around their surroundings. Culinary culture is one of the 
fingerprints of societies. 

The Kosovo cuisine is of course a feast with various deli-
cious courses since in addition to being a cradle of many 
civilisations Kosovo is situated in the intersection of many 
important roads. In the Kosovo cuisine, pastries shine 
out like the meat dishes, as well.  From dishes made 
from fowls to courses that smell of various vegetables 
and herbs mixed are the examples of this tasty cuisine. 
A dish named bamyalı tava made with ochra, lamb, to-
matoes and peppers, for example, is a unique example 
of this mix. Pasha, a mix of rice and meatball, is very well 
known in Kosovo, which is a dish unique and traditional 
dish of the Balkans region. Peciva, on the other hand, is 
a mix of a meat broth (with flour, butter, salt, garlic) and 
lamb meat served with burned red pepper butter sauce 
on it. After all of these dishes, tezpiste, a desert, which is 
similar to baklava, must be mentioned as well. 
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Tarih boyunca 
birçok medeniyete 

ve kültüre ev 
sahipliği yapan 

Kosova’nın 
mutfağı bir şöleni 

andırıyor.
Having hosted many 

civilizations and 
cultures throughout 
history,  the cuisine 

of Kosovo is 
reminiscent  

of a feast. 
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Halide Edip, 1884 yılında İstanbul’da dünyaya gözleri-
ni açmıştır. Babası II. Abdülhamid döneminde Hazine 
Katipliği yapan Mehmet Edip Bey, annesi ise Fatma 
Berifem Hanım’dır. Varlıklı ve itibarlı bir aileye mensup 
olsa da talihsizlikler daha küçük yaşta Halide’yi bulur. 
Annesini veremden kaybeder. Üstelik babası yeniden 
evlenir ve Halide’nin hatıralarında büyük yer kaplayan 
Beşiktaş’taki “mor salkımlı ev”den Yıldız’da başka bir 
eve taşınırlar. Babası Halide’ye katı bir eğitim vermek 
ister. Tanzimat ruhunu içinde taşıyan baba, Halide’yi bir 
İngiliz hanımefendisi gibi yetiştirme arzusundadır. Fakat 
bütün bunlar Halide’nin ruhunu karartmaktadır. Bu yüz-
den babasının evinden ayrılarak önce haminnesinin gö-
zetiminde olmak üzere mor salkımlı eve döner. Buradan 
ise Üsküdar’a, annesinin akrabalarının yanına taşınır.

Halide bir yandan piyano dersleri almakta, diğer yan-
dan ise haminnesinden Mevleviliği; konağa gelen Ah-
met Ağa’dan Battal Gazi’yi, Ebu Müslim Horasani’yi, 
Karagöz’ü öğrenmektedir. Batı ve Doğu adeta ruhunda 
birbirine katışır. Bu sırada İngilizceden çevirisini yaptığı 
bir çocuk kitabı ile padişahtan Şefkat Nişanı alır. Genç 
Halide bu dönemde Üsküdar Amerikan Kız Koleji’ne girer 
ve buradan mezun olan ilk Müslüman kız olur. 

Halide Edip was born in 1884 in İstanbul. Her father is 
Mehmet Edip Bey who served as Treasury Clerk during 
the period of Abdulhamid II and her mother is Fatma  
Berifem Hanım. Although born into a wealthy and re-
spected family, misfortune came her way at an early age. 
She lost her mother to tuberculosis. What is more, her 
father got remarried and from the “house with purple 
wisteria” in Beşiktaş, which is prevalent in her memories, 
they moved to another house in Yıldız. Her father wanted 
to educate Halide in a strict manner. Carrying the soul of 
the Tanzimat within, the father was willing to raise Halide 
as a British lady. However, this was all too gloomy for Hal-
ide. Thus, she first left her father’s home and went back 
to the house with purple wisteria under the supervision of 
her granny. From there, she moved to Üsküdar, next to her 
mother’s relatives. 

While taking piano lessons, Halide learned of the Mev-
leviyeh from her granny; of Battal Gazi, Ebu Müslim 
Horasani and Karagöz from Ahmet Ağa who would visit 
the mansion. It is as if the East and the West were inter-
mingled in her soul. Meanwhile, with a children’s book 
she translated from English, she received the Medal of 
Compassion from the sultan. The young Halide attended 

İstiklal Harbi yıllarında vatanın kurtuluşu için verdiği 
emeklerin yanı sıra Türk edebiyatına da büyük katkı 

sunmuş bir isim Halide Edip Adıvar. Batılı tarzda 
eğitim almış, ancak gönlünü Anadolu’ya vermiş 

Adıvar, PTT’nin adına pul bastığı değerlerden biri.

Halide Edip Adıvar is a personage who has 
contributed majorly to the Turkish literature in 

addition to the effort she put into the salvation of the 
homeland during the War of Independence. Educated 

in the Western style yet dedicated to Anatolia, Adıvar 
is one of the names the PTT has honored with stamps.
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Halide Salih

Kolejde okuduğu sırada iki hocası Halide’nin hayatında 
önemli yer edinir. Bunların ilki, Rıza Tevfik, genç kızın 
mistisizm ve folklor ile tanışmasını sağlar. Bir anlamda 
konakta aldığı eğitim, Rıza Tevfik’in dersleri ile pekişir. 
Diğer isim olan matematik hocası Salih Zeki Bey’in yeri 
ise çok daha özeldir. Matematikte zayıf olduğu için Salih 
Zeki’den ders almaya başlayan Halide kısa sürede ona 
hayranlık duyar. Bu hayranlık, Halide’nin 1901 senesinde 
mezun olmasının ardından evlilikle sonuçlanır.

Aynı zamanda rasathane müdürü olan eşiyle birlikte 
rasathanede kalan Halide bu dönemi İngiliz edebi-
yatından yaptığı tercümelerle geçirir. Kocası için de 
matematikçilere dair yazılar çevirmektedir. Bu arada 
kısa aralıklarla oğulları Ayetullah ve Hasan Hikmetullah 
Togo dünyaya gelir. İkinci oğlunun ismi o günlerde Batı 
ile Doğu arasındaki savaşın bir cephesi kabul edilen 
Rus-Japon savaşında Rusları yenilgiye uğratan Japon 
Amiral Togo’dan gelmektedir.

1908 yılında Meşrutiyet’in yeniden ilan edilmesiyle Ha-
lide yazı hayatına daha aktif olarak girer. Gazetelerde 
kadın haklarını savunan yazıları çıkmaya başlar. Fakat 
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the Üsküdar American Academy at the same time and is 
the first Muslim girl to graduate from the school. 

Halide Salih

During her time at the academy, two of her teachers 
made an impact on Halide’s life. The first one, Rıza Tevfik 
had the young girl acquainted with mysticism and folk-
lore. The education she received at the mansion was in 
a sense strengthened with the lessons of Rıza Tevfik. The 
other person, her mathematics teacher Salih Zeki Bey, on 
the other hand, had a much more special place. Having 
started to take lessons from Salih Zeki because she was 
not good at mathematics, Halide started to admire him 
in no time. This admiration, upon Halide’s graduation in 
1901, resulted in marriage. 

Staying at the observatory with her husband who was 
also the director there, Halide spent the period with 
translations from the English literature. She made trans-
lations on mathematicians for her husband. In the mean-
while, their two sons Ayetullah and Hasan Hikmetullah 
Togo were born with short intervals. Her second son was 
named after the Japanese Admiral Togo, who had beaten 
the Russian at the Russian-Japanese War, deemed back 
then one of the fronts of the war between the East and 
the West.

1908 yılında 
Meşrutiyet’in 
yeniden ilan 
edilmesiyle 
Halide yazı 

hayatına daha 
aktif olarak girer.

With the 
reproclamation of 

the Constitution 
in 1908, Halide 

entered into the 
literary life with 

further force.
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31 Mart Vakası Halide Salih’i zor durumda bırakır. Yazıla-
rı tepki çekmiştir. Bu sebeple bir süre Amerikan Koleji’n-
de saklanmak zorunda kalır, daha sonra ise çocuklarını 
da alarak Mısır’a gider. Mısır’dan sonra İngiliz kadın ga-
zeteci Isabelle Fry’ın davetlisi olarak İngiltere’ye geçer. 
İngiltere’de geniş bir entelektüel çevre edinir. Bir kısmı 
zaten Halide Salih’i yazılarından tanımaktadır.

Ateş çemberi

Halide Salih İngiltere’den döndükten sonra siyasi yazıları 
yanında artık edebiyatta da kalem oynatmaya başlar. İlk 
romanları Heyyula ile Raik’in Annesi bu dönemde ortaya 
çıkar. Aynı zamanda çeşitli okullarda müfettişlik yapmak-
tadır. Bu sırada, kocasının ikinci bir evlilik yapmak isteme-
si üzerine Salih Zeki’den boşanır. Yazılarını artık babasının 
ismiyle, Halide Edip olarak imzalayacaktır.

Edebi çalışmalarına devam eden Halide Edip diğer yan-
dan ise hem kadın hakları için çalışmalar yapmakta hem 
de okullarda eğitimin geliştirilmesi için bir kitap hazırlı-
ğına girişmektedir. Fakat Osmanlı Devleti artık bir ateş 
çemberinden geçmek üzeredir. Trablusgarp, Balkanlar, 
Cihan Harbi derken ateş gittikçe vatanın kalbi hükmün-
deki Anadolu’ya yaklaşmaktadır. Halide Edip bu dönem-
de Türk Ocağı’nda toplanan Ziya Gökalp, Yusuf Akçura 
gibi isimlerle tanışarak Turancı fikirlere kapılır. Balkan 
Savaşları sırasında gönüllü olarak bir hastanede çalışır. 
Bu tecrübe memleketi tanıması için iyi bir fırsat olur.

With the reproclamation of the Constitution in 1908, Hal-
ide entered into the literary life with further force. Her 
articles defending women’s rights started to be published 
in newspapers. However, the 31 March Incident created 
troubles for her. Her articles were met with criticism. Thus, 
she had to go into hiding at the American Academy for a 
while, later on she took her children with her and depart-
ed for Egypt. After that, she went to England as invitee of 
Isabelle Fry. There, she acquired an extensive entourage, 
some of whom were already familiar with Halide Salih 
through her writings. 

“Shirt of flame”

After coming back from England, Halide Salih, in addi-
tion to her political writings, started to produce literary 
works, as well. Her first novels Heyyula and Raik’in Annesi 
emerged during this period. She worked as inspector in 
various schools at the same time. Meanwhile, upon his 
wish to consummate a second marriage, she divorced 
her husband Salih Zeki. From then on, she would sign her 
writings with the name of her father, as Halide Edip. 

Continuing her literary works, Halide Edip also carried 
out works for women’s rights and undertook preparations 
for the advancement of education in schools. However, 
the Ottoman State was about to put on a shirt of flame. 
Tripoli, Balkans, the Great War all brought the heat clos-
er to Anatolia, the heart of the homeland. During this 
time, Halide Edip met personages such as Ziya Gökalp 
and Yusuf Akçura gathered at Türk Ocağı and adopted 
Turanist ideas. During the Balkan Wars, she volunteered 
at a hospital, which offered her a good opportunity to 
really get to know the homeland. 

Halide Salih İngiltere’den döndükten 
sonra artık edebiyatta da 
kalem oynatmaya başlar. 

After coming back from England, 
Halide Salih started to produce 
literary works.
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Kız okullarında müfettişliğe devam ederken 1916’da 
Cemal Paşa’nın isteği üzerine Arap vilayetlerinde kız 
okulları açılması işi ile ilgilenir. Bu dönemde belki günde 
15-16 saat çalışmaktadır. Aynı esnada, Balkan Savaşları 
sırasında hastanede çalışırken tanıştığı Dr. Adnan Adıvar 
ile vekalet yoluyla evlenir. 1918’de İstanbul’a dönünce 
Darülfünun’da edebiyat dersleri verir. Rus halkçılarından 
etkilenerek kurulan Köycülük Cemiyeti’ne başkanlık eder.

Onbaşı Halide

Halide Edip İstiklal Harbi yıllarında vatanın kurtuluşu için 
hiç durmadan çalışan isimlerden biridir. Halide Edip’i 
bu yıllarda parlatan olay ise İzmir’in işgali karşısında 
İstanbul’un çeşitli semtlerinde düzenlenen mitinglerde 
yaptığı konuşmalardır. “Hükümetler düşmanımız, millet-
ler dostumuz” diyen Halide Edip’in konuşması büyük bir 
coşkuyla karşılanır. Halide Edip aynı zamanda Karakol 
Örgütü’nün Anadolu’ya silah kaçırmasına da yardım 
etmiş, kocası ve kendi hakkında idam kararı çıkması 
üzerine Robert Kolej’de okuyan çocuklarını İstanbul’da 
bırakarak Anadolu’ya geçmiştir.

While she continued to serve as inspector in girls’ schools, 
in 1916 she started to get occupied with the issue of 
opening girls’ schools in the Arabian provinces upon the 
request of Cemal Pasha. Back in those days, she would 
work for about perhaps 15-16 hours a day. At the same 
time, she got married by power of attorney to Dr. Adnan 
Adıvar whom she met while working at the hospital dur-
ing the Balkan Wars. Once back in İstanbul in 1918, she 
started to teach literature at the Darülfünun. She chaired 
the Köycülük Cemiyeti (Society of Villageism), established 
under the influence of the Russian populists.

Corporal Halide

Halide Edip was one of the persons who worked inces-
santly for the salvation of the homeland during the War 
of Independence.  

What made Halide Edip shine during those years was the 
speeches she gave at the various districts of İstanbul as 
İzmir was under occupation. Saying, “Governments are 
our enemies, nations our friends,” Halife Edip’s speeches 
were met with great enthusiasm. She also helped the 
Karakol Örgütü smuggle weapons into Anatolia, and 
when death sentence was issued against her and her 
husband, she left behind her children studying at Robert 
College and ran off to Anatolia. 

Halide Edip 
İstiklal Harbi 

yıllarında vatanın 
kurtuluşu için hiç 

durmadan çalışan 
isimlerden biridir.

Halide Edip was 
one of the persons 

who worked 
incessantly for 

the salvation of 
the homeland 

during the War of 
Independence. 
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İstiklal Harbi sırasında hem yeni kurulan Anadolu Ajan-
sı’nda çalışır hem de cephede hastabakıcılık yapar. Bu 
sırada kendisine onbaşı rütbesi verilir. Yunanların halka 
yaptığı zulmü araştıran heyet içinde yer alır. Bu dö-
nemdeki gözlemleri başta Ateşten Gömlek olmak üzere 
birçok romanına kaynaklık eder. Halide Edip’e Millî 
Mücadele’ye katkılarından dolayı  İstiklal Madalyası da 
verilmiştir.

Barış yılları

Ordu galip gelmiş, Cumhuriyet ilan edilmiştir. Fakat 
Halide Edip için beklenen huzur ortamı uzaktır. Koca-
sının Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın kuruluşunda 
yer alması ve Mustafa Kemal Paşa ile yaşadıkları görüş 
ayrılıkları onları zor durumda bırakır. Türkiye’den ayrılan 
Halide Edip ve eşi ancak 1939 yılında ülkeye tekrar döne-
bileceklerdir. Bu dönemde İngiltere, Fransa, ABD ve Hin-
distan gibi birçok ülkeyi gezen ve önemli üniversitelerde 

During the War of Independence, she both worked at the 
newly established Anadolu Agency and as nurse at the 
front. At that time, she was granted the rank of corpo-
ral. She participated in the delegation inquiring about 
the Greek persecution. The observations she made at 
the time were a source for many of her novels, namely  
Ateşten Gömlek (The Shirt of Flame). Halide Edip was 
awarded the War of Independence Medal owing to her 
contribution to the National Struggle. 

Years of peace

The army had prevailed, the Republic was proclaimed. 
However, the awaited atmosphere of peace was still 
distant for Halide Edip. The fact that her husband was 
part of the establishment of the Progressive Republican 
Party and the fallout she had with Mustafa Kemal Pasha 
caused certain troubles. Having left Turkey, Halide Edip 
and her husband were able to come back only in 1939. 
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konuşmalar yapan Halide Edip romanlarını ve anılarını 
yazmaya devam eder. Türkiye’ye döndükten sonra ise 
önce İstanbul Üniversitesi’nde İngiliz Filolojisi kürsüsünü 
kurar ve 10 yıl buraya başkanlık eder. 1950-1954 yılları 
arasında ise Demokrat Parti listesinden bağımsız mil-
letvekili olur. 1955 yılında Dr. Adnan Adıvar’ı kaybeden 
Halide Edip, 9 Ocak 1964 günü dünyaya gözlerini kapa-
mıştır.

Çocukluğundan itibaren Batı’nın ve Doğu’nun farklı ne-
hirlerinden beslenen Halide Edip, bunları kendi zihin ve 
duygu dünyasında sentezlemeye çabalamıştır. Sinekli 
Bakkal gibi eserlerinde bu sentezi okuyucularına da 
aktarmayı başarmıştır. Sultanahmet mitinginde halkı 
vatan savunmasına çağırırken “Ben İslamiyet’in bedbaht 
bir kızıyım” diyen sesi hâlâ kulaklarda yankılanmaktadır.

Travelling in many places such as England, France, the 
USA and India at the time and delivering speeches at 
important universities, Halide Edip continued to write her 
novels and memoirs. After she came back to Turkey, on 
the other hand, she first established the Chair of English 
Philology at İstanbul University and then chaired it for 10 
years. Between 1950 and 1954, on the other hand, she 
acted as an independent deputy from the lists of Dem-
ocrat Party. Losing Dr. Adnan Adıvar in 1955, Halide Edip 
passed away on 9 January 1964. 

Feeding on the various sources of the East and the West 
ever since her childhood, Halide Edip tried to merge them 
in her own world of thoughts and feelings. In her works 
such as Sinekli Bakkal (The Clown and His Daughter), 
she managed to convey this synthesis to her readers. Her 
voice crying out, “I am a miserable girl of Islam” as she 
called the people to defend the homeland at the Sultan-
ahmet rally, still resonates in ears.

Çocukluğundan 
itibaren Batı’nın 

ve Doğu’nun farklı 
nehirlerinden 

beslenen Halide 
Edip, bunları 

kendi zihin ve 
duygu dünyasında 

sentezlemeye 
çabalamıştır.
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Millî Parklar’da 
HGS kolaylığı
Millî Parklar’a girişlerde ücretler HGS 
üzerinden tahsil edilmeye başlayacaktır. 
İlk uygulama Bursa Uludağ Millî Parkı...



                23 Mayıs 1919

15. Kolordu Komutanlığı’na,

İtilaf hükümetlerinin duygularımız ve siyasi varlığımızın 
aleyhinde İzmir’i Yunanlara işgal ettirmek suretiyle 
başlayan haksız davranışlarına karşı her tarafta yapı-
lan gösteriler ve müracaatların arkası bırakılmayarak 
eylem sonuçlanıncaya kadar sürdürülmesi ve her ta-
rafta bu millî gösterinin iyi şekilde idare edilmesi çok 
önemlidir. Hilâfet, saltanat ve millî bağımsızlık ancak 
ve ancak milletin bu heyecanının ve üzüntüsünün nüfuz 
ayrıntılı bir şekilde ve şiddetle dışarıya yansıtılması-
na bağlıdır. İstanbul Hükümeti’nin bu şekilde etkili ve 
sürekli millî gösterilere ihtiyacı olduğu sonucu ortaya 
çıkmaktadır. Bu etkili gösterilerle elde edilecek başarı, 
devletin ve memleketin diğer kısım ve havalisinin de 
korunmasına pek çok yardım edecektir. Hükümet ve 
askerî makamların el ele vererek bu vatansever hizmeti 
düzenlemede millete yardım etmesi, fakat memurlar 
ile askerlerin bu konudaki çalışmalarının gözle görül-
mez ve hissedilmez kalarak, bu gösterilerin sırf halk 
yüreğinden doğduğunun ve adaletin ortaya çıkmasının 
heyecan ile beklenildiğinin İstanbul’daki İtilaf devletleri 
temsilcilerine ve Osmanlı hükümetine ulaştırılması hak-
kındaki hızlı girişimleri arz ve rica ederim.  

Mustafa Kemal

                  23 May 1919

To the 15th Army Corps Commandership, 

It is very important to follow up the demonstrations and 
submissions which are carried out everywhere against the 
unjust acts of the Entente governments to the detriment of 
our feelings and our political existence that started as result 
of making the Greek occupy İzmir; to maintain them until 
they produce result and to administer this national demon-
stration well everywhere. The Caliphate, the sultanate and 
the national independence depend only on the influential 
and intense reflection of the nation’s excitement and sad-
ness. So, it becomes apparent that the İstanbul government 
is in need of such effective and continuous national demon-
strations. The success, which will be achieved through these 
effective demonstrations, will help a lot in the protection 
of the State as well as the other parts and regions of the 
fatherland. I request your immediate initiatives that the 
government and military offices join forces in helping the 
nation organize this patriotic service, but that the efforts of 
the officials and the soldiers on the issue remain invisible 
and unfelt and that the Entente representatives and the 
Ottoman government in İstanbul are informed that these 
demonstrations emerge solely from the heart of the nation 
and that the appearance of justice is excitedly awaited. 

Mustafa Kemal

GeçmİŞİN POSTASI
POST OF THE PAST

This text which Mustafa Kemal Atatürk wrote four days after his departure for Samsun represents the value he attributed to the 
demonstrations held to protest the occupation of İzmir. In the document, Atatürk requests that the determination concerning the 
continuation of the demonstrations should be communicated to the Entente representatives in İstanbul and the Ottoman government.

Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışından 4 gün sonra 15. Kolordu Komutanlığı’na gönderdiği bu yazı, İzmir’in işgalini protesto 
amaçlı düzenlenen gösterilere verdiği değeri ortaya koyuyor. Dokümanda Atatürk gösterilerin devam ettirilmesine yönelik kararlılığın 
İstanbul’daki İtilaf devletleri temsilcilerine ve Osmanlı hükümetine aktarılmasını istiyor. 

Mustafa Kemal Paşa’nın 15. Kolordu Komutanlığı’na İzmir’in işgali 
dolayısıyla yapılan protesto ve mitingler hakkında gönderdiği yazı
The writing sent by Mustafa Kemal Pasha to the 15th Army Corps 
Commandership about the protests and demonstrations held due  
to İzmir’s occupation



                  1520 
Sultan Süleyman

Evrenin yaratıcısı Tanrı adına, yeryüzü ve gökyüzü yaşa-
mının yaratıcısı adına, hep yanımda olmasını dilediğim 
124 bin peygamber adına, ben ki imparatorların impa-
ratoruyum, kralların kralıyım, efendilerin efendisiyim, 
yeryüzünde, Tanrı’nın gölgesi altında imparatorum, (...)

Sana yazıyorum, sen ki Avusturya Kralı Ferdinand’sın, 
bilesin ki bahtı açık ve yenilmeyen kapıma gönderdiğin 
elçi Leonardo Nugamo geldi. (...)

Yenilmez ordumla topraklarımdan geçerken söz etti-
ğim elçini gördüm ve konuşma gereksinimi duyduğunu, 
sayısız askere sahip ordumun eşsiz Kaptan-ı Deryası 
İbrahim Paşa bana bildirdi, Tanrı onu korusun. Her şeyi 
öğrendikten sonra sana yanıt veriyorum ki, ne sana ne 
başkasına bir kastım var. Yalnızca İspanya Kralı’na ve 
Macaristan Krallığı’nın ayaklanmacılarına karşıyım, ki 
onları yenilmez muhteşem kılıcımla ele geçirdim. Bir de 
“Türk’e karşı gidelim” diyerek günah işleyenlere karşıyım 
ve Macaristan’ı kurtarmak için şimdi, son derece güçlü 
imparatorluk kuvvetlerim, sözünü ettiğim mükemmel 
donatılmış ordumla gelecek ve, söylediğim gibi, İspanya 
Kralı’na karşı gideceğim. (...) 

Ve sen, Ferdinand, dostluk niyetiyle adamını benim talihli 
kapıma gönderdiğin için bil ki dürüstçe dost olmak iste-
yen hiç kimseye ne ters davrandım ne de davranaca-
ğım. Çünkü bizim yasalarımız böyle buyurur, iyi niyetle 
dostluk aramayı (şart koşar), topraklarımdaki tüm kon-
federe devletlerin uyduğu koşullara saygı göstermeyi 
şart koşar, sana kendi adamını gönderiyorum, ona her 
türlü ikramı yaptım ve onu sana hayır dualarımla gön-
deriyorum. 

Peygamberin takvimine göre 900, İstanbul.

                    1520 
Sultan Suleiman 

In the name of God, the creator of the universe, in the name 
of the creator of life on earth and the sky, in the name of 
the 124 thousand prophets by whom I always want to be 
accompanied; me, I am the emperor of emperors, king of 
kings, master of masters, I am the emperor on earth, under 
the shadow of God, (…) 

I’m writing to you; you, Ferdinand, the King of Austria; know 
that the messenger, Leonardo Nugamo, whom you sent to 
my fortunate and invincible door, has arrived (…) 

While passing through my fields with my invincible army, 
I saw your messenger I mentioned; and the unique Chief 
Admiral İbrahim Pasha of my army which has numerous 
soldiers informed me that he needed to talk; May God pro-
tect him. After having learned everything, I am answering 
you; I have no evil intentions against you or another. I am 
only against the King of Spain and the rebels of the King-
dom of Hungary. In fact, I conquered them with my invinci-
ble magnificent sword. I am against those who commit sin 
by saying “Let’s go against the Turk”; and to save Hungary 
now, I will come with my powerful imperial forces, with my 
perfectly equipped army and as I said, I will go against the 
Spanish King. (…) 

And you, Ferdinand, as you have sent your man to my 
fortunate door for friendship purposes, know that I did not 
behave badly to anyone who frankly wanted to be friends 
and I will not, either. Because our laws urge us to do so, it 
requires us to seek for friendship and to respect the con-
ditions obeyed by all confederate states, I’m sending you 
your man, I gifted him in every way and I’m sending him to 
you with prayers of beneficence. 

 900 according to the Calendar of the Prophet, İstanbul

This letter written by Suleiman the Magnificent to the Austrian King Ferdinand shows the power and decisiveness of the sultan and 
reveals that he has no problem with the Austrian King Ferdinand but that he wouldn’t hold back from fighting the Spanish King. 

Kanuni Sultan Süleyman tarafından Avusturya Kralı Ferdinand’a yazılan mektup, padişahın gücünü ve kararlılığını göstermesinin yanı sıra 
onun Avusturya Kralı Ferdinand’la bir sorunu olmadığını ancak İspanya Kralı ile savaşmaktan çekinmeyeceğini ortaya koyuyor.

Kanuni Sultan Süleyman’ın Avusturya İmparatoru Ferdinand’a yazdığı mektup 
The letter written by Suleiman the Magnificent to the Austrian Emperor Ferdinand 
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Akıllı telefonların yaşamımıza girmesiyle alışkanlıklarımız 
baştan sona değişti. Artık gündemi telefonlarımızdan takip 
ediyor; bankacılık işlemlerimizi, resmî başvurularımızı, 
yazışmalarımızı telefonlarımız üzerinden yapıyor; yıllardır 
görüşmediğimiz dostlarımızla akıllı telefonlarımızdaki 
sosyal medya uygulamaları ile buluşuyoruz. Akıllı 
telefon, işlemlerimizi kolaylaştırmakla kalmıyor, en akıllı 
arkadaşlarımız olarak yaşamımızda yer alıyor.

With the smart phones that entered into our lives, our 
habits have fully changed. Now, we stay up to date with 
our phones, carry out our banking operations, make official 
applications and correspondences through our telephones, 
meet our friends whom we have not seen for years through 
the social media applications on our smart phones. The 
smart phone does not only facilitate our operations but also 
takes place in our lives as our smartest friends. 

1970’lerde yaşamımıza girmeye başlayan ve kablosuz 
telefon iletişimini olanaklı kılan cep telefonlarına talep 
hızla artınca öncü üretici firmalar telefonlara farklı özel-
likler ekleyip boyut ve ağırlıklarını küçülterek teknolojinin 
tüm imkanlarını kullanan cihazları piyasaya sürmeye 
başladı. Mobil iletişim tarihinde bir dönüm noktası ola-
rak değerlendirilebilecek akıllı telefonların üretimi ise 
1990’lı yılların sonunu buldu. Bilginin hızla akışının hayati 
önem taşıdığı modern iş dünyasının yeni gereksinimi, 
kablosuz telefon iletişiminden daha öteye geçmişti ar-
tık… Bilgisayar ve yazılım teknolojilerinin gelişimi, cep 
telefonu olarak bilinen mobil telefonların klasik özellik-
lerinin yanına bilgisayar dünyasının bir ürünü olan kişisel 

When the demand for mobile phones, which started to 
enter into our lives in the 1970s and which made wireless 
telephone connection possible increased rapidly, the lead-
ing production companies started to launch the devices 
which use all the means of technology by adding different 
properties and by shrinking their sizes and weights. The 
production of smart phones, which can be considered a 
turning point in the mobile communication history, corre-
sponds to the end of the 1990s. Now, the new need of the 
modern business life, in which rapid information flow has 
vital importance, had gone beyond wireless telephone 
communication… The development of the computer tech-
nologies, when the classical features of the mobile phones 
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veri yardımcılarının (PDA) özelliklerinin de eklenmesi 
ile gelişmiş mobil iletişim cihazlarının ortaya çıkmasını 
sağladı. Bu cihazlar, 1997 yılıyla birlikte “akıllı telefonlar” 
olarak anılacaktı.

90’ların sonu: İlk akıllı telefonlar piyasada

Akıllı telefonların atası olarak bilinen model Amerikan bil-
gisayar devi IBM tarafından 1993 yılında geliştirildi. IBM Si-
mon adlı model, cep telefonu özelliklerini sunmasının yanı 
sıra kısmen mini bilgisayar, çağrı cihazı ve faks makinesi 
olarak da işlev görüyordu. Özel kalemiyle kullanılan do-
kunmatik ekranından hesap makinesi, takvim, fihrist uygu-
lamalarına erişilebiliyordu. O zamana dek bilinen en özel-
likli telefon olan IBM Simon, 899 dolara satışa sunulmuştu.

3 yıl sonra mobil iletişimin öncü firmalarından Nokia, 
Simon’a bir rakip üretti. 9000 Communicator adı verilen 
cihaz, dünyanın ilk tam QWERTY klavyeli cep telefonu 
olarak tarihe geçti. Faks işlemi içinse özel bir tuş tasar-
lanmıştı. Katlanabilir ekrana sahip olan telefon cebe 
rahatlıkla girebiliyordu. Nokia benzer özelliklere sahip 3 
ayrı model akıllı telefonu 2000 yılına dek piyasaya süre-
rek sektörde liderliğe yükselmeyi başaracaktı. 

were supplemented by the properties of the personal data 
assistant (PDA) – a product of the world of computers 
– ensured the emergence of advanced mobile communi-
cation devices. These devices started to be called “smart 
phones” after 1997. 

Late 90s: First smart phones in the market 

The model, which is known as the ancestor of smart 
phones, was developed by the American computer giant 
IBM in 1993. The model called IBM Simon offered the 
properties of the smart phones and could be used as mini 
computer, pager and fax machine, as well.  With the touch 
screen that was used with a special pen, it was possible to 
access the applications of calculator, calendar and index. 
The IBM Simon, known as the most-featured telephone 
until then, was put on the market for 899 dollars. 

3 years later, one of the pioneers of the mobile communi-
cation, Nokia produced a rival to Simon. The device, which 
was named 9000 Communicator, went down in history as 
the world’s first cell phone with a full QWERTY keyboard.  A 
special button was designed for fax operations. The tele-
phone, which had a foldable screen, easily fit in pockets. 
Launching 3 different models of smart phones with similar 
properties until 2000, Nokia would manage to be the lead-
er in the sector. 
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1997’de özellikle iş insanları tarafından çok rağbet gören 
bu cihazlara Ericsson tarafından bir yenisi eklendi. GS88 
adlı hem tuş takımlı hem de dokunmatik ekranlı kapaklı 
telefon büyük ilgi gördü. Ericsson bu modele “akıllı te-
lefon” adını verdi. Böylece, telefon ve telekomünikasyon 
literatürü de yeni bir terim kazanmış oluyordu. Artık 
bilgisayar özellikli telefon cihazları akıllı telefon olarak 
anılacak, sadece iş dünyasında değil toplumun her kesi-
minde büyük bir ilgiyle takip edilmeye ve satın alınmaya 
başlayacaktı.

Milenyum telefonları

2000’li yıllara gelindiğinde gelişen teknoloji ile birlikte 
akıllı telefonlar da ihtiyaçlara uygun yeni şekiller almaya 
başladı. Haberleşme ve yazışmalarda elektronik postanın 
yaygınlaşması akıllı telefon üreticilerinin hızlı e-posta alıp 
gönderebilen gelişmiş cihazlar üzerinde çalışmalarına 
zemin hazırladı. 2002 yılında piyasaya sürülen Blackberry 
5810, tam da bu ihtiyaç için özel olarak tasarlanmıştı. Hızlı 
işlemcisi ile e-posta alışverişini kolaylaştırıyor, nispeten 
küçük boyutuyla da dikkat çekiyordu. Microsoft Windows 
Pocket PC işletim sistemini kullanan 133 gram ağırlığındaki 
telefon, klavye takımı ve dokunmatik ekranı bir arada ba-
rındırıyordu. Blackberry 2006 yılında piyasaya sürdüğü ve 
yıllar içinde geliştirerek yeni sürümlerini de ürettiği Pearl 
serisine kamera ve medya oynatıcı da ekledi. 

In 1997, a new one produced by Ericsson was added to 
these devices that were met with approval especially by 
businesspersons. The flip phone telephone called the GS88 
featuring both keypad and touchscreen drew a lot of inter-
est. Ericsson called this new model “smart phone”. Thus, the 
telephone and telecommunication literature gained a new 
term.  From then on, the telephone devices with computer 
properties would be called smart phones, and would start 
to be used not only in the business world but would also be 
followed with interest and purchased by all segments of 
the society. 

Millennium telephones 

Came the 2000s, with the developing technology, smart 
phones started to be reshaped according to needs. The 
spread of the electronic mails in communication and cor-
respondence laid the foundation for smart phone produc-
ers to work on developed devices which could rapidly send 
and receive e-mails. Launched in 2002, the Blackberry 
5810 was specifically designed just for that purpose. With 
its rapid processors, it facilitated e-mail correspondence 
and drew attention with its relatively small size, as well.  
The telephone, which used the Microsoft Windows Pocket 
PC operating system and which had a weight of 133 grams, 
featured keypad and touchscreen together. Blackberry 
added camera and media player to the Pearl series which 
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2007 yılı ise akıllı telefon tarihinde bir dönüm noktasıydı. 
Steve Jobs önderliğindeki Amerikan Apple firması, ken-
dileri tarafından geliştirilen iOS işletim sistemini kullanan 
iPhone’u piyasaya sürdü. Medya oynatıcı olan iPod ve 
internet özelliklerini bir araya getiren cihaz, tam anlamı ile 
dokunmatik ekrana sahip ilk telefondu. Yüksek çözünür-
lüklü kamerası dikkat çekiyordu. 599 dolarlık satış fiyatıyla 
piyasaya sürülen telefon büyük ilgi gördü. 1 yıl sonra te-
lefonun 3G modeli üretildi. Ayrıca farklı ihtiyaçlara cevap 
veren uygulamalarının satışının yapıldığı mecra da Apple 
tarafından hizmete açıldı. 

Bir yıl sonra Apple’ın sektör hakimiyetini kırmak amacıyla, 
Tayvanlı HTC şirketi ilk Android işletim sistemli akıllı telefon 
olan HTC Dream’i piyasaya sürdü. Bu telefon Google web 
tarayıcı, G-Mail, Google takvim ve haritalar uygulamala-
rını içeriyordu. HTC’den sonra Samsung da Android işletim 
sistemli telefonlar üretmeye başladı. 

Google tarafından geliştirilen Android işletim sistemi bugün 
akıllı telefonlarda en yaygın olarak kullanılan işletim siste-
midir. 2015 verilerine göre satılan cihazların yüzde 80’inde 
bu işletim sistemi mevcuttur. Samsung ve HTC, akıllı telefon 
modellerinde Android işletim sistemini kullanmaktadır. 
Apple’ın geliştirdiği iOS yalnızca Apple marka akıllı telefon 
ve tabletlerde yer alırken Nokia, Sony, Ericsson akıllı tele-
fonlarda Symbian işletim sistemini kullanmaktadır.

it launched in 2006 and of which it produced new versions 
with updates throughout years. 

2007 was a turning point in the history of smart phones. 
The American company Apple, under the leadership of 
Steve Jobs, launched the iPhone which used the iOS oper-
ation system and which they had developed themselves. 
The device, which brought together the media player iPod 
and Internet properties, was the first telephone to feature 
touch screen in the full sense. It drew attention with its 
high-resolution camera. The telephone, which was put into 
the market with a retail price of 599 dollars, gained a lot 
of interest. A year later, the 3G model of the telephone was 
produced. In addition, the sales medium, through which 
the applications that meet different needs were sold, was 
put into service by Apple. 

A year later, in order to weaken the dominance of Apple 
in the sector, the Taiwanese company HTC launched the 
HTC Dream which was the first telephone to feature the 
Android operating system. This telephone included the 
Google web browser, the Google calender, and map ap-
plications. Following HTC, Samsung started to produce 
telephones with Android operating systems. 

Today, the Android system developed by Google is the 
most widespread system used in smart phones. Accord-
ing to 2015 data, 80 percent of the devices sold features 
this operating system. Samsung and HTC use the Android 
operating system in their smart telephone models. While 
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2010’lu yıllara gelindiğinde hemen hemen her sene gelişti-
rilmiş özellikler içeren yeni bir sürümü piyasaya çıkan akıllı 
telefonları toplumların geniş kesimleri merakla bekledi; 
insanlar kimi zaman satış noktalarının önünde sabahladı 
ilk alanların arasına katılabilmek için. Akıllı telefon artık bir 
tutkuya dönüşmüştü.

Modern dünyanın yeni alışkanlığı

Akıllı telefonlarda, bataryanın daha uzun süre dayanabil-
mesi için ARM tabanlı işletim sistemleri kullanılır. Pek çok 
modelde 3D oyunların rahatlıkla yüklenebilmesi ve oyna-
nabilmesi için grafik işlemciler de bulunmaktadır. Ekran 
çözünürlüğü yüksek, 4:3 ya da 16:9 ekran boyutuna sahip 
cihazlar kablosuz internet hatlarına bağlanabilir, Bluetooth 
özellikleri ile dosya alışverişi yapabilirler. Günümüzde 
esnek ekranlı ve su temasından etkilenmeyen telefonların 
geliştirilmesi üzerine çalışmalar yapılıyor. 

Akıllı telefonların yaygınlaşması ile akıllı telefon uygula-
maları da çeşitlendi. Veri saklama, takvim, hesap makinesi 
uygulamalarının yanında film ve oyun uygulamaları, sosyal 

the iOS developed by Apple can only be used in the smart 
phones and tablets of the brand Apple, Nokia, Sony and 
Ericsson use Symbian operation system in smart phones. 

In the  2010s, large sections of societies awaited smart 
phones impatiently, the new versions of which were 
launched with developed properties almost each year; 
people sometimes stood up all night before the sale points 
to be among those who were first to buy. The smart phones 
had turned into a passion. 

New habit of the modern world

The ARM based operating system is used in smart phones 
so that the battery lasts longer. In most of the models, 
graphical processers are used so that the 3D games are 
easily downloaded and played. Devices with high screen 
resolution which have a screen size of 4:3 and 16:9 can be 
connected to wireless internet lines. File transfer can be 
carried out through Bluetooth properties. Today, works on 
developing telephones, which have flexible screens and 
which are waterproof, are carried out. 
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medya uygulamaları, seyahat ve etkinlik bilet satış ve ta-
kibi, bankacılık ve finans uygulamaları yaygın kullanılıyor. 
Günümüzde kredi başvurusu ve bankacılık hesap işlemleri-
nin önemli bir bölümü bu uygulamalar üzerinden yapılıyor. 
Apple kullanıcılarına yönelik AppStore dünyada en çok 
uygulama bulunan satış mağazası olma özelliği taşıyor. 

Akıllı telefonlar ihtiyaca uygun sesli yardım yapabilme 
özelliğine de sahip. Apple tarafından geliştirilen kişisel 
akıllı asistan Siri sesli verilen komutları anlıyor, telefon ve 
internet üzerinden araştırma yaparak kullanıcıya yine sesli 
yanıt verebiliyor. Siri verdiği eğlenceli cevaplarla da dikkat 
çekiyor. 

5G’ye doğru

Akıllı telefonların gündelik hayatımıza girmesiyle veri alış-
veriş ve iletişim hızı da arttı. 3. Nesil (3G) telekomünikasyon 
hizmetlerinin kullanılmaya başlamasıyla saniyede 28 
megabit hıza ulaşıldı. 4G ile bu hız saniyede 100 megabi-
te kadar yükseldi. Saniyede 1000 megabit hıza ulaşacak 
5G’nin ise Uluslararası Telekomünikasyon Birliği ve Avrupa 
Birliği tarafından 2020 yılına kadar tamamlanması ve kul-
lanılmaya başlaması bekleniyor. 4.5G altyapısını kullanıma 
açan Türkiye’nin 5G’yi kullanan ilk ülkelerden biri olacağı 
öngörülüyor.

With the spread of smart phones, the applications got di-
versified, too. Besides the application of data storage, cal-
endar and calculator, film and game applications, social 
media applications, travel and event ticket sales follow-up, 
banking and finance applications are widely used. Today, 
most of the credit applications and banking operations are 
carried out through these applications. Targeted to the 
Apple users, the AppStore is the sales store with the highest 
number of applications in the world. 

The smart phones have the property of offering audio 
help designed according to the need. Developed by Ap-
ple, the personal smart assistant Siri comprehends the 
audio directions and provides audio response after having 
researched on the telephone and the Internet. Siri grabs 
attention with the amusing responses it gives, as well. 

Towards the 5G

With the introduction of smart phones into our lives, the 
data exchange and communication speed increased, as 
well. With the start of the use of the 3rd Generation (3G) 
telecommunication services, 28 megabyte speed in sec-
onds was reached. With the 4G, this speed increased to 
100 megabytes. The 5G, which will reach 1000 megabytes 
in seconds, is expected to be completed by 2020 by the 
International Telecommunication Union and the European 
Union and start to be used. Turkey, which opened its 4.5G 
infrastructure for use, is expected to be one the first coun-
tries to use the 5G.
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POSTA DAĞITICILIĞI SEVGİ, 
SABIR VE ÖZVERİYLE 
YAPILAN BİR MESLEK

ÖZLEM AYDIN:

POSTAL DELIVERY IS A 
PROFESSION THAT IS 
CARRIED OUT WITH LOVE, 
PATIENCE AND SACRIFICE
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PTT Fatsa Şubesi’nde posta dağıtıcısı 
olarak görev yapıyorsunuz. Öncelikle 
sizi tanımak isteriz...

33 yaşındayım, evliyim, 13 ve 6 yaşla-
rında iki çocuk annesiyim. İşletme ve 
lojistik olmak üzere iki bölüm mezu-
nuyum. Bu mesleğe Alaçam Meslek 
Yüksekokulu Yönetim ve Organizasyon 
Bölümü’nün Lojistik programından 
mezun olduktan sonra KPSS’den ge-
çerli puan alarak atandım. Mesleğe 
başlamadan önce bir devlet okulunda 
ulaştırma hizmetleri/lojistik öğret-
menliği yaptım. İlk görev yerim, Ordu 
ilinin en yüksek ilçesi olan Gürgen-
tepe’ydi. Yaz-kış sisin olduğu, görüş 
mesafesinin 1 metrenin altına düştüğü, 
kışın 2 metreyi aşkın karın yağdığı, 

You work as deliverer at the PTT 
branch in Fatsa. We would first like to 
get to know you...

I am 33, married and have two chil-
dren aged 13 and 6. I graduated 
from the departments of business 
and logistics. I was appointed to this 
profession after getting the required 
score from the Public Personnel Se-
lection Examination after I graduated 
from the Logistics program of the 
Department of Management and Or-
ganization of the Alaçam Vocational 
Academy. Before starting this profes-
sion, I taught transportation services/
logistics at a state school. My first 
duty station was Gürgentepe, Ordu’s 
district with the highest altitude. In a 

PTT Fatsa Şubesi’nde dağıtıcı olarak görev 
yapan Özlem Aydın, işinin sabır ve özveri 

gerektirdiğini belirtiyor. Mesleğini icra 
ederken insanların takdiriyle karşılaştığını 

ifade eden Aydın, “Kadınların çalışıp 
hayatlarını kurması, ayakları üzerinde 

durması gerektiğine inanıyorum” diyor.

Working as deliverer at the PTT Fatsa 
branch, Özlem Aydın states that her 

profession requires patience and sacrifice. 
Expressing that she is met with appreciation 

while doing her job, Aydın says, “I believe 
that women have to work and build their 

lives, stand on their own feet.”
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yaz mevsiminin bir aydan kısa sürdüğü bir memlekette, 
köy dağıtıcısı olarak iki yıl kadar görev yaptım. Henüz 
gelişmekte olan, yer şekilleri ve iklim açısından epeyce 
yabancı olduğum bir ilçede ailemden ayrı iki yıl postacılık 
mesleğini icra ettim. Şimdi iyi ki oradaki insanları tanıdım 
diyorum. Şu anda Fatsa gibi şahane bir merkezde görev 
alıyorum. Bir buçuk yılı aşkın süredir merkezde dağıtım 
yapıyorum. Alan elverişli olduğu için dağıtım işini idare 
tarafından tahsis edilen bisikletimle yapıyorum. Bu da 
inanılmaz keyifli oluyor. Hem çalışıp hem spor yapmış 
oluyorum. 

Bu mesleği seçmenizde etkili olan olaylar var mı?

Her şeyden önce bu, sevmeden yapılabilecek bir meslek 
değil. Çok fazla sabır, özveri, anlayış istiyor. Her tür insan-
la muhatap oluyorsunuz. Bu mesleği seçmem çok planlı 
olmadı aslında. Biz meslekten önce, bu bölümü bitirirsek 
kurumda iş imkanı olduğundan haberdar olduk. Bölüm 
Türkiye’de revaçta, popülerliğini yitireceğini de sanmı-
yorum.

Rö
po

rt
aj

“Alan elverişli olduğu 
için dağıtım işini idare 

tarafından tahsis 
edilen bisikletimle 
yapıyorum. Bu da 

inanılmaz keyifli oluyor. 
Hem çalışıp hem spor 

yapmış oluyorum.”

“Since the area 
is convenient, I 

deliver with a 
bicycle allocated by 
the administration, 
which is incredibly 

enjoyable. I get 
to both work and 

work out.” 
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place where fog prevails in winter and summer, where the 
range of vision is under one meter, where over 2 meters 
of snow falls in winter and the summer lasts for less than 
a month, I worked for two years as a village deliverer. In 
a district that is yet developing and with which I was un-
acquainted in terms of the geographical formations and 
climate, I executed my duty for two years away from my 
family. Right now, I am on duty at an amazing center such 
as Fatsa. For over a year and a half, I have been making 
deliveries at the center. Since the area is convenient, I do 
it with a bicycle allocated by the administration, which is 
incredibly enjoyable. I get to both work and work out. 

Were any incidents influential in your choice of profes-
sion?

Above all, this is not a profession that can be carried out 
without loving it. It requires a lot of patience, sacrifice 
and understanding. You come across all kinds of people. 
Actually, my choice was not really planned. Before the 
profession itself, we were informed about the career pos-
sibility at the institution if we completed this department. 
The department is popular in Turkey, I don’t think it will 
lose this popularity. 

82



O dönem çalışıyordum ve işi bırakıp ikinci üniversitemi 
okumaya karar verdim. Üniversitede hocalarımızın yön-
lendirmesi de kuruma yönelik oldu. İlkokul yıllarımda “Bak 
postacı geliyor” şarkısını söylerken büyüdüğümde postacı 
olacağım aklımın ucundan bile geçmezdi. Şimdi beni gö-
ren kadınlar “Postacı” şarkısını söylüyor. 

Sevgili müdürüme çok teşekkür ediyorum. Her tür yeni-
liğe açık, personelinin her tür sorununa çözüm getiren 
inanılmaz bir insan. Şefim, bize her konuda yol gösteren, 
desteğini hep gördüğümüz baş dağıtıcımız ve çalışma 
arkadaşlarım da harikulade özverililer. 

Görevinizi yaparken karşılaştığınız ilginç olaylardan söz 
eder misiniz?

Pek çok ilginç olay oluyor aslında. Mesela benim çok 
güldüğüm bir durum var. Tebligat yapmak için muhata-
bın adresine gittiğimde evde kendisi yok, bir yakını varsa 
bana “Onun imzasını mı atayım yoksa kendi imzamı mı 
atayım?” sorusunu soruyor. 

Bisikletle dağıtım yapmam kadınların çok ilgisini çekiyor, 
hatta “Bisikletini deneyebilir miyim?”, “Nereden temin 
edebiliriz?” gibi sorularla sık sık karşılaşıyorum. Ayrıca 
beni takdir ettiklerini de ifade ediyorlar. 

Geçenlerde bir kadınla karşılaştım. Kendisine tebligat 
verirken eşiyle boşanma arifesinde olduğunu anlattı. 
Mesleğim itibarıyla beni ailesinden biri olarak gördüğü 
için benimle dertleşti, eşinden şiddet gördüğünü ve ölüm 
tehdidi aldığını, ne yapması gerektiğini bilmediğini söyledi. 

Back then, I was studying and decided to quit and at-
tend a second university. At the university, our professors 
steered us towards the institution, as well. As I was singing 
the song “Here comes the postman” in primary school, it 
would not even cross my mind that I would become one 
when I grew up. Now, the women who see me sing the 
song. 

I would like to deeply thank my dear director. He is an 
incredible person who is open to all kinds of innovations, 
who offers solutions to all the problems of the personnel. 
My chief, our head deliverer and my colleagues, who 
always guide and support me are incredibly devoted, as 
well.  

Can you tell us about the interesting events you encoun-
tered on duty?

Actually, many interesting events take place. For instance, 
there’s one thing that really makes me laugh. When I go 
to the interlocutor’s address to deliver notices and the 
person is not home and someone else is receiving the 
notice for them, they ask me, “Shall I put their signature 
or mine?”

The fact that I deliver with a bicycle is very interesting for 
ladies; I even frequently come across questions such as, 
“Can I try your bicycle?” and “Where can I get one? They 
also state that they appreciate me.

Recently I met a lady. While I delivered her notice, she told 
me that she is about to get a divorce from her husband. 

“Bisikletle dağıtım 
yapmam kadınların 
çok ilgisini çekiyor. 
Beni takdir ettiklerini 
ifade ediyorlar.”

“The fact that I deliver with 
a bicycle is very interesting 
for ladies. They state that 
they appreciate me.”
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O anda onun için ne yapabilirim diye düşündüm ve birkaç 
öneride bulundum. Bir kadın olarak haline çok üzüldüm. 
İşte bu yüzden kadınların çalışıp hayatlarını kurması, ayak-
ları üzerinde durması gerektiğine inanıyorum. 

Çoğunlukla erkeklerin icra ettiği bu meslekte kadın 
olmanın avantajları ve dezavantajları hakkında ne 
düşünüyorsunuz? 

Bu konuda, ilk görev yerim olan Gürgentepe’de vatandaş 
köy kahvesindeyse oraya gidip tebligat yapmamın, önce-
leri hem benim için hem köy halkı için değişik olduğunu 
söyleyebilirim. Başta yadırgadılar ama sonrasında duru-
ma ben de alıştım, onlar da alıştı.

Mesleğimi icra ederken zaman zaman fiziksel olarak zor-
landığım oluyor. Malum, kadınlar güçlü olmanın yanı sıra 
aynı zamanda narin varlıklar.

Önceden haberleşmenin birincil aracı mektuplarmış. İn-
sanlar postacı gördüklerinde mutlu olurmuş. Şimdiyse tra-
fik cezaları ve icra tebligatları çoğaldı. Beni gördüklerinde 
“Kızım, lütfen ceza getirme” diyorlar. Mesleğimiz gereği iyi 
ya da kötü her tür haberi taşıyoruz. Olumsuz evrak götür-
düğümüzde kadınlara gösterilen tepki daha ölçülü oluyor. 

Başta Müdürüm Sait Aracı Bey olmak üzere bu mesleği 
icra ederken bana destek veren herkese çok teşekkür 
ederim.
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As she thought of me as someone from her family owing 
to my profession, she opened up to me and told me that 
her husband is violent towards her, that she is getting 
death threats and does not know what to do. I thought 
about what I could do for her and made a few sugges-
tions. As a woman, I felt very bad for her. That is why I 
believe that women have to work and build their lives, 
stand on their own feet.

What do you think are the advantages and disadvan-
tages of working as a woman in this profession where 
mostly men prevail?

On this issue, I can say that it was at first different for both 
me and the people of the village when in Gürgentepe, my 
first duty station, I would go to the village coffee house 
and deliver notices. At first, they found it odd but then we 
all got used to it. 

As I carry out my profession, I sometimes struggle phys-
ically. You know, women, in addition to being strong, are 
also delicate beings.

In the olden days, the primary means of communication 
was the letter. People would be happy to see a post-
man. Now, the number of traffic tickets and notices has 
increased. When they see me, they say, “My girl, please 
do not bring in a ticket.” Due to our profession we carry 
both good tidings and bad. When we deliver negative 
documents, women are shown more restrained reactions. 

I would like to thank everyone who support me in my pro-
fession, especially my Director Mr. Sait Aracı.

“Mesleğimiz 
gereği iyi ya da 

 kötü her 
tür haberi 
taşıyoruz.”

“Due to our 
profession we 

carry both 
good tidings 

and bad.” 
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Posta memurlarının sunduğu hizmetler

Osmanlı İmparatorluğu sınırlarında Posta ve Telgraf 
Nezareti’nin kurulması ile posta ve telgraf hizmetleri or-
ganize hale gelmişti. Bu hizmetleri halka ulaştırabilmek 
adına Posta ve Telgraf Nezareti tarafından İmparatorluk 
çapında postanelerde ve gerekli görülen başka yerlerde 
birçok kimse istihdam edilmekteydi. Posta ve telgraf 
memurları işlerindeki üstün hizmetlerinden dolayı za-
man zaman yüksek derecede nişanlarla ödüllendiril-
mekteydiler.   

Benzer durumlardan birinini, Dahiliye Mektubi Kalemi’n-
den Sadrazamlık makamına yazılan 9 Kasım 1902 tarihli 

Services offered by post officers

Telegraph and post services had become organized 
with the establishment of the Ministry of Post and  
Telegraph in the Ottoman lands. Many people had 
been employed by the Ministry of Post and Telegraph 
throughout the whole empire and other places where it 
seemed necessary in order to serve to the community. 
Postal officers and telegraph clerks were often reward-
ed with high ranks due to their outstanding services. 

Here, we see an instance of this kind of situation in the 
submission written on 9 November 1902 by the Principal 
Clerk of Internal Affairs to the Grand Vizier. In the sub-
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arzda görebiliyoruz. 19. yüzyılın sonunda ve 20. yüzyılın 
ilk yıllarında Osmanlı İmparatorluğu’nun gündemini en 
çok meşgul eden konulardan biri olan Yunan meselesi 
sırasında verdiği hizmetlerinin karşılığı olarak Yanya 
İttihad Posta Memuru Cevdet Efendi’nin ya Mecidî Ni-
şanı ya da “dördüncü rütbe” ile ödüllendirilmesinin talep 
edildiğini görüyoruz. 

Belgeden de anlaşılabileceği üzere, bazı önemli görev-
lerde bulunan posta ve telgraf memurları, üstün hizmet-
leri sonucunda imparatorluk için oldukça yüksek rütbede 
bir nişan olan Mecidî Nişanı ile ödüllendirilebiliyordu. Bu 
durum, posta hizmetlerinin imparatorluk için yalnızca 
sivil haberleşme konusunda değil, askerî bağlamda da 
çok büyük bir önem arz ettiğini görmemizi sağlıyor.

Posta ve Telgraf Nezareti ve Osmanlı sınırlarının 
güvenliği – I

20. yüzyılın ilk yılları Osmanlı İmparatorluğu’nun batı 
sınırları için önemli hareketliliklerin yaşandığı zamanlar 
olarak tarihimize geçmiştir. 1897 Osmanlı-Yunan Sava-
şı’nın yanı sıra bölgede bulunan çetelerin imparatorluğa 
karşı yürüttüğü önemli faaliyetler Osmanlı için sorun teşkil 
etmekteydi. Bu nedenle bölgeden merkeze giden istihba-
rat da büyük bir önem arz ediyordu. 

Umum Erkân-ı Harbiye Dairesi Üçüncü Şube’den gönde-
rilen 20 Aralık 1902 tarihli belgede de görüldüğü üzere, 
Yunan sınırında Bulgar çetecilerden Miralay Yanko’nun 

mission, in return to his services during the so-called 
“Greek Situation” which troubled the Ottoman Empire at 
the end of the 19th century and the beginning of the 20th 
century a lot, the Janina Union Post Officer Mr Cevdet 
(Efendi) is requested to be promoted either to the Mecidî 
Rank or the “4th Rank”. 

As it can be understood from the document, some post 
officers and telegraph clerks who were allocated to 
important positions could be awarded with the Mecidî 
Rank, which was considered as a pretty high grade in 
the Ottoman Empire. This instance provides us with the 
knowledge that postal services were not only important 
for the mass communication but on the level of military 
communication, as well.

The Ministry of Post and Telegraph and the  
security of the Ottoman borders - I

The early 20th century is recorded in our history as re-
vealing a huge instability on the western border of the 
Ottoman Empire. In addition to the Ottoman-Greek 
War in 1897, activities of the organizations against 
the Ottoman Empire had caused several problems. 
Therefore, the intelligence services from this area to 
the centre constituted crucial importance. As it is seen 
in the document sent by the 3rd Branch of the General 
Staff on 20 December 1902, Bulgarian gang member 
Colonel Yanko’s activities had required an officer in the 
Nasliç Branch of the post office who is competent in 
foreign news and correspondences. It is emphasised in 
the document that the absence of such a person in the 
post office causes delays in terms of transferring intelli-
gence and since there is a delicate situation in the area 
this might put the Ottoman Empire in some trouble. In 
the letter written by Seraskier Rıza, someone who can 
provide intelligence service is requested to the telegraph 
office instead of the current clerks.

In the answer sent on 6 January 1903 to the office of the 
Seraskier regarding the letter, it is stated that the Minis-
try of Post and Telegraph has been notified. 
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İmparatorluğu’nun batı sınırları 
için önemli hareketliliklerin 
yaşandığı zamanlar olarak 

tarihimize geçmiştir. 

The early 20th century is 
recorded in our history as 

revealing a huge instability 
on the western border of 

the Ottoman Empire.
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faaliyetlerinin, Nasliç Telgrafhanesi’nde yabancı haber-
lere ve yazışmalara vâkıf bir memurun atanmasını gerek-
tirdiğinden bahsediliyor. Hâlihazırda böyle bir memurun 
bulunmamasının bilgilerin gecikmeli olarak aktarılmasına 
neden olduğunun, bunun da bölgedeki nazik durumdan 
dolayı imparatorluğu güç durumda bırakabileceğinin altı 
çiziliyor. Serasker Rıza imzalı yazıda telgrafhanede şu an 
bulunan memurların yerine istihbaratı hızlandırmak adı-
na bir memurun atanması talep ediliyor. 

Belgeye ve dolayısıyla Seraskerliğe gönderilen 6 Ocak 
1903 tarihli cevapta ise bahsi geçen telgrafhanede gö-
revlendirilmek üzere bir memurun atanmasının Posta ve 
Telgraf Nezareti’ne tebliğ edildiği söyleniyor. 

Posta ve Telgraf Nezareti ve Osmanlı sınırlarının 
güvenliği – II 

Osmanlı İmparatorluğu’nun 1571 yılında fethettiği ve 93 
Harbi sonucunda Birleşik Krallık’a “kiralanan” Kıbrıs, 
Anadolu’nun güney kıyılarına yakınlığı ile oldukça önemli 
bir yerde bulunuyordu. Ada’ya Birleşik Krallık güçlerinin 
yerleşmeye başlaması ise başka bir tehdidin oluşması 
anlamına geliyordu. 

Dahiliye Mektubi Kalemi’nden Posta ve Telgraf Nezare-
ti’ne yazılan 17 Mart 1903 tarihli belgede de görüleceği 
üzere, İçel Sancağı sahillerinin Kıbrıs adasının kontrolü 
için oldukça önemli bir yerde bulunduğundan bahsedilir-

The Ministry of Post and Telegraph and the security 
of the Ottoman borders - II

Cyprus, conquered by the Ottomans in 1571 and “rented” 
to the United Kingdom after the War of 93, was situated 
in a crucial area owing to its proximity to the southern 
shores of Anatolia. Settling of the UK forces on the island 
meant the rise of another threat. In the letter sent on 17 
March 1903 by the Principal Clerk Office of Internal Af-
fairs to the Ministry of Post and Telegraph, it is mentioned 
that the shores of the İçel sancak is strategically impor-
tant in terms of having control over the Cyprus Island and 
there must be permanent surveillance and protection 
of the area. It is said that fast communication, which is 
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Posta pulları ve koleksiyoncular

Osmanlı İmparatorluğu’nda Posta Nezareti’nin 
kurulması, posta ve haberleşmenin düzenli bir 
şekilde gerçekleştirilmeye başlamasını sağ-
lamıştır. Bununla birlikte mektuplarda posta 
pulları da kullanıma girmiştir. Posta pullarının 
kullanılmaya başlaması tabii olarak Osmanlı 
coğrafyasında bambaşka bir dünyanın -pul 
koleksiyonlarının- kapılarının açılmasına da 
vesile olmuştur. 

Dahiliye Mektubi Kalemi’nden Sadaret Maka-
mı’na yazılan 10 Haziran 1893 tarihli belgede 
tedavülde bulunan posta pullarının mektupla-

Postal stamps and collectors

The establishment of the Ministry of Post in 
the Ottoman Empire ensured the regular-
ity in postal services and communication. 
Alongside letters, postal stamps came into 
use. The usage of the postal stamps, a natu-
ral consequence, contributed to the opening 
of new horizons – philately – in the Ottoman 
Empire. 

On the document sent by the Principal 
Clerk Office of Internal Affairs to the Grand 
Viziership dated back to 10 June 1893, it 
is mentioned that postal stamps were not 
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ken, buranın daima gözetlenmesi ve korunması gerektiği-
ne değiniliyor. İçel Sancağı sahillerinin ancak telgraf hatları 
ile hızlı bir şekilde haberleşme sağlandığı takdirde güven-
de tutulabileceği belirtiliyor. Belgede ayrıca Silifke’den 
Gülnar’a ve Gülnar’dan Anamur’a kadar olan telgraf hat-
larının ince ve güçsüz tellerden yapılmış olmaları nedeniyle 
sık sık zarar gördüğünün ve bu durumun haberleşmede 
aksamalara sebebiyet verdiğinin de altı çiziliyor. 

16 Şubat 1903 tarihinde İçel Sancağı’ndan, bu hattın arıza-
lardan dolayı bir aya yakın bir zamandan beri çalışmadığı-
nın belirtildiği bir yazı alındığını, buna göre Posta ve Telgraf 
Nezareti’nden İçel Sancağı sahillerinin güvenliğinin sağ-
lanması için bir an önce bu hatların değiştirilip yenilenmesi 
talebinde bulunulduğunu da görebiliyoruz. 

only possible through telegraph lines, can keep the area 
safe. In the document it is also emphasised that, since the 
telegraph lines from Silifke to Gülnar and from Gülnar to  
Anamur are made of thin and weak wires, these lines 
often get damaged and cause interruptions in commu-
nication. 

From the document dated back to 16 February 1903, we 
also understand that due to the breakdowns on these 
lines no news had been received from the İçel sancak and 
accordingly, it was requested from the Ministry of Post 
and Telegraph that these lines are changed and renewed 
to keep the shores of the İçel sancak safe. 

Bu belgede, İçel Sancağı sahillerinin 
ancak telgraf hatları ile hızlı bir şekilde 
haberleşme sağlandığı takdirde 
güvende tutulabileceği belirtiliyor.

In this document, it is mentioned 
that the shores of the İçel sancak 
is strategically important in terms 
of having control over the Cyprus 
Island and there must be permanent 
surveillance and protection of the area.
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glued to the letters but were sold separately to the 
philatelists. In the answer dated 29 May 1903 from 
the Ministry of Post and Telegraph, it is said that it is 
illegal to sell the postal stamps like this but depending 
on the demands of philatelists, postal stamps could 
be sold separately in certain branches for a fee. The 
Ministry of Post and Telegraph also indicates that the 
problem arising from selling the postal stamps in this 
way would be solved with a newspaper advertise-
ment. So, the Principal Clerk Office of Internal Affairs 
delivers this proposal made by the Ministry of Post 
and Telegraph to the Grand Viziership and demands a 
news advertisement on this topic.

ra yapıştırılmayıp koleksiyonculara satıldığı belirtiliyor. Bu 
konuda Posta ve Telgraf Nezareti’nin Dahiliye Nezareti’ne 
gönderdiği 29 Mayıs 1893 tarihli yazıda posta pullarının 
bu şekilde satılmasının gayrinizami olduğunun ve sorun 
yarattığının altı çiziliyor ve koleksiyoncuların istedikleri 
takdirde posta pullarını belirli posta merkezlerinden üc-
ret karşılığında temin edebilecekleri belirtiliyor. Posta ve 
Telgraf Nezareti aynı zamanda pulların koleksiyonculara 
satılmasının yarattığı sorunların durumun gazetelerde 
ilan edilmesiyle çözülebileceğini de belirtiyor. Dahiliye 
Mektubi Kalemi de Posta ve Telgraf Nezareti’nin bu tale-
bini Sadaret Makamı’na iletiyor ve gazetelerde konu ile 
ilgili yazının yayımlanmasını talep ediyor. 
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BAHARDA YOLLARDA 
OLMAK BİR BAŞKA GÜZEL

SO GOOD TO BE ON 
THE ROAD IN SPRING
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There are many places in Anatolia to visit, to see, 
to explore where alongside its nature, history, 
culture and civilizations can be traced… Çanak-
kale is one of these cities in Turkey to visit during 
the springtime offering all the natural beauties. 
Çanakkale, revealing an astonishing history of 
thousands and thousands of years, shines out 
with epical places such as the Ancient City of 
Troy, the Gallipoli Peninsula Historical Park, and 
the Ancient City of Assos. In this unique region 
where the smell of the seawater coming from 
the Dardanelles Strait interlaces with natural 
wonders, the endless struggle of human beings 
with each other can be traced back and one of 
the most glorious victories in our late history can 
be commemorated. Çanakkale has two unique 
places where the awakening of nature can be 

Doğanın olduğu kadar tarihin, kültürün oldu-
ğu kadar medeniyetin de izinin sürülebildiği 
eşsiz Anadolu toprakları üzerinde gidilecek, 
görülecek, keşfedilecek öyle çok yer var ki... 
Türkiye’nin görülmeye değer yerlerinden biri 
ilkbaharla birlikte tüm güzelliğini sunmaya 
başlayan Çanakkale’dir. Binlerce yıllık tari-
hiyle baş döndüren bir mirası gözler önüne 
seren Çanakkale, Troya Antik Kenti, Gelibolu 
Yarımadası Tarihî Millî Parkı ve Assos Antik 
Kenti gibi efsaneler ve zaferlerle dolu bir ta-
rihi sergileyen alanlarıyla öne çıkar. Doğal 
güzelliklerin boğazdan esen rüzgarla taşınan 
deniz kokusuna karıştığı bu eşsiz coğrafyada 
insanoğlunun yüzyıllar boyunca birbirine karşı 
verdiği mücadelenin izleri sürülebilir ve yakın 
tarihimizin en büyük zaferlerinden biri yâd 

Kimileri için her daim yolda olmak bir tutkudur, 
vazgeçilmez bir yaşam biçimi. Yılın her ânı ve doğanın 
her hali yolda olanlar için keşfetmenin heyecanını 
beraberinde getirir. Dört bir yanı ayrı bir berekete, 
her köşesi ayrı bir renge kucak açan Türkiye’de 
yolculuk yapmaksa gezginlere ve keşfetmeyi sevenlere 
unutamayacakları güzellikler sunar. 

For some it is a passion to be a roadie, a life 
style that is a must. Being on the road in every 
season of the year, seeing the transformation of 
the nature brings the excitement of exploration. 
Travelling in Turkey where every single destination 
has fertility and is open to a colourful diversity, on 
the other hand, represents unforgettable wonders 
and beauties to the travellers and explorers.

93



Ba
ha

r d
es

tin
as

yo
nl

ar
ı

D
es

tin
at

io
n:

Sp
rin

g

Baharla birlikte 
görülmesi gereken 

yerlerden biri, 
Türkiye’nin kuzey 

ucunda sükûnetin 
ve zarafetin temsili 

gibi duran Sinop’tur.

Situated on the 
northern point of 

Turkey, another place 
that must be visited 

during the springtime 
is Sinop, a place of 

elegance and peace.

edilebilir. Çanakkale, doğanın coşkulu uyanışına eşlik 
edilebilecek iki ayrı güzelliğe de sahiptir: Gökçeada ve 
Bozcaada. Kendilerine has kültürleriyle ziyaretçilerini 
her zaman mutlu etmeyi bilen bu güzel adalar, yeşilin ve 
mavinin olduğu kadar tarihin ve kültürün de harmanlan-
dığı eşine az rastlanır mekanlardandır.

Baharla birlikte görülmesi gereken yerlerden biri, Türki-
ye’nin kuzey ucunda sükûnetin ve zarafetin temsili gibi 
duran Sinop’tur. Pervane Medresesi, Paşa Tarabyası, 
Sinop Kalesi, Alaaddin Camii, Sinop Eski Cezaevi gibi 
birçok mimari yapıya ev sahipliği yapan şehir, Hamsilos 
Koyu, Erfelek Şelalesi ve İnaltı Mağarası gibi doğal gü-
zellikleri de barındırıyor. Yeşilin her tonunun Karadeniz’in 
sularıyla buluştuğu Sinop, son dönemde oldukça ilgi 
gören turistik yörelerin başında geliyor.

İlkbaharın coşkusunun en güzel şekilde yaşandığı bölge-
lerden biri de Doğu Karadeniz’dir. Ayder Yaylası, Fırtına 
Vadisi ve Kaçkar Dağları Millî Parkı dendiğinde akla ge-
len Rize ise Doğu Karadeniz’in incilerinden biri. Özellikle 
son dönemde gezginlerin en önemli adresleri arasında 

witnessed: Gökçeada and Bozcaada.  With their local cul-
ture, always pleasing the visitors, these islands are one of a 
kind where the blue of the sea, green of the nature, culture 
and history are blended in perfect harmony. 

Situated on the northern point of Turkey, another place 
that must be visited during the springtime is Sinop, a place 
of elegancy and peace. Hosting many important historical 
structures such as the Pervane Madrasah, Pasha Bastion, 
Sinop Fortress, Aladdin Mosque, Sinop Fortress Prison, 
Sinop has natural wonders as well, such as the Hamsilos 
Bay, Erfelek Waterfalls and İnaltı Cave.  Sinop, where every 
shade of green meets the waters of the Black Sea, is one of 
the touristic centres that has become very popular recently. 

Eastern Black Sea is another region where the spring 
arrives vigorously. Rize, on the other hand, is the pearl of  
the Eastern Black Sea with its natural wonders such as 
the Ayder Highlands, Storm Valley and Kaçkar Mountains 
National Park. Being a centre of attention for the travellers 
especially recently, Rize is among the places where the 
freshness of spring can be experienced up to the hilt not 
only with the local tea, highlands, houses covered under 
the green trees but by knowing the locals who are very 
friendly and welcoming. Places such as the Rize Fortress, 
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bulunan Rize, çayıyla olduğu kadar yaylalarıyla, yem-
yeşil ağaçların arasına gizlenmiş evleriyle olduğu kadar 
cana yakın insanlarıyla da baharın getirdiği tazeliğin 
yakından yaşanabileceği şehirler arasında. Rize Kalesi, 
Bozuk Kale, Şimşirli Köyü Camii, Ciha Kalesi, Zil Kalesi, 
İslampaşa Camii ve Büyük Gülbahar Sultan Camii gibi 
mimari eserlerse Rize yolculuklarına tarihî ve kültürel bir 
doygunluk kazandırır.

Doğu Karadeniz denince akla gelen bir başka şehirse 
Artvin’dir. Karagöl gibi doğal güzelliklere ev sahipliği 
yapan Artvin, yaylaları, şelaleleri, kanyon, dere, kale ve 
manastırlarıyla baharın en çok yakıştığı yörelerin başın-
da geliyor.

Baharla birlikte bambaşka bir güzelliğe bürünen durak-
lardan biri olan Datça’yı papatya ve gelincik tarlaları 
arasında, badem ağaçlarının ve zeytinliklerin içerisinde 
keşfetmek ayrı bir keyif. Büyüleyici doğasıyla Akdeniz 
ve Ege’nin birleştiği eşsiz bir konumda bulunan Datça, 
Hayıtbükü, Ovabükü, Palamutbükü, Tütünbükü ve Me-
sudiye gibi koylarıyla ziyaretçilerini sihirli bir zamanın 
kuyusuna iter. Eski Datça ve Knidos’ta tarihin ve kültürün 
binlerce yıllık harmanında yoğrulan zihinler Datça’nın 
mütevazı çarşısında güleryüz ve nezaketle ağırlanır.

Türkiye’nin her mevsim güzel olmakla birlikte ilkbaharın 
coşkusuyla bambaşka bir güzelliğe bürünen mekanları 
o denli çoktur ki saymakla bitmez. Efes’ten Gaziantep’e, 
Halfeti’den Şirince’ye kadar geniş bir yelpaze içerisinde 
sayılabilecek köy, kasaba ve şehirler ziyaretçilerine eşi-
ne az rastlanır güzellikler sunar. 

Sakarya da bu şehirlerimizden biridir. Sapanca, Eşme, 
Taraklı, Karasu ve Maşukiye gibi doğal ve tarihî güzel-
likleriyle bilinen ilçeleriyle öne çıkan Sakarya’yı gezmek 
için birkaç gün yetmez. Kuzuluk Kaplıcaları, Sülüklügöl, 
Acarlar Longozu, Poyrazlar Gölü gibi büyüleyici mekan-
lara ev sahipliği yapan Sakarya, baharın coşkusunun 
layıkıyla hissedildiği şehirlerimiz arasındadır.

Tıpkı Sakarya gibi doğal ve tarihî güzelliklere sahip eşsiz 
şehirlerimizden biri olan Bursa da özellikle bahar ay-
larıyla birlikte gezginlerin uğrak yerlerinden biri haline 
gelir. Dillere destan Uludağ’dan şehre yayılan çiçek ko-

Şimşirli Mosque, Ciha Fortress, Zil Fortress, İslampasha 
Mosque, and Grand Gülbahar Sultan Mosque satisfy the 
visitors in terms of historic and cultural aspects. 

Artvin is another city that comes to mind when the Eastern 
Black Sea is mentioned. Having natural wonders like the 
Black Lake, Artvin is the top region where the spring is 
experienced gloriously with its highlands, waterfalls, can-
yons, lakes, fortresses and the famous monastery. 

It is such a pleasure to explore Datça during the springtime 
by visiting amazing daisy and poppy fields, and the places 
covered by almond trees and olive groves taking beautiful 
forms with the arrival of the new season. Situated in a 
heavenly region where the Mediterranean and the Aege-
an Sea meet, Datça pushes the visitors into a magical well 
of time with amazing bays such as Hayıtbükü, Ovabükü, 
Palamutbükü, Tütünbükü and Mesudiye. Smiling faces and 
kind people in the modern city welcome the minds that 
have been tangled by thousand of years’ history and cul-
ture in Old Datça and Knidos.

While Turkey is wonderful in any season, places that trans-
form drastically into heavenly places during the springtime 
are countless. A wide range of villages, towns and cities 
from Ephesus to Gaziantep, and Halfeti to Şirince offer 
unique beauties to the visitors.
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kusu doğanın cümbüşünü insanlığa aktarırken Bursa’nın 
binlerce yıllık efsanelerle dolu tarihi bir kez daha yâd 
edilir. Ulu Camii, Yeşil Türbe, Muradiye Camii ve Külliyesi, 
Irgandı Köprüsü ve Koza Han gibi birçok tarihî esere ev 
sahipliği yapan Bursa, Cumalıkızık, Mudanya ve İznik 
gibi görülmeye değer bölgeleriyle de baharın tüm gü-
zelliklerini sunar.

Bahar aylarında mutlaka uğranacak yerler sıralanırken 
“sakin şehir”ler de unutulmamalıdır. 1999 yılında İtal-
ya’da dört küçük belediyenin öncülüğünde başlayan ve 
bugün tüm dünyaya yayılan cittaslow (sakin şehir) akımı 
ülkemizde de haklı bir karşılık buldu. Sanayi ve modern 
hayatın keşmekeşinden uzak, huzurlu ve kendine özgü 
bir yaşam sunan sakin şehirler ziyaretçilerine farklı bir 
yaşantının da olabileceğini işaret ediyor. Türkiye’de Ak-
yaka, Halfeti, Gökçeada, Perşembe, Şavşat, Seferihisar, 
Taraklı, Uzundere, Vize, Yalvaç ve Yenipazar’dan oluşan 
sakin şehirler özellikle bahar aylarıyla birlikte tüm gü-
zelliklerini ziyaretçilerine sunmaya hazır.

Sakarya is such a place as well. Sakarya shines out with 
its well-known provinces due to their natural and histori-
cal wonders such as Sapanca, Eşme, Taraklı, Karasu and 
Maşukiye. Couple of days wouldn’t be enough to travel 
around the city. With fascinating places such as the Kuzu-
luk Baths, Sülüklü Lake, Acarlar Deep Spot area, Poyrazlar 
Lake, Sakarya is a city where the glow of spring is felt 
properly. 

Bursa, home of natural and historic wonders just like 
Sakarya, becomes a hot spot for travellers during the 
springtime. While the scent of the flowers spreading to the 
city from the glorious Uludağ makes people enjoy the joy 
of the spring, the ancient history of Bursa full of legends 
is thought of again. While being a home for many historic 
structures such as the Grand Mosque, Green Tomb, Mu-
radiye Mosque and Islamic Social Complex, Irgandı Bridge 
and Koza Inn, Bursa reveals all the beauties of spring by 
other regions that must be seen such as Cumalıkızlık, Mu-
danya and Nicaea. 

While the cities that must be visited during the springtime 
are listed, “slow cities” shouldn’t be forgotten. Cittaslow, 
founded in Italy in 1999 by 4 small city halls and expanded 
broadly beyond Italy to the whole world today, has found 
counterparts in our country too. Away from the chaos of 
industrialization and modern life, slow cities show that an 
alternative life, which is peaceful and tranquil, is not be-
yond imagination. Akyaka, Halfeti, Gökçeada, Perşembe, 
Şavşat, Seferihisar, Taraklı, Uzundere, Vize, Yalvaç and 
Yenipazar, the slow cities of Turkey, are ready to offer their 
beauties especially revealed during the springtime, to the 
visitors.

Dillere destan 
Uludağ’dan şehre 
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Trakya Ünİversİtesİ 
1. UluslararasI Posta 

SanatI YarIşmasI
Trakya University  
1st International 

Mail Art Competition 



Posta sanatı, her yaratıcı bireyin katılabileceği açık bir ağ, sanatı 
tüketim zihniyetinden ve galeri monopolünden arındırmayı hedefleyen 

bir harekettir. Mektup ile yollanabilen herhangi bir sanat objesi bu 
sanatın ilgi alanına girer. “Mail art”, sanatçı pulları, plastik mühürler, 

kopya sanatı, kolaj, sanatsal kitap çalışmaları, görsel ve somut şiirler, 
elle yapılmış kağıt çalışmaları, zin’ler, düzyazılar ve tipografiler, 

materyaller ve objeler, fotoğraflar ve taslaklardan oluşur.1  

Mail art is an open network in which every creative individual 
can participate and an activity that aims to purify art from the 

consumerist mentality and the monopoly of galleries. Any art 
object that can be sent with a letter is in this art’s field of interest. 

The “mail art” is composed of artist stamps, plastic stamps, 
the art of duplication, collage, artistic book works, visual and 
physical poems, hand-made paper works, zines, proses and 

typographies, materials and objects, photographs and drafts.1

Posta sanatının 20. yüzyılda filizlendiği düşünülse de bu 
sanat esasen yüzyıllara uzanan mektup geleneğinin mi-
rasçısıdır. Cicero MÖ 106-43 seneleri arasında Atticus’a 
16, dostlarına 16, Brutus’a 2, kardeşi Quintus’a 3 kitabı 
dolduracak kadar çok mektup yazmıştır.2 Yüzyıllardan 
bu yana birçok kültürde gelişmiş, işlenmiş ve sayısız 
sanat eserine konu olmuş mektup, günümüzde posta 
sanatı ile kavramsal, performansa ve plastik sanatlara 
dair bir boyut kazanmıştır.3 1800’lerin ortalarında Büyük 
Britanya’da gelişen posta sistemiyle birlikte posta zarf-
larının süslenmesi mektuplaşmayı cazip hale getirmiştir. 

Even though mail art is thought to have taken off in the 
20th century, this art is the inheritor of the tradition of the 
letter that dates back to centuries. Between 106-43 BC, 
Cicero wrote so many letters that could be compiled in 
16 books to Atticus, in 16 books to his friends, in 2 books 
to Brutus and in 3 books to Quintus.2 The letter, which 
has developed in many cultures throughout centuries, 
was treated and became the subject of numerous works 
of art, has acquired a new conceptual dimension today 
regarding performative and plastic arts with mail art.3 In 
the mid-1800s, with the postal system developed in the 

1  http://www.ebenzin.com/sayi1/5.asp
2  Varinlıoğlu G.Ö., Roma Yazınında Mektup, Türk Dili Aylık Dil ve Yazın Dergisi: 
Mektup Özel Sayısı, Yıl 24, Cilt XXX, Sayı 274, 1 Temmuz 1974, s. 392.
3 Veryeri-Alaca I., Posta Kutusunda Sanat, s.3. https://ais.ku.edu.tr/AR/
IALACA200923__postasanat.pdf,

1  http://www.ebenzin.com/sayi1/5.asp
2  Varinlıoğlu G.Ö., Roma Yazınında Mektup, Türk Dili Aylık Dil ve Yazın Dergisi: 
Mektup Özel Sayısı, Year 24, Volume XXX, Issue 274, 1 July 1974, p. 392.
3 Veryeri-Alaca I., Posta Kutusunda Sanat, s.3. https://ais.ku.edu.tr/AR/
IALACA200923__postasanat.pdf,
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İlk modern posta pulu Rowland Hill tarafından tasarlan-
dı ve “Penny Black’’ adıyla 6 Mayıs 1840’ta İngiltere’de 
basıldı.4 İlk posta zarfı, aynı dönemde İngiliz ressam 
William Mulready tarafından tasarlandı. İlk özel posta 
kartı 1861’de Philadelphia’da John P. Charlton tarafından 
oluşturuldu. 1869 yılında ortaya atılan Sanatsal içerikli 
ilk posta kartı fikri ise 1869’da Avusturyalı bir ekonomi 
profesörüne aitti.5

Çağdaş sanat akımları içerisinde posta sanatı 1916’da 
Marcel Duchamp ile başladı. Fütüristler, sürrealistler, 
dadaistler bazı posta sanatı tekniklerini kullandılar.6 

Posta sanatı 1950’lerin ortalarında Ray Johnson ile  
Fluksus akımı içerisinde dünya geneline yayıldı.

Türkiye’de ise posta sanatı ressam Nur Koçak ile başladı. 
Sonrasında Cengiz Çekil, Erdağ Aksel, Müfit İşler, Tomur 
Atagök, Berna Erkün, Orhan Cem Çetin ve Hasip Pektaş 
gibi sanatçılar posta sanatı ile ilgilendiler. Posta sanatı 
2000’lerin ortalarında Şinasi Güneş’in gerek yazınsal 
gerek sanatsal çalışmalarıyla daha da yaygınlaştı.

Great Britain, the ornamentation of envelopes made cor-
respondence attractive. The first modern postage stamp 
was designed by Rowland Hill and issued in England un-
der the name “Penny Black” on 6 May 1840.4  In the same 
period, the first envelope was designed by English painter 
William Mulready. The first special postcard was made 
in 1861 by John P. Charlton in Philadelphia. The idea of 
the first postcard with artistic content on the other hand, 
was brought forward by an Austrian economy professor 
in 1869.5

Within the framework of contemporary art movements, 
mail art started in 1916 with Marcel Duchamp. Futurists, 
surrealists, and Dadaists used certain mail art tech-
niques.6  In the mid-1950s, the mail art spread to the world 
within the Fluxus movement with Ray Johnson. 

In Turkey, the mail art stated with painter Nur Koçak. Lat-
er, artists such as Cengiz Çekil, Erdağ Aksel, Müfit İşler, 
Tomur Atagök, Berna Erkün, Orhan Cem Çetin and Hasip 
Pektaş took interest in mail art. In the mid-2000s, mail art 
became more widespread with the literary and artistic 
works of Şinasi Güneş.  

4 Güneş, Ş., Posta Sanatı, Artes Yayınları, s.8, 2014: İstanbul 
5 A.g.e
6 A.g.e

4 Güneş, Ş., Posta Sanatı, Artes Yayınları, p.8, 2014: İstanbul 
5 lbid.
6 lbid.
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Dünyada ilk posta sanatı yarışması 2016’da Slovenya’da 
“International Mail Art Award’’ ismiyle yapıldı. Yarışma-
da yer alan çalışmalar 12 Mayıs-15 Eylül 2016 tarihleri 
arasında Kromberk Kalesi’nde sergilendi. Bu yarışmada 
Türkiye’den Dr. Deniz Gökduman, Genco Gülan, Mah-
peyker Yönsel ve Ceyda Güler gibi sanatçılar da yer 
aldı. İkinci yarışma ise Dr. Deniz Gökduman’ın sunduğu 
proje kapsamında Trakya Üniversitesi tarafından düzen-
lendi. “Trakya Üniversitesi 1. Uluslararası Posta Sanatı 
Yarışması” adıyla Türkiye’de ilk kez yapılan yarışmaya 
17 ülkeden 400’ün üzerinde sanatçı katıldı. Sanatçıların 
çalışmaları 14 Şubat 2017 tarihinde Trakya Üniversitesi 
1. Uluslararası Posta Sanatı Yarışma Jürisi tarafından 
değerlendirildi. Jüride Prof. Dr. Ali Muhammet Bayrak-
taroğlu, Prof. Dr. Velislav Minekov, Prof. Dr. Deniz Bayav, 
Yrd. Doç. Dr. Ayfer Uz, Yrd. Doç. Kerem İşcanoğlu ve Öğ-
retim Görevlisi Begona Rodriguez yer aldı. Sergilenmeye 
değer bulunan 100 çalışmadan 9’u ödül aldı.

Yarışmada birinciliği Kürşat Azılıoğlu elde ederken Ali 
Asgar Çakmaklı ikinci, Sema Öcal üçüncü oldu. Mansi-
yon ödülü ise İbrahim Adıyaman, Derin Bilecenoğlu ve 
Umut Deniz Aksakal’a takdim edildi.

In 2016, the first mail art competition in the world was 
carried out in Slovenia under the name of “International 
Mail Art Award’’. The works participated in the compe-
tition were exhibited in the Kromberk Castle between 
12 May-15 September 2016. Artists from Turkey such as 
Dr. Deniz Gökduman, Genco Gülan, Mahpeyker Yönsel 
and Ceyda Güler attended this competition, as well. The 
second competition was organized by the Trakya Univer-
sity within the framework of the project presented by Dr. 
Deniz Gökduman. Over 400 artists from 17 countries par-
ticipated in the competition held for the first time in Turkey 
under the name of “Trakya University 1st International Mail 
Art Competition”. On 14 February 2017, the works of the 
artists were evaluated by the Jury of the Trakya University 
1st International Mail Art Competition. Prof. Ali Muham-
met Bayraktaroğlu, Prof. Velislav Minekov, Prof. Deniz 
Bayav, Asst. Assoc. Prof. Ayfer Uz, Asst. Assoc. Prof. Kerem 
İşcanoğlu and Instructor Begona Rodriguez formed the 
jury. Of the 100 works considered worthy of exhibition, 9 
received prizes. 

In the competition, Kürşat Azılıoğlu ranked first whereas 
Ali Asgar Çakmaklı second and Sema Öcal third. The 
Honorable Mention Award was accorded to İbrahim 
Adıyaman, Derin Bilecenoğlu and Umut Deniz Aksakal.
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanı Ahmet Arslan, Dünya Posta Bir-
liği’nin (Universal Postal Union-UPU) her 
yıl düzenlediği “Gençler İçin Uluslara-
rası Mektup Yazma Yarışması”nın 2016 
yılı birincisi Vietnamlı Nguyen Thi Thu 
Trang’ı makamında kabul etti. Genç kız, 
“45 yaşındaki kendinize mektup yazın” 
temalı yarışmaya cansız bedeni Bodrum 
kıyılarına vuran Suriyeli Aylan bebeğin 
ağzından yazdığı mektupla katılmış, Pos-
ta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi’nin 
(PTT A.Ş.) İstanbul’da ev sahipliği yaptığı 
26. Dünya Posta Kongresi’nin kapanış 
töreninde okuduğu duygu dolu satırlarla 
ayakta alkışlanmıştı. 

1 MEKTUP YARIŞMASI BİRİNCİSİ 
TÜRKİYE’DE
WINNER OF THE LETTER COMPETITION IN TURKEY

Ha
be

rle
r

Minister of Transportation, Maritime Af-
fairs and Communication Ahmet Arslan 
hosted in his office Vietnamese Nguyen Thi 
Thu Trang, winner of the 2016 “Internation-
al Letter-Writing Competition for Young 
People” annually organized by the Univer-
sal Postal Union (UPU). The young girl had 
attended the competition which had the 
theme “Write a letter to your 45-year-old 
self” with a letter in the name of the Syrian 
baby Aylan whose lifeless body washed up 
on the Bodrum shores and had received 
standing ovation with the touching verses 
she had read in the closing ceremony of 
the 26th Universal Postal Union hosted by 
Post and Telegraph Organization Corpo-
ration (PTT Corp.) in İstanbul.
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s

102



PTT A.Ş.’nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bay-
ramı etkinlikleri kapsamında ağırladığı Nguyen Thi Thu 
Trang’la, PTT A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Mü-
dürü Kenan Bozgeyik’in de iştirak ettiği kabulde bir araya 
gelen Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet 
Arslan, genç kızın mektubunda barış ve kardeşlik vurgusu 
yapıldığına dikkat çekerek, “Bizler umutlarımızın peşinde 
giderken aile olarak parçalanmasaydık temasını işleyen 
çok duygusal bir mektup” dedi. Mektubun iletmek istediği 
mesajın dünyanın her yerine yayılmasını temenni ettiğini 
belirten Bakan Arslan, “Umarım Trang’ın bu genç yaşta 
ortaya koyduğu mesajı herkes alır ve kendi payına düşeni 
uygulamak adına bundan sonra bir tavır değişikliği içeri-
sinde olur. Mektupta söylendiği gibi, oyun seslerine, çocuk 
cıvıltılarına silah sesleri karışmaz. Biz bu konuda ülke ola-
rak üzerimize düşeni her zaman yapıyoruz, bundan sonra 
da yapacağız” dedi. 

Dünya çocuklarını bir araya getiren 23 Nisan Ulusal Ege-
menlik ve Çocuk Bayramı’nın barış, kardeşlik ve dostluk 
adına büyük önem taşıdığına işaret eden Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, “23 Ni-
san’daki etkinlikleri çok önemsiyoruz. İyi ki Trang gibi 
gençlerimiz, çocuklarımız dünyanın her yerinden gelip 
dostluklar oluşturuyorlar. Savaşlar yerine kardeşlik içeri-
sinde, barış içerisinde, huzur içerisinde geleceğe yürümek 
çok önemlidir” diye konuştu. 23 Nisan’da düzenlenen 
uluslararası şenlikler dolayısıyla TRT’ye teşekkür eden 
Bakan Arslan, “Bizi Trang’la tanıştırdığı ve ona duygularını 
dünyaya iletme şansı verdiği için başta Genel Müdürü-
müz olmak üzere PTT’ye de çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Meeting Nguyen Thi Thu Trang, who was hosted within the 
framework of the activities of the 23 April National Sover-
eignty and Children’s Day by the PTT in the reception at-
tended by the PTT Corp. Chairman of Board and Director 
General Kenan Bozgeyik, Minister of Transportation, Mari-
time Affairs and Communication Ahmet Arslan drew atten-
tion to the fact that peace and brotherhood emphasis were 
made in the young girl’s letter and said, “It is a very emo-
tional letter which treats the theme of if only we weren’t 
separated as a family while chasing our hopes”. Indicating 
that he hoped that the message would be delivered every-
where in the world, Minister Arslan said, “I hope everyone 
receives this message given by Trang in this young age and 
performs attitude changes afterwards in order to do their 
part. As said in the letter, gunshots sounds cannot intermin-
gle with playing sounds and children’s chirrups. We do our 
part as country and will do so afterwards.”

Pointing out that the 23 April National Sovereignty and 
Children’s Festival, which brings together the children of 
the world, has great importance in terms of peace, broth-
erhood and friendship, Minister of Transportation, Mari-
time Affairs and Communication Ahmet Arslan said, “We 
give huge importance to the events on 23 April. So glad 
that our young and children like Trang come from all over 
the world and build friendships. It is very important to pro-
ceed to the future in fraternity, in peace and in tranquility 
instead of in wars.” Thanking the Turkish Radio and Televi-
sion Association (TRT) for the international festival carried 
out on 23 April, Minister Arslan said, “We thank the PTT, 
namely our Director General for providing us the opportu-
nity to meet Trang and giving her the chance to convey her 
feelings to the world.”
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Türkiye ile Katar arasındaki işbirliği olanaklarının 
artırılması ve ekonomik ilişkilerin kuvvetlendi-
rilmesi amacıyla düzenlenen “EXPO Turkey by 
Qatar” etkinliği 19-21 Nisan günlerinde Katar’ın 
başkenti Doha’da gerçekleştirildi. İki ülke ara-
sındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesine önemli 
katkı sunan “EXPO Turkey by Qatar”da PTT A.Ş. 
de yer aldı.

Etkinlikte büyük ilgi gören bir stant açan PTT A.Ş. 
ile Katar Posta İdaresi arasında önemli bir işbir-
liği sağlandı. İki ülkenin ortak e-ticaret sitesinin 
devreye alınmasına yönelik sözleşme, PTT A.Ş. 
Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan 

2 TÜRKİYE VE KATAR ARASINDA  
DEV E-TİCARET ANLAŞMASI
GIANT E-COMMERCE AGREEMENT BETWEEN 
TURKEY AND QATAR

The event “EXPO Turkey by Qatar”, which was 
organized in order to increase the partnership 
opportunities and strengthen the economic rela-
tions between Turkey and Qatar, was held in the 
Qatari capital of Doha between 19-21 April. The 
PTT Corp. participated in “EXPO Turkey by Qatar” 
which made important contributions to the devel-
opment of the commercial relations between the 
two countries, as well. 

An important partnership was ensured between 
the PTT, which opened a booth that drew great 
interest in the event, and the Qatar Post. The 
agreement which aims to carry into effect the 
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common e-commerce web site of the two countries was 
signed by PTT Corp. Chairman of Board and Director 
General Kenan Bozgeyik and Qatar Post CEO Faleh Mo-
hammed Al Naemi. 

Indicating that he had great pleasure for being in Qatar 
in the speech which he gave in the signature ceremony, 
PTT Corp. Chairman of Board and Director General 
Kenan Bozgeyik said, “We are in the process of working 
on a very important project for our country.” Express-
ing that great work will be accomplished owing to the 
e-commerce partnership between the two countries,  
Bozgeyik said, “We will sign the e-commerce agreement 
as a result of the works carried out within the framework 
of the bilateral cooperation agreement signed between 
the PTT Corp. and the Qatar Post in the Universal Postal 
Congress, the 26th of which was held in Turkey. I thank 
those who contributed to the project.” Qatar Post CEO 
Faleh Mohammed Al Naemi emphasized the impor-
tance of the e-commerce agreement which they signed 
with the PTT Corp. Indicating that the customers can do 
international shopping over the website created and 
that the products will be transported by the PTT Corp., 
Al Naemi said, “This agreement is a great change for 
us. I hope this partnership which is the beginning of the 
relations between two institutions will lead to good.” 
Expressing that the agreement contributes to the rein-
forcement of the commercial relation between Turkey 
and Qatar, Al Naemi thanked the authorities of the PTT.

Bozgeyik ile Katar Posta İdaresi CEO’su Faleh Moham-
med Al Naemi tarafından imzalandı. 

PTT A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü 
Kenan Bozgeyik imza töreninde yaptığı konuşmada 
Katar’da bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu 
belirterek, “Ülkelerimiz için çok önemli bir projenin 
çalışması içindeyiz” dedi. İki ülke arasındaki e-ticaret 
işbirliği sayesinde büyük işler başarılacağını kaydeden 
Bozgeyik, “Türkiye’de 26’ncısı düzenlenen Dünya Posta 
Birliği Kongresi’nde PTT Anonim Şirketi ile Katar Post 
arasında imzalanan ikili işbirliği anlaşması çerçeve-
sinde gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda e-ticaret 
sözleşmesini imzalayacağız. Bu işbirliğinde emeği ge-
çenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu. Katar Posta 
İdaresi CEO’su Faleh Mohammed Al Naemi ise PTT 
A.Ş. ile imzaladıkları e-ticaret sözleşmesinin önemini 
vurguladı. Kurulan internet sitesi üzerinden müşterilerin 
uluslararası alışveriş yapabileceğini ve ürünlerin PTT 
A.Ş. tarafından taşınacağını ifade eden Al Naemi, “Bu 
anlaşma bizim için büyük değişim. İki kurum arasındaki 
ilişkilerin başlangıcı olan bu işbirliğinin hayırlı olmasını 
diliyorum” dedi. Sözleşmeyle Türkiye ve Katar arasın-
daki ticari işbirliğinin pekiştirilmesine katkı sağlandığını 
kaydeden Al Naemi, PTT yetkililerine teşekkür etti.
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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 3-4 
Mayıs 2017 tarihlerinde 11. Uluslararası Elektronik 
Haberleşme Düzenleyiciler Konferansı ve Türkiye 
Bilişim Zirvesi’ni gerçekleştirdi. “5G ve Ötesi” 
temalı etkinliğe katılanlar arasında Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar 
Yardımcısı Galip Zerey de yer aldı. 

Merkez Bankası, Türk Telekom, Vodafone, Turk-
cell, Ericsson ve Aselsan yetkililerinin yanı sıra 
sanayi kuruluşları temsilcilerinin de katıldığı  
11. Uluslararası Elektronik Haberleşme Düzenle-
yiciler Konferansı ve Türkiye Bilişim Zirvesi’nde 
konuşma yapan BTK Başkanı Dr. Ömer Fatih 
Sayan, 5G teknolojisinin iletişim sektöründe ve 
diğer sektörlerde paradigmaları değiştireceğini 
belirterek, “5G’nin yüksek veri hızı, düşük gecik-
me süreleri, daha fazla veri kapasitesi, enerji ve 

3 BTK EV SAHİPLİĞİNDE  
DEV ORGANİZASYON
GIANT ORGANIZATION HOSTED BY BTK 

The Information and Communication Technologies 
Authority (BTK) carried out the 11th International 
Electronic Communication Regulatory Institutions 
Conference and the Turkish Informatics Summit 
between 3-4 May 2017. Deputy Undersecretary of 
the Ministry of Transportation, Maritime Affairs and 
Communication Galip Zerey was among the partic-
ipants of the event themed “5G and Beyond”. 

In the 11th International Electronic Communication 
Regulatory Institutions Conference and the Turkish 
Informatics Summit, in which the authorities of the 
Central Bank, Türk Telekom, Vodafone, Turkcell, 
Ericsson and Aselsan as well as representatives of 
industrial organizations participated, Chairman of 
BTK Dr. Ömer Fatih Sayan indicated that the 5G 
technology would change the paradigms in the 
communication sectors as well as other sectors and 
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maliyet verimliliği, bizim dikey sektörler olarak adlan-
dırdığımız enerji, otomotiv, kentleşme, tarım ve eğlence 
gibi alanlarda ciddi değişimler yaşanmasına neden 
olacak” dedi. 5G teknolojisinin birçok yeniliği berabe-
rinde getireceğinin altını çizen Sayan, sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Enerji santralleri 5G imkanları ile donatıl-
dığında daha verimli çalışacak. Akıllı şebekeler ener-
jiyi daha ekonomik ve etkin bir biçimde dağıtacak. 5G 
imkanlarıyla donatılmış otomobillerin yollara çıkması 
ile birlikte sürüş deneyimi yeni baştan tanımlanacak. 
5G ile kablolarla kısıtlanmaktan kurtulunacak, sanal 
gerçeklik cihazları oyun ve yayın endüstrilerine önemli 
değişiklikler getirecek.”

Konuşmasında siber güvenlik konusuna da değinen 
Ömer Fatih Sayan, ülkemizde bu alanda uzman ihtiyacı 
olduğunu, bütün kurum ve kuruluşlara önemli görevler 
düştüğünü ifade ederek, “Bu doğrultuda planlamamızı 
yaparak gerekli ihtiyacı karşılayacak çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz. Bu çalışmaların başında, yarışma ve 
eğitim gibi programlarla ülkemizin genç nüfusunun 
potansiyelini açığa çıkarmak geliyor. Bizim özümüz, 
çekirdeğimiz, iliğimiz milletimizdir” dedi. 

İletişim sektörünün önde gelen firma ve isimlerini bir 
araya getiren Uluslararası Elektronik Haberleşme Dü-
zenleyiciler Konferansı ve Türkiye Bilişim Zirvesi son de-
rece verimli geçti. Sektörün nabzının tutulduğu etkinlik, 
uluslararası işbirlikleri açısından büyük fırsatlar sundu.

said, “The high data speed of the 5G, low delay time, high-
er data capacity, energy and cost-efficiency will lead to 
serious transformations in the fields such as energy, auto-
motive, urbanization, agriculture and entertainment which 
we call the vertical sectors to be experienced. Emphasizing 
that the 5G technology will bring in many innovations, 
Sayan continued his speech with the following words, 
“When the power plants are equipped with the means of 
5G, they will work more efficiently. Smart networks will 
distribute the energy more economically and effectively. 
With the automobiles equipped with 5G technology hitting 
the road, driving experience will be redefined. With the 5G, 
we will be freed of being limited by cables, virtual reality 
devices will bring in important changes to the game and 
broadcasting industries.” 

Touching upon the issue of cyber security in his speech 
and indicating that we will need specialists in the field in 
our country and important duties fall to all institutions and 
organizations, Ömer Fatih Sayan said, “We carry out our 
works which will meet the necessary requirements by mak-
ing our plans accordingly. Leading the works is revealing 
the potential of the young population in our country with 
the programs such as competition and education. Our 
essence, basis and core is our nation.”

Bringing together the leading companies and names of the 
communication sector, the International Electronic Com-
munication Regulatory Institutions Conference and the 
Turkish Informatics Summit was highly efficient. The event, 
in which the status of the sector was shared, offered great 
opportunities in terms of international collaborations.
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Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT A.Ş.) 
29 Nisan 2017 tarihinde yayımlanan 690 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ile elektronik para ihraç 
eden kuruluşlar içerisine alındı. Şirket, bu sayede 
topladığı fonları elektronik para olarak ihraç etme 
yetkisi elde etti.

PTT A.Ş., elektronik para kuruluşu olarak yetkilen-
dirilmesi neticesinde posta çeki ve sosyal yardım 
ödemeleri için müşterilerine halihazırda bir banka 
BIN’i sunduğu Pttkart hizmetlerini kendi adına ih-
raç edeceği kartlar aracılığıyla gerçekleştirebilme 
imkanına kavuştu. Gerekli üyelik süreçleri hızla 
tamamlanarak kartlar yurt içi ve yurt dışında kulla-
nılabilme özelliği kazanacak.

Ayrıca bir elektronik para olan Hızlı Geçiş Sistemi 
(HGS) etiketleri Türkiye’de yeni bir ödeme hizmeti 
olarak kullanılabilecek. Bu değişiklik sayesinde PTT 
A.Ş., kendi kartlarını çıkarabilme ve ödeme hiz-
metlerini elektronik ortamda da hızla geliştirebilme 
imkanı elde etti.

Stratejilerini bir dünya markası olma vizyonuyla 
şekillendiren ve önümüzdeki dönemde faaliyetlerini 
bir şirketler topluluğu olarak sürdürmeyi öngören 
PTT A.Ş., bu gelişmeyle holding olma yolunda 
önemli bir adım attı. Şirket, bu sayede ülke ekono-
misine sunduğu katkıyı daha da artıracak.

4 PTT HOLDİNG OLMA YOLUNDA
PTT IS HEADING FOR BECOMING A HOLDING

According to the Decree Law No. 690 issued on 29 
April 2017, the Post and Telegraph Organization 
Corporation (PTT Corp.) was included among the 
electronic money issuer institutions. The Law ena-
bles the Company to issue its gathered funds in the 
form of electronic money.

As a result of its authorization as an electronic mon-
ey issuer, the PTT Corp. will have the opportunity to 
realize its Pttkart services, whereby it already offers 
a bank BIN to its customers, via cards it will issue on 
its behalf. The required membership processes will 
be rapidly completed and the cards will be open to 
domestic as well as international use.

Additionally, the Fast Transit System (Hızlı Geçiş 
Sistemi-HGS) labels, a sort of electronic money, will 
start to be used as a new means of payment in Tur-
key. Owing to the amendment, PTT Corp. now has 
the opportunity to issue its own cards and quickly 
enhance its payment services on the electronic 
platform. 

The PTT, building strategies with the vision of be-
coming a global brand and transforming into a 
group of companies, has taken a big step in the way 
of becoming a holding company. By this means, the 
PTT will increase its contributions to the economy of 
the country.
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Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi’nde yer alacak radyo 
yayıncılarına yönelik bilgilendirme toplantısı, Ulaştır-
ma, Denizci l ik ve 
Haberleşme Müste-
şar Yardımcısı Galip 
Zerey, Haberleşme 
G e n e l  M ü d ü r ü 
Ensar Kılıç ve PTT 
A.Ş. Yönetim Kurulu 
Başkanı ve Genel 
Müdürü Kenan Boz-
geyik’in katılımıyla 
İstanbul’da gerçek-
leştirildi.

53 kattan oluşacak 
ve 220 metre yük-
sekliğinde olacak 
kule sayesinde televizyon ve radyolara tek noktadan 
yayıncılık hizmeti verilmesi öngörülüyor. Seyir terası ve 
restoranlarıyla turizme önemli katkı yapması beklenen 
kulenin işletmeciliğini PTT A.Ş. üstlenecek.

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi’nin 2017 yılındaki 
ikinci Yönetim Toplantısı 18-21 Mayıs günlerinde Gazi-
antep’te düzenlenecek. Şirketin faaliyet ve performans 
analizlerinin yapılacağı toplantı, stratejilerin şekillendi-
rilmesi için de önemli bir fırsat niteliği taşıyor. Yönetim 
Toplantıları, PTT A.Ş.’nin belirlenen hedeflere ulaşmasın-
da büyük önem arz ediyor. Toplantıda varılan sonuçların 
ayrıntılı bir değerlendirmesi yapılarak Şirketin yol haritası 
güncelleniyor.

5

6

KÜÇÜK ÇAMLICA TV-RADYO KULESİ BİLGİLENDİRME 
TOPLANTISI YAPILDI

GAZİANTEP’TE YÖNETİM TOPLANTISI

INFORMATIVE MEETING ON KÜÇÜK ÇAMLICA TV-RADIO TOWER HELD IN İSTANBUL

MANAGEMENT MEETING TAKES PLACE IN GAZİANTEP

Küçük Çamlıca TV-Radio Tower informative meeting on 
the radio broadcasters who will be broadcasting from the 

tower was held in İstan-
bul with the presence of 
Deputy Secretary Galip 
Zerey and General Man-
ager of Communication 
Ensar Kılıç of the Ministry 
of Transport, Maritime 
Affairs and Communi-
cation. PTT CEO Kenan 
Bozgeyik attended the 
meeting, as well. 

It is expected that, the 
53 storey building of 220 
meter height, the tower is 
going to make it possible 

for television and radio channels broadcasting from a cen-
tral point. The PTT is going to manage the tower, which is 
expected to be a good contribution to tourism with its view 
terrace and restaurants.  

The second Management Meeting of the PTT in 2017 
will take place in Gaziantep between 18 and 21 May. The 
meeting where operational outputs and performances 
of the company are analysed, is carrying a huge op-
portunity in revising the strategies of the Company, as 
well. Management Meetings are of big importance to 
the company to achieve the business goals. Road map 
of the Company is updated via the evaluation of the out-
comes of the meeting.
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PTT MAKES A DIFFERENCE IN IN-SERVICE TRAINING
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Stratejilerini bir dünya markası olma vizyonuyla 
şekillendiren ve faaliyetlerini sektöründe global 
düzlemde lider olma hedefiyle sürdüren Posta 
ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT A.Ş.), bu 
bağlamda eğitim çalışmalarına büyük önem at-
fediyor. 

2017 yılı için geniş kapsamlı bir eğitim programı 
bulunan PTT A.Ş., söz konusu eğitimlerle hem 
personelinin yeteneklerini daha da geliştiriyor 
hem de yapılan işbirliklerinden azami fayda sağ-
lanmasını mümkün kılıyor. 

Büyük başarıyla sürdürülen PTT A.Ş. 2017 yılı eği-
tim faaliyetleri kapsamında çalışmaların hızlı ve 
güvenli olarak planlanması, yürütülmesi ve de-
ğerlendirilebilmesi için “QDMS Programı-Eğitim 
Modülü”nün hayata geçirilmesi yer alıyor. Bunun 
dışında eğitimin verimlilik artışının sağlanması, 
maliyetlerin azaltılması ve iş kaybının önlenmesi 
için “Uzaktan Eğitim Projesi”nin yürütülmesi ve 
işlem yoğunluğu yüksek olan PTT Merkez Mü-

Shaping its strategies with the vision of becoming a 
global brand and carrying out its activities with the 
aim of becoming a leader in the international scale, 
the Post and Telegraph Organization Corporation 
(PTT Corp.) attributes major importance to educati-
onal activities in this sense. 

Having prepared a wide-ranging educational 
program for the year 2017, the PTT Corp. both furt-
her enhances the capabilities of its personnel and 
derives maximum profit from collaborations with 
the said educational trainings.

Featured within the 2017 educational activities of 
the PTT, which are carried out with major success, 
is the realization of the “QDMS Program-Education 
Module” in order to rapidly and safely plan, carry 
out and evaluate activities. In addition, the “Distan-
ce Learning Project” for the increase of productivity 
in education, reduction of costs and prevention of 
workforce loss, and the “Basic Sign Language Tra-
ining” for the personnel at work-heavy PTT Central 
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dürlüklerinde görev yapan personele “Temel İşaret 
Dili Eğitimi” verilmesi de PTT A.Ş.’nin 2017 yılı eğitim 
faaliyetleri arasında bulunuyor. Özel sektörle ve kamu 
kuruluşlarıyla sürekli işbirliği içinde olan PTT, eğitim ala-
nında da ortak projeler yürütüyor. Emniyet Teşkilatı ile 
işbirliği yapılarak PTT Merkez Müdürlüklerinde görevli 
tüm personele “Şube Soygunlarına Karşı Önlem Eğitimi” 
ile “Terör ve Yasadışı Eylemlerde İşyeri Güvenliği Eğitimi” 
verilmesi, söz konusu projeler arasında yer alıyor. PTT, 
şirket politikası olarak toplumsal bilinçlendirme ve sos-
yal sorumluluk alanlarında da önemli roller üstleniyor. 
Antalya’da düzenlenen “Etkili İletişim Eğitimi”ne katılan 
tüm personele “Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetin Önlen-
mesi Hakkında Bilgilendirme Amaçlı Farkındalık Eğitimi” 
verilmesi ile engelli müşterilerin PTT hizmetlerine daha 
kolay ulaşmasını ve PTT işyerlerinin fiziki ortamının 
iyileştirilmesini hedefleyen “Erişilebilirlik Eğitimi”, PTT 
A.Ş.’nin vatandaşların hayatını kolaylaştırmaya yönelik 
hizmetleri arasında yer alıyor. 

Directorates are included within the scope of the PTT’s 
educational activities for 2017. Constantly securing colla-
borations with the private sector as well as public institu-
tions, the PTT also carries out joint projects in the field of 
education. One such example is the “Prevention Training 
Against Branch Robberies” and “Branch Safety Training 
in Cases of Terror and Illegal Activities” that is carried out 
for the personnel at the PTT Central Directorates together 
with the Security Organization. As a company policy, the 
PTT undertakes important duties in terms of societal awa-
reness and social responsibility. Among the PTT’s services 
that aim to facilitate the lives of citizens are the “Awareness 
Training with the Aim of Informing About the Prevention of 
Domestic Abuse and Violence Against Women” to be given 
to all personnel that has attended the “Efficient Communi-
cation Training” organized in Antalya, and the “Accessibility 
Training” that aims to ensure that handicapped customers 
access the PTT services easier and to ameliorate the phy-
sical conditions of the PTT branches. 
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TÜRK TARİHİNDE ÇİNGİZLİLER  
PROF. DR. SAADETTİN YAĞMUR GÖNENÇ

ASİ KIZLARA UYKUDAN ÖNCE HİKAYELER
GOOD NIGHT STORIES FOR REBEL GIRLS
ELENA FAVILLI

Türk Tarihinde Çingizliler, Çingiz Han ta-
rafından kurulan, döneminde dünyanın 
sayılı büyük devletleri ara-
sında yer alan ve Türk-Mo-
ğol devleti olarak da anılan 
Çingiz İmparatorluğu’nun 
hikayesini ele alıyor. Kitap-
ta, daha küçük yaşlardan 
başlayarak annesi ve kar-
deşleriyle birlikte sayısız 
zorluğun üstesinden gelen 
Çingiz Han tarafından im-
paratorluğun kuruluşu ve 
Çingiz halkının geçirdiği 
tarihsel süreç okuyucuya detaylı bir şe-
kilde sunuluyor. Esere www.pttkitap.com 
adresinden de ulaşılabilir. 

Prenslerini beklemeyen ve kaderlerini kendi-
leri belirleyen 100 kadının hayatını işleyen Asi 
Kızlara Uykudan Önce Hi-
kayeler, bildiğimiz dünyanın 
bilmediğimiz gerçeklerini 
insan hikayeleri çerçeve-
sinde okuyucuya sunuyor. 
Dünyanın dört bir yanından 
kadınlar tarafından çizilen il-
lüstrasyonlarla renklendirilen 
kitapta Frida Kahlo, Marie 
Curie, Coco Chanel, Maria 
Callas ve Yoko Ono gibi fark 
yaratmış isimlerin hayat hikayeleri yer alıyor. 
Deniz Öztok çevirisiyle okurla buluşan eser  
www.pttkitap.com üzerinden temin edilebiliyor. 

Türk Tarihinde Çingizliler (Mongols in the 
Turkish History) treats the story of the Mon-

gol Empire, which was estab-
lished by Genghis Khan and was 
among the numbered great 
nations of the world in its peri-
od and which was also called 
the Turkish-Mongol State. In 
the book, the foundation of the 
empire by Genghis Khan, who 
overcame numerous difficulties 
with his mother and his brothers  
from an early age on and the 
historical process through which 

the Mongol nation went are presented in 
detail. The work can also be obtained from 
the web site www.pttkitap.com

Treating the story of 100 women who did 
not wait for their princes and sealed their 

own fate, Good Night Stories for 
Rebel Girls offers the unknown 
reality of the known world within 
the framework of people’s sto-
ries. In the book colored by the 
illustrations which were drawn 
by women from the four corners 
of the world, the lives of the 
names who made a difference 
such as Frida Kahlo, Marie Cu-
rie, Coco Chanel, Maria Callas 

and Yoko Ono are featured. Translated 
by Deniz Öztok, the work can be obtained 
from the web site www.pttkitap.com.
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YÖNETMEN DIRECTOR: JOACHIM RØNNING, ESPEN SANDBERG
OYUNCULAR STARS: JOHNNY DEPP, JAVIER BARDEM, BRENTON 
THWAITES, KAYA SCODELARIO, ORLANDO BLOOM
YAPIM PRODUCTION: TÜRKİYE TURKEY 

TÜR GENRE: MACERA, FANTASTİK  ADVENTURE, FANTASTIC 

“Osmanlı Subayı”, 1. Dünya Savaşı sırasında 
Osmanlı İmparatorluğu’nda merkezden 
uzak bir hastanede görev yapmak ve Ame-
rikalı doktor Jude’a yardımcı olmak üzere 
ülkesini terk eden hemşire Lillie ve Osmanlı 
subayı İsmail’in yaşadıkları aşkı ele alıyor. 
Yönetmenliğini Joseph Ruben’in yaptığı filmin 
senaryosu Jeff Stockwell, müzikleri Geoff 
Zanelli’ye ait. Zengin bir oyuncu kadrosu bu-
lunan filmde Haluk Bilginer ve Selçuk Yöntem 
de rol alıyor. 

“The Ottoman Lieutenant” treats the love 
story between a nurse, Lillie, who left her 
country to work in a hospital far from the 
center during the First World War and to 
help American doctor Jude and an Ottoman 
Lieutenant, İsmail. Directed by Joseph  
Rubern, the movie’s scenario was written by 
Jeff Stockwell whereas the music was com-
posed by Geoff Zanellli. Haluk Bilginer and 
Selçuk Yöntem also perform in the movie 
which has an impressive cast.

OSMANLI SUBAYI  
THE OTTOMAN LIEUTENANT 
YÖNETMEN DIRECTOR: JOSEPH RUBEN
OYUNCULAR STARS: MORGAN FREEMAN, MICHAEL CAINE, ALAN ARKIN
YAPIM PRODUCTION: ABD USA

TÜR GENRE: DRAM, SAVAŞ DRAMA, WAR

“Karayip Korsanları” serisinin 5. filminde 
Kaptan Jack Sparrow, Şeytan Üçgeni’n-
den kurtulan eski rakibi Kaptan Salazar 
ortaya çıktığı için büyük tehlike altındadır. 
Salazar denizde karşılaştığı tüm korsan-
ları öldürmeye başlar ve planları arasında 
Jack’i de ortadan kaldırmak vardır. Jack 
Sparrow’un Salazar’ı yenebilmesi ve de-
nizlere hâkim olabilmesi için Poseidon 
Asası’nı ele geçirmesi gerekecektir. Joac-
him Rønning ve Espen Sandberg’in yönet-
menliğini yaptığı filmde başrolleri Johnny 
 Depp ve Javier Bardem paylaşıyor. 

In the fifth movie of the “Pirates of the 
Carribean” series, Captain Jack Sparrow 
is under great danger as his former rival 
Captain Salazar who escaped from the 
Devil’s Triangle shows up. Salazar starts 
killing all the pirates with whom he comes 
across at sea and getting rid of Jack is 
part of his plans, as well. In order to defe-
at Salazar and have control over the seas, 
Jack has to acquire the Trident of Posei-
don. Johnny Depp and Javier Bardem star 
in the movie directed by Joachim Rønning 
and Espen Sandberg. 

KARAYİP KORSANLARI 5: SALAZAR’IN İNTİKAMI
PIRATES OF THE CARRIBEAN: SALAZAR’S REVENGE
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EZGİ EYÜBOĞLU 

Karadeniz müziğinin son dönem yorum-
cularından Ezgi Eyüboğlu’nun ilk albüm 
çalışması “Naçizane” 
raflardaki yerini aldı. 
Farklı  Karadeniz ez-
g i le r in i  d in ley ic in in 
beğenisine sunan al-
b ü m d e  t ü m  ş a r k ı 
düzenlemeleri Erman 
Seven’e, şarkı sözleri 
Fatih Söylemez ve Can 
Yılmaz’a ait. “Sevdaluk 
Zor Zanaat”, “Falgoz 
Deresi” ve “Kar Olsam” 
gibi şarkıların yer aldı-
ğı “Naçizane”de Mehmet Demiray’ın vo-
kalist olarak eşlik ettiği “Yar Kalsaydun” 
adlı bir eser de bulunuyor. 

“Naçizane”, the first album of Ezgi Eyüboğ-
lu who is one of the recent interpretors of 

the Black Sea music, hit 
the shelves. In the album, 
which offers different 
Black Sea melodies to the 
audience, the arrange-
ments of all songs were 
undertaken by Ermen 
Seven whereas the lyr-
ics were written by Fatih 
Söylemez and Can Yılmaz. 
In “Naçizane”, in which 
there are songs such as 
“Sevdaluk Zor Zanaat”, 

“Falgoz Deresi” and “Kar Olsam”, Mehmet 
Demiray accompanies Eyüboğlu in the song 
“Yar Kalsaydun”. 

SO GOOD
ZARA LARSSON 

İsveçli şarkıcı ve söz yazarı Zara Larsson 
yeni albümünü dinleyi-
cinin beğenisine sunu-
yor. UEFA Euro 2016’nın 
açılış ve kapanış gös-
terisinde David Guetta 
ile sahne alan ve 2015 
yılında “Lush Life” ve 
“Never Forget You” gibi 
şarkılarıyla dikkat çeken 
Zara Larsson’un ikinci 
stüdyo çalışması “So 
Good”, “What They Say”, 
“Lush Life” ve “Ain’t My Fault” gibi eserlerin 
de yer aldığı 15 şarkı içeriyor. 

Swedish singer and songwriter Zara Lars-
son offers her new album 
to the audience.  The 
second studio album of 
Zara Larsson, who took 
the stage in the opening 
and closing ceremonies 
of the UEFA Euro 2016 
with David Guetta and 
grabbed attention with 
the songs “Lush Life” 
and “Never Forget You”, 
features 15 songs inclu-

ding “What They Say”, “Lush Life” and “Ain’t  
My Fault”. 
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Şifre kelimeyi pttlife@ptt.gov.tr adresine gönderen ilk beş kişiyi sürpriz hediyeler bekliyor...



PTT KARGO ILE
TÜRKIYE’NIN HER YERINE 

KAPIDA NAKIT ÖDEME

DILERSENIZ GÖNDERICININ ONAYI ILE KONTROLLÜ 
ÖDEME IMKANINDAN FAYDALANABILIRSINIZ.

DETAYLI BILGI PTT IŞYERLERINDE
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