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Osmanlı Devleti’nde 19. yüzyılda hızlanan modernleşme 
hareketi askerî, siyasi, ekonomik alanlarda sürerken bu 
gelişmelerin toplumsal yansımaları ve gelecek dönemi şe-
killendirecek etkileri iletişim sahasında bariz şekilde ken-
dini gösterir. Yalnızca resmî işlerde kullanılan eski posta 
teşkilatının yerine halkın hizmetine açık çağdaş posta 
idaresinin kurulması; telgrafın, icadından kısa süre sonra 
ülkemizde kullanıma girmesi ve telefon santrallerinin tesis 
edilmesi kritik önem taşır. Bugünkü Posta ve Telgraf Teşki-
latı Anonim Şirketimizin (PTT A.Ş.) çekirdeğini oluşturan 
Posta Nezareti’nin kuruluşu (1840) zor dönemler geçiren 
Osmanlı’nın, güç şartlar içinde gerçekleştirdiği önemli bir 
başarıdır. Nitekim posta ve telgraf hizmetlerinin hızla yay-
gınlaşması I. Dünya Savaşı’nda, daha da önemlisi Millî Mü-
cadele’de milletimize büyük yararlılıklar getirmiştir. İstik-
lalimizin kazanılmasında cephedeki asker ve komutanların 
fedakarlıkları kadar posta ve telgraf çalışanlarının özverili 
çalışmaları da etkilidir. 

PTT A.Ş., hizmet verdiği sektörlerde işinin en iyisi olmayı 
millî görev bilinciyle sürdürürken ülkemizin ekonomik ve 
sosyal hayatına katkıda bulunmayı da borç biliyor. Bunun 
yanı sıra Şirketimiz, devletimizin ve milletimizin karanlı-
ğa sürüklenmeye çalışılması karşısında refleks göstermeyi 
başarmış, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında ve sonraki 
süreçte üzerine düşenleri yerine getirmiştir. Demokrasi 
nöbetlerinde fiilen bulunan teşkilatımız asli görevlerinden 
pul basımında da hızla hareket ederek 5 Ağustos 2016 ta-
rihinde “Milletim Büyüksün” konulu anma pulunu tedavü-
le sunmuştur. Bu yıl ise demokrasi şehitlerimizin anısına  
15 Temmuz’da piyasaya çıkarılan anma pulu için Şirketimiz 
tarafından pul tasarım yarışması düzenlenmiştir.

Bu vesileyle büyük PTT A.Ş. ailesi adına, 15 Temmuz’da mil-
letinin yanında saf tutarken şehit düşen vatandaşlarımıza 
yüce Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımı 
sunuyorum.

As the modernization movement in the Ottoman State that gai-
ned speed in the 19th century continued in the military, political 
and economic fields, the societal projections of these develop-
ments and its effects that would shape the future period cle-
arly showed themselves in the field of communication, as well. 
The establishment of the contemporary postal administration 
to replace the former postal organization that was used solely 
for official purposes, the use of the telegraph in our country 
shortly after its invention and the installment of telephone lines 
are of critical importance. The establishment of the Ministry 
of Post (1840), which forms the core of our Post and Telegraph 
Organization Corporation (PTT Corp.) is an important success 
achieved by the Ottomans in difficult times. Indeed, the spread 
of the post and telegraph services has brought in major benefit 
during the First World War, more importantly during the Na-
tional Struggle. Influential in us winning our freedom was the 
devoted efforts of our post and telegraph workers as much as 
the self sacrifice of the soldiers and commanders at the fronts. 

PTT Corp., as it continues to be the best in the sectors it serves 
with an awareness of duty, also considers it a debt to contribu-
te to the economic and social life of our country. Additionally, 
our Company has succeeded in reacting against the effort to 
drag our state and people into darkness, and has fulfilled its 
duty during the coup attempt of 15 July and the consequent 
period. Having been present on the democracy watches, our 
organization also took rapid action in stamp issuing – one of 
its major tasks – and put to circulation the commemorative 
stamp themed “My Nation, You Are Great” on 5 August 2016. 
This year, on the other hand, the design that took the first place 
in our stamp competition we organized in the memory of our 
democracy martyrs are issued on 15 July. 

Hereby, I ask for the mercy of Allah Almighty for our citizens 
who fell martyrs while taking a stand with the nation on 15 
July, and offer my gratitude to our veterans.

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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“15 Temmuz’da tarihimize yeni bir zaferi nakşettik”

Güncel
Agenda

 “We have imprinted a new victory onto our history on 15 July” 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hain darbe girişi-
mine karşı elde edilen zaferin birinci yıldönümünde bir dizi 
anma etkinliğine katıldı. 11 Temmuz’da başlayan anma et-
kinliklerinden ilki İstanbul Edir-
nekapı’daki 15 Temmuz Şehitli-
ği’ni ziyaretti. Burada Kuran-ı 
Kerim tilavetini dinleyen Cum-
hurbaşkanı Erdoğan şehitler için 
dua etti. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Tem-
muz günü Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nin (TBMM) 15 Temmuz 
Demokrasi ve Millî Birlik Günü 
dolayısıyla gerçekleştirdiği özel 
oturuma katıldı. Erdoğan burada TBMM Başkanı İsmail 
Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım ile TBMM’de temsil 
edilen siyasi parti lider ve sözcülerinin konuşmalarını din-

President Recep Tayyip Erdoğan participated in a number of 
commemoration events on the first anniversary of the victory 
ensured against the treacherous coup attempt. The first of the 

commemoration events, which 
started on 11 July, was a visit to 
the 15 July Martyrs’ Memorial is 
Edirnekapı, İstanbul. Listening to 
the recitation of the Qur’an here, 
President Erdoğan prayed for the 
martyrs.

On 15 July, President Recep Tay-
yip Erdoğan attended the speci-
al session of the Grand National 
Assembly of Turkey (TBMM) held 

on the occasion of 15 July Democracy and National Unity Day, 
where he listened to the speeches by the TBMM Speaker İsmail 
Kahraman, Prime Minister Binali Yıldırım and the leaders and 

life 1
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ledi. Ankara’daki programının ardından İstanbul’a geçen Er-
doğan, burada 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü ve 
Şehitler Makamı’nın açılış törenine katıldı. Konuşmasında 
istiklal ve istikbalin önemine vurgu yapan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Türk milleti 15 Temmuz’da binlerce yıllık tarihin-
de defalarca yaptığı gibi kutsallarını korumak uğruna canını 
vermekten çekinmeyeceğini 
göstermiştir” dedi.

Ardından Ankara’ya hareket 
eden Erdoğan, TBMM’de-
ki Demokrasi ve Millî Birlik 
Günü anma törenine katıl-
dı. Törene Eski Meclis’ten 
TBMM’ye kadar Millî Birlik 
Yürüyüşü’ne katılan binlerce 
Ankaralı da iştirak etti. Bura-
daki konuşmasında, yedi dü-
velin mağlup edildiği Çanak-
kale Savaşı’na atıfta bulunan 
Erdoğan, “15 Temmuz’da da, 
yedi düveli arkasına alan bir ihanet çetesinin, 40 yıllık pla-
nını 20 saate kalmadan bozarak, tarihimize yeni bir zaferi 
nakşettik” dedi.

16 Temmuz saat 24:00’e kadar süren etkinlikler kapsamında 
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi karşısına inşa edilen 15 Tem-
muz Şehitler Abidesi’nin de açılışı gerçekleştirildi.

spokespersons of the parties represented at the TBMM. Making 
his way to İstanbul following the event in Ankara, Erdoğan atten-
ded the opening ceremony of the 15 July Democracy and National 
Unity Day and Martyrs’ Monument. Underlining the importance 
of independence and the future in his speech, “On 15 July, the Tur-
kish nation has shown that it will not abstain from giving its life 

for the sake of protecting what is 
sacred to it, just like it has done re-
peatedly in its history of thousands 
of years,” stated Erdoğan.

Leaving for Ankara afterwards, 
Erdoğan attended the Democracy 
and National Unity Day comme-
moration event at TBMM. Also 
attending the ceremony were 
thousands of Ankara locals who 
participated in the National Unity 
March from the Former Parlia-
ment to TBMM. Referring to the 
Gallipoli Campaign, Erdoğan 

said, “On 15 July as well, we have imprinted a new victory onto 
our history by messing up the 40 year-plan of a betrayal gang 
that has the support of the entire world, in less than 20 hours.”

Within the framework of the events that continued until 24:00 on 
16 July, the opening ceremony of the 15 July Martyrs’ Monument 
built in front of the Presidential Complex also took place.
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 “Democracy and National Unity Day” themed stamp in circulation

The Post and Telegraph Organization Corporation (PTT Corp.) 
issued the commemorative stamp themed “Democracy and Na-
tional Unity Day” on the first anniversary of the victory secured 
against the treacherous coup attempt of the Fetullahist Terrorist 
Organization (FETÖ). In the promotional meeting held at the PTT 
Stamp Museum in Ulus, Ankara, Speaker of the Grand National 
Assembly of Turkey (TBMM) İsmail Kahraman and Minister of 
Transportation, Maritime Affairs and Communication Ahmet 
Arslan delivered speeches condemning the treacherous coup at-
tempt, and stressing the importance of unity and solidarity. 

Following the speeches, TBMM Speaker İsmail Kahraman, Minis-
ter of Transportation, Maritime Affairs and Communication Ah-
met Arslan, TBMM Secretary-General Mehmet Ali Kumbuzoğlu, 

“Demokrasi ve Milli Birlik Günü” 
konulu anma pulu tedavülde

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT A.Ş.), Fetullah-
çı Terör Örgütü’nün (FETÖ) hain darbe girişimine karşı elde 
edilen zaferin birinci yıldönümünde “Demokrasi ve Milli Birlik 
Günü” konulu anma pulunu tedavüle sundu. Ankara Ulus’ta-
ki PTT Pul Müzesi’nde gerçekleştirilen Anma Pulu Tanıtım 
Toplantısı’nda Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başka-
nı İsmail Kahraman ve Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanı Ahmet Arslan, hain darbe girişimini kınayan, birlik ve 
beraberliğin önemini vurgulayan birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 
TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Ulaştır-
ma, Denizcilik ve Haberleşme Müsteşarı Suat Hayri Aka ile  

2
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PTT A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan 
Bozgeyik “Demokrasi ve Milli Birlik Günü” konulu anma pulu-
na ait ilkgün zarfını imzaladı.

Ardından gerçekleştirilen ödül töreninde ise PTT A.Ş.’nin  
15 Temmuz anma pulunda kullanılacak görselleri belirlemek 
amacıyla düzenlediği Pul Tasarım Yarışması’nın kazananları 
açıklandı. Toplam 198 kişinin 380 eserle katıldığı yarışmanın 
“Küçükler” (1 Ocak 2002 tarihi ve sonrası doğumlular) katego-
risinde birincilik ödülünü Berat Berke Akgün, ikincilik ödülü-
nü Ömer Faruk Boyraz, üçüncülük ödülünü Alara Yılmaz, PTT 
A.Ş. Özel Ödülü’nü Nisa Nur Yenioğlu kazandı. Yarışmanın 
“Büyükler” (1 Ocak 2002 tarihi ve öncesi doğumlular) kategori-
sinde ise Nuriye Akyel birincilik, Gülden Gündüzbey ikincilik, 
Özge Yüksel üçüncülük ve Şengül Kul PTT A.Ş. Özel Ödülü’nü 
kazandı. Ödül takdiminin ardından Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ve PTT A.Ş. Yönetim Kurulu 
Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik TBMM Başkanı İs-
mail Kahraman’a 15 Temmuz anısına hazırlanan pul albümü ve 
çerçevesi ile tarihî posta haritası armağan etti.

Undersecretary of Transportation, Maritime Affairs and Commu-
nication Suat Hayri Aka and PTT Corp. Chairman of Board and 
Director-General Kenan Bozgeyik signed the first day cover of the 
commemorative stamp themed “Democracy and National Unity 
Day”.

At the award ceremony organized afterwards, on the other hand, 
the winners of the Stamp Design Competition, organized by the 
PTT Corp. with the aim of determining the visuals to be used on 
the 15 July commemorative stamp, were revealed. In the competi-
tion attended by 198 in total with 380 works, Berat Berke Akgün 
took the first place, Ömer Faruk Boyraz the second place, Alara 
Yılmaz the third place and Nisa Nur Yenioğlu the PTT Corp. Speci-
al Prize in the “Juniors” (born 1 January 2002 and later) category. 
In the “Adults” (born 1 January 2002 and before) category of the 
competition, on the other hand, Nuriye Akyel came in first, Gülden 
Gündüzbeyoğlu second and Özge Yüksel third, whereas Şengül 
Kul took home the PTT Corp. Special Prize. Following the presen-
tation of the awards, Minister of Transportation, Maritime Affa-
irs and Communication Ahmet Arslan and PTT Corp. Chairman 
of Board and Director-General Kenan Bozgeyik gifted TBMM 
Speaker İsmail Kahraman a stamp album and frame prepared 
for 15 July, and a historical postal map.
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Semi-annual review by Minister Arslan

Minister of Transport, Maritime Affairs and Communication Ah-
met Arslan evaluated the first half of 2017. Indicating that an in-
vestment of 347 billion liras were made in the last 14 years and 
expressing that the investment allowances granted to the orga-
nizations affiliated and related to the Ministry equal to 26 billion 
400 million liras this year, Minister Arslan gave information re-
garding the investments  made in first half of the year.  

Indicating that a great progress was achieved in the Baku-Tbi-
lisi-Kars Railway, Minister Arslan heralded that an investment 
of 1.3 billion liras will be made in the aviation sector by the State 
Airports Authority and the Directorate General of Infrastructu-
re Investments and that new airport projects are on the agenda. 
Expressing that the works on the local and national satellite 6A 

Bakan Arslan’dan 
yarı yıl değerlendirmesi 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 
2017 yılının ilk yarısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 
Son 14 yılda 347 milyar liralık yatırım yapıldığını kaydeden 
Bakan Arslan, bu sene Bakanlığın bağlı, ilgili ve ilişkili kuru-
luşlarının yatırım ödeneğinin 26 milyar 400 milyon lira oldu-
ğunu belirterek yılın ilk yarısındaki yatırımlara ilişkin bilgi 
verdi.

Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattında büyük mesafe kaydedil-
diğini söyleyen Bakan Arslan, Devlet Hava Meydanları İşlet-
mesi ile Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü’nce havacılık 
sektöründe 1,3 milyar liralık yatırım yapılacağının ve yeni 
havaalanı projelerinin gündemde olduğunun müjdesini verdi. 
Yerli ve millî uydu 6A’nın çalışmalarının sürdüğünü ifade eden 

3
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Bakan Arslan, denizcilik sektöründe de 720 milyon liralık yatı-
rım planlandığını söyledi.

Yeni PTT işyerleri müjdesi

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 
değerlendirme toplantısında haberleşme sektöründeki geliş-
melere ilişkin de bilgi verdi. 1 Nisan 2016 tarihinde hizmete su-
nulan 4.5G hizmetlerinden faydalanan abone sayısının 54 mil-
yona ulaştığını bildiren Arslan, 1472 yerleşim yerine daha 4.5G 
hizmetinin götürülmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade etti. 
Bakan Arslan konuşmasında PTT’nin kaydettiği büyümeye de 
dikkat çekerek Şirket’in 1500 yeni işyeri daha açacağını ve 2 
bin 500 personel alımı daha gerçekleştireceğini söyledi.

continue, Arslan said that an investment of 720 million liras is 
planned in the maritime sector.

More PTT branches to come 

Minister of Transport, Maritime Affairs and Communication 
Arslan gave information regarding the developments in the com-
munication sector in the evaluation meeting. Expressing that the 
number of subscribers benefiting from the 4.5G services – which 
was put into service on 1 April 2016 – amounted to 54 million, Ars-
lan indicated that works on bringing 4.5G services to further 1472 
settlement areas continue. In his speech, Minister Arslan empha-
sized the growth the PTT  has achieved and said that the Company 
would open 1500 new branches and 2 thousand 500 personnel 
would be employed.
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Dünya şampiyonuyuz!
We are the world champion!

PTT Spor Kulübü sporcusu Zeliha Ağrıs, Güney Kore’nin Muju 
kentinde düzenlenen 23. Büyükler Dünya Tekvando Şampiyo-
nası’nda altın madalya kazandı. Finalde Rus Tatiana Kudas-
hova ile karşı karşıya gelen 19 yaşındaki Ağrıs, rakibini 11-8 
mağlup ederek dünya şampiyonu oldu. Ağrıs böylece hanesine 
120 puan ekleyerek 2020 Tokyo Olimpiyatları’na katılım yo-
lunda önemli avantaj elde etti.

Millî tekvandocunun dünya şampiyonluğu dolayısıyla Ulaştır-
ma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile PTT 
A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozge-
yik’in de katılımıyla bir ödül takdim töreni düzenlendi. Bakan 

PTT Sports Club athlete Zeliha Ağrıs won the golden medal at 
the 23rd World Taekwondo Championships organized in the 
South Korean city of Muju. Competing against Russian Tatiana 
Kudashova in the final, the 19 year-old Ağrıs beat her opponent 
with 11-8 and became the world champion. Thus chalking up 
120 points, Ağrıs gained important advantage towards partici-
pation in the 2020 Tokyo Olympics.

Upon the world championship of the national taekwondo com-
petitor, an award ceremony was organized with the attendance 
of the Minister of Transportation, Maritime Affairs and Com-
munication Ahmet Arslan and PTT Corp. Chairman of Board 
and Director-General Kenan Bozgeyik. During his speech at 

4
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Dünya şampiyonuyuz!

Arslan törendeki konuşmasında Zeliha Ağrıs’ı tebrik ederek 
gençlere destek vermenin önemini vurguladı. “Onlara destek 
olmazsak Zelihalar çıkarmakta zorluk yaşarız. O yüzden Ba-
kanlığımız mensuplarına, özellikle Ulaştırma Spor Kulübü-
müze ve PTT Spor Kulübümüze gençlerimize verdikleri destek 
nedeniyle teşekkür ediyoruz” diyen Bakan Arslan, millî tek-
vandocunun yeni başarılarla ülkemizi gururlandırmaya de-
vam edeceğine yönelik inancını dile getirdi. 

PTT A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan 
Bozgeyik ise dünya şampiyonu olarak Güney Kore’de Türk 
Bayrağı’nı dalgalandıran Zeliha Ağrıs’a teşekkür etti ve ba-
şarılarının devamını diledi. Törenin sonunda millî tekvando-
cuya, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile PTT 
A.Ş. tarafından çeşitli ödüller takdim edildi.

the ceremony, Minister Arslan congratulated Zeliha Ağrıs and 
stressed the importance of supporting the youth. Saying, “If we 
do not support them, we will have trouble raising more of Zeli-
ha. Thus, we thank the personnel of our Ministry, especially our 
Transportation Sports Club and PTT Sports Club for the support 
they give to our youth,” Minister Arslan expressed his belief that 
the national athlete will continue to make our country proud 
with further achievements. 

PTT Corp. Chairman of Board and Director-General Kenan 
Bozgeyik, on the other hand, thanked Zeliha Ağrıs who had the 
Turkish flag swaying in South Korea owing to her champions-
hip and wished her continued success. At the end of the cere-
mony, the national athlete was presented various awards by the 
Ministry of Transportation, Maritime Affairs and Communica-
tion, and PTT Corp.
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5

Minister of Transport, Maritime Affairs and Communication Ah-
met Arslan examined the construction site of the Çamlıca TV-Ra-
dio Tower.  Kenan Bozgeyik, Chairman of Board and Director 
General of the PTT Corp. which undertakes the management 
of tower, accompanied Minister Arslan. Giving information on 
the technical specifics of the Tower and the point arrived at  the 
construction, Minister Arslan said, “The wall thicknesses of the 
Tower starts by 129 centimeters and reduces to 60 centimeters 
at the top, above which there will be a steel construction of 165 
meters. The total height will reach 369 meters”. Indicating that 
the broadcasting process of 80 radios have started in the tower, 
which will have 40 floors, Aslan said, “On one hand, tests are be-
ing carried out whereas on the other we perform new works as 
steps are taken. We foresee that we will complete it within this 
year and put it into service. If no extraordinary circumstances 
occur, we will put this place into service by the end of this year.” 

Bakan Arslan
Çamlıca TV-Radyo 
Kulesi inşaatını 
inceledi 
Minister Arslan examines the construction 
of the Çamlıca TV-Radio Tower

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 
Çamlıca TV-Radyo Kulesi inşaatında incelemelerde bulundu. 
Bakan Arslan’a kulenin işletmeciliğini üstlenen PTT A.Ş.’nin 
Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik 
eşlik etti. Kulenin teknik özellikleri ve inşaatta gelinen nok-
tayla ilgili bilgi veren Bakan Arslan, “Kulenin duvar kalınlık-
ları 120 santimetreden başlıyor, en tepede 60 santimetreye 
iniyor ve onun üzerinde de anteni taşıyan 165 metrelik çelik 
konstrüksiyon olacak. Toplam yüksekliği 369 metreye ulaşa-
cak” dedi. Tamamlandığında 40 katlı olacak kulede 80 rad-
yonun yayın süreçlerinin başlatıldığını kaydeden Arslan, “Bir 
taraftan testler yürüyor, bir taraftan kademelendirdikçe yeni 
işler yapıyoruz. Öngörümüz, bu sene içinde kesinlikle bitirip 
hizmete sunmak. Olağanüstü bir aksaklık çıkmazsa, bu sene-
nin sonuna kalmadan burayı hizmete vermiş olacağız” dedi.
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15 Temmuz'da
meydanlara koşarak canı pahasına mücadele 

verenler, vatan uğruna şehit düşenler, 
millî iradeye sahip çıkanlar, 
demokrasi destanı yazanlar,

hainlerin planını boşa çıkaranlar

Vatan size 
minnettar...
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Bilişimin dev adımı: Büyük Veri

İletişim teknolojileri
Communication technologies

Giant step of informatics: Big Data 

Elvin Otman

Günümüz dünyasında aklımıza 
takılan sorulara cevap bulmak es-
kisi kadar zor olmuyor. Katılacağı-
mız davete giyeceğimiz en uygun 
kıyafeti, güncel sismik hareketle-
ri, uzun zamandır görmediğimiz 
bir arkadaşımızın neler yaptığı-
nı, resmî işlerimizin güncel du-
rumunu hemen öğrenebiliyoruz. 
Bilgisayarda, telefonda, tablette 
internet parmaklarımızın ucunda. 
Bilişim dünyası, saniyeler içinde 
katbekat büyüyen bu devasa bilgi 
kütüphanesini farklı bir biçimde 
yeniden üretmeye başladı. Verinin 
kendisi büyük, işlevi kendisinden 
de büyük üstelik…

In today’s world, it is not as hard as it 
was in the past to find answers to the 
questions that puzzle us. We can im-
mediately discover the most approp-
riate dress we will wear to the party 
to which we will go, find out about 
daily seismic motions, what one of our 
friends we haven’t seen for a long time 
has been up to, and the current status 
of our official transactions. The Inter-
net is at our fingertips on computers, 
telephones and tablets. The world of 
informatics started to reproduce this 
giant library of information that inc-
rementally grows in seconds in a diffe-
rent way. In fact, the data itself is big, 
its function even bigger… 

life
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Teknolojinin ilerlemesi ve internetin gelişmesiyle birlikte günü-
müzde bilginin gücü de ön plana çıktı. Saniyeler içinde üretilen 
milyonlarca veri, veri tabanlarına yüklendi. Bilgi çoğalırken 
bilgi üretim hızı da inanılmaz ölçüde arttı. Yapısal olmadığın-
dan kullanılamayacağı düşünülen bu veriler ilk başta “bilgi 
çöplüğü” olarak değerlendirilse de bilişim dünyası üretilmiş 
verileri birbirleriyle ilişkilendirerek ve yeniden yorumlayarak 
büyük ve anlamlı verilere ulaşılabileceğini ortaya koydu. Fark-
lı kaynaklardan gelen, farklı yapılardaki verilerin birbirleriyle 
ilişkilendirilip bütünleştirilmesiyle oluşturulan yeni bilgiye ise 
“Büyük Veri” adı veriliyor. Uygun analiz yöntemleri ile yorum-
landığı takdirde bu verilerin kritik kararların hatasız alınması-
na, risklerin doğru yönetilmesine, yeni buluş ve keşiflere imza 
atılmasına çok önemli katkı sağlayabileceği öngörülüyor.

With the development of technology and  the Internet, today, the 
power of information has come to the forefront, as well. Mil-
lions of data produced in seconds are uploaded on databases. 
While the information grew, the speed of its production incred-
ibly increased. Even though these data, which were considered 
as unusable as they were not structural, were evaluated as “in-
formation waste” at first, the world of informatics put forward 
that big and meaningful data can be achieved by correlating the 
data produced and by reinterpreting them.  The new information 
achieved through correlating the data in different structures that 
come from different sources and integrating them is called “Big 
Data.” When interpreted with appropriate methods of analysis, it 
is foreseen that these data will have very important contributions 
in taking critical decisions without any mistakes, managing the 
risks correctly as well as ensuring inventions and discoveries.

İlişkisel veriler gigabayt seviyesinde olurken Büyük Veri’nin boyutu 
petabayt, exabayt hatta zettabayt seviyesine yükselebiliyor.  

Yani çok çok büyük… 
While relational data is on the gigabyte level, the size of Big Data 
can reach petabytes, exabytes and even zettabytes. That’s to say 

it is very, very big… 
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Büyük Veri ne kadar büyük?

İlişkisel veriler gigabayt seviyesinde olurken, Büyük Veri’nin 
boyutu petabayt, exabayt hatta zettabayt seviyesine yüksele-
biliyor. Yani çok çok büyük… Peki bu veriler nasıl sağlanıyor? 
Veri tabanlarında bulunan ilişkisel verilerin yanı sıra sosyal 
medya paylaşımları, arama motorlarında yapılan aramalar, 
kullanılan anahtar kelimeler, dijital fotoğraf arşivi, bloglar, 
bilgisayarlara indirilen log dosyalar, yüklenen video ve film-
ler, hepsi Büyük Veri’nin yapı taşlarını oluşturuyor. 

Büyük Veri’nin işlevi

Büyük Veri ilk başta yalnızca astronomi ve genetik alanla-
rında kullanılsa da daha sonra sosyal bilimlerden ekonomiye 
her alanda değerlendirilmeye başladı. Örneğin, “domuz gri-
bi” olarak bilinen 2009 H1N1 salgınında, Google tarafından 
yapılan bir araştırmada ABD’de yaşayan kişilerin arama 
motorlarında arattığı kelimeler farklı matematiksel model-
ler kullanılarak yorumlandı ve salgından hangi bölgenin ne 
kadar etkilendiği tespit edilebildi.  

How big is Big Data? 

While relational data is on the gigabyte level, the size of 
Big Data can reach petabytes, exabytes and even zetta-
bytes. That’s to say it is very, very big… How are these data 
achieved? Besides relational data in databases, social media 
shares, searches made on search engines, key words used, 
digital photograph archives, blogs, log files downloaded on 
computers, downloaded videos and films all form the build-
ing blocks of Big Data. 

Function of Big Data 

Even though at first Big Data was merely used in the field of 
astronomy and genetics, later it started to be used in every 
field from social sciences to economy. During the 2009 HINI 
epidemic known as “swine flu”, in a research carried out by 
Google, the words searched by the people living in Ameri-
ca on the search engines were interpreted by using different 
mathematical models and the regions affected by the epi-
demic and to what degree were determined. 
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Büyük Veri’nin daha pek çok kullanım alanı 
bulunuyor. Sakladıkları bilgiler aracılığıy-
la internet şubelerini geliştiren bankalar, 
müşterilerinin kişisel tercihlerini dikkate 
alan, geçmiş işlemlerini hatırlayan ve kay-
deden, gerektiğinde kendilerine hatırlat-
malar yapan zengin içerikler kullanıma 
sunuyor. Şirketler yine ürün tercihleri, müş-
teri memnuniyeti, piyasa talepleri gibi farklı 
verileri analiz ederek Ar-Ge çalışmalarını 
hızlandırıyor ve risk yönetimini yeniden ya-
pılandırarak stratejilerini güncelliyor. 

Bilişim uzmanları, verinin sayı ve büyük-
lüğünün artmasıyla araştırmalarda teori-
lere daha fazla ihtiyaç kalmayacağını, her 
olgunun veri ile örneklenebileceğini iddia 
ediyor. Bu da bilim dünyasında sorulan “Ne 
için?” sorusunun “Ne?” sorusuyla yer değiş-
tirebileceği anlamına geliyor. 

Büyük Veri’nin işlevselliğinin yanında gün-
deme getirdiği iki sorun bulunuyor: Kişisel 
mahremiyetin korunması ve verilerin depo-
lanabilmesi için uygun veri tabanı üretimi. 
Bilişim dünyası, 2020 yılına gelindiğinde, 
günümüzdekinden onlarca kat daha büyük 
veri üretileceğini öngörüyor ve bu verilerin 
daha faydalı olabilmesi için çalışmalarını 
sürdürüyor. 

Big data has many areas of usage. De-
veloping their Internet branches with 
the information they keep, banks put 
into use rich content which takes indi-
vidual preferences into consideration, 
recalls and records customers’ past op-
erations, offers reminders when need-
ed. Companies accelerate their R&D 
works and update their strategies by 
restructuring their risk management. 

Informatics experts claim that there 
will be no more need for theories in re-
searches with the increase in the num-
ber and size of data, and that each phe-
nomenon will be exemplified by data.  
In the scientific world, this means that 
the question of “What?” will replace 
“For what?” 

Besides its functionality, there are two 
problems Big Data brings forward: 
Protection of privacy and the produc-
tion of appropriate database for the 
storage of data. The world of informat-
ics foresees that by 2020, tenfolds of 
data will be produced and continues 
its works so that this data can be more 
useful in our lives.

Bilişim uzmanları, verinin sayı 
ve büyüklüğünün artmasıyla 

araştırmalarda teorilere daha fazla 
ihtiyaç kalmayacağını, her olgunun veri 

ile örneklenebileceğini iddia ediyor.
Informatics experts claim that there 
will be no more need for theories in 
researches with the increase in the 

number and size of data, and that each 
phenomenon will be exemplified by data.  
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Dijital çağda filateli

Filateli
Philately

Philately in the digital age

Enver Uygun

İletişim teknolojilerinin gelişmesi 
mektubun etkin bir haberleşme ara-
cı olmaktan çıkması sonucunu do-
ğurdu. 20. yüzyıl boyunca özellikle 
şehirler ve uluslararası haberleşme-
de başrolde bulunan mektup filate-
listlerin pul toplamasında da önem-
li işleve sahipti. Postadan geçmiş 
pullar koleksiyoncunun kendisine 
veya yakınındakilere gelen zarflar-
dan sökülerek pul defterlerindeki 
yerini aldığı gibi farklı ülkelerden 
insanların birbirine damgasız pul-
lar yollaması da pul biriktirmede 
kullanılan bir yöntemdi. İnternet 
kullanımının yaygınlaşmasının 
damgalı pul biriktiren koleksiyon-
cuların işini zorlaştırdığı söylene-
bilir. Ancak hayatın her alanında 
etkili olan dijitalleşmenin filateliye 
sağladığı avantajlar da bulunuyor.

Due to the development of communica-
tion technologies, the letter ceased to be 
an efficient means of communication. 
Taking the lead especially in the com-
munication between cities and count-
ries during the 20th century, the letter 
also had an important function for phi-
latelists in terms of collecting stamps. 
Stamps that have made their way th-
rough the post would be taken off of the 
envelopes delivered to the collectioner 
himself or those around him and make 
their ways to stamp books, whereas for 
people in different countries sending 
unmarked stamps to one another was 
another means of collecting stamps It 
can be argued that the spread of the 
use of the Internet made things difficult 
for collectioners that collected marked 
stamps. However, digitalization – inf-
luential in every field of life – also offers 
certain advantages to philately. 

life
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Dünya çapında filateli dernekleri, profesyonel 
pul satıcıları ve koleksiyonerler internetin 
sağladığı imkanlarla mekan kısıtlaması 

olmadan kolaylıkla bir araya geliyor. 
Philately associations worldwide, 

professional stamp sellers and 
collectioners, with the opportunities 
offered by the Internet, easily come 
together without spatial limitation. 

Bilindiği gibi pul başta olmak üzere filatelik malzemelerin te-
mini için en fazla tercih edilen yollar bu ürünleri satan ma-
ğazaları ziyaret etmek ve belirli aralıklarla düzenlenen mü-
zayedelere katılmaktır. Türkiye’de ve dünyada uzun yıllardır 
filatelistlerin buluşma yeri olan pulcular ve müzayede salon-
ları hâlâ bu geleneği sürdüren koleksiyonerler tarafından zi-
yaret edilmektedir. Ancak Türkiye’de ve dünyada bu mekanlar 
yerini yavaş yavaş sanal mağaza ve müzayedelere bırakmak-
tadır. Yeniliklere ayak uydurmadan bir alışkanlığı sürdürme-
nin zorluğunu fark eden filatelistler fiziksel olarak bir araya 
gelmeden pul takası veya satışını gerçekleştirmek amacıyla 
sanal platformlarda buluşmaya, dijital çağın avantajlarından 
yararlanmaya çoktan başladı. 

Dünya çapında filateli dernekleri, profesyonel pul satıcıları 
ve koleksiyonerler internetin sağladığı imkanlarla mekan kı-
sıtlaması olmadan kolaylıkla bir araya geliyor. Kuruluşların 
web sayfalarında yayımlanan haber ve duyurular ile filateli 
dünyasındaki gelişmeler günü gününe ilgililere aktarılıyor. 
Kamu kurumları veya sivil toplum örgütlerinin yarışma ilan-
ları, tematik koleksiyon sahipleri için konulara göre ülkelerin 
emisyon programları, ilkgün zarfları ve özelgün damgaları ile 
ilgili bilgiler de yine bu ortamlarda dolaşıma giriyor. Birey-
lerin çabalarıyla veya derneklerin girişimleriyle oluşturulan 
elektronik posta grupları ile forumlarda ise filatelistler ko-
leksiyonlarına yeni malzeme tedarik etmekten kataloglamaya 
pek çok konuda fikir alışverişinde bulunuyor. Kişiler arası pul 
takası ve çevrimiçi müzayedelerde ürün alış-satışı da teknolo-
jinin filatelistlere tanıdığı imkanlar arasında yer alıyor.

As known, the most common means to obtain philatelic material 
is to visit the shops selling them and attend auctions organized 
at certain intervals. Stamp shops and auction halls, a long-ti-
me meeting place for philatelists in Turkey and in the world, are 
visited by collectioners who still pursue this tradition. Howe-
ver, in Turkey and in the world, these places slowly give way to 
virtual shops and auctions. Aware of the difficulty of pursuing 
a habit without keeping up with innovations, philatelists have 
already started to meet on digital platforms with the aim of ex-
changing or selling stamps, and making use of the advantages 
of the digital age. 

Philately associations worldwide, professional stamp sellers 
and collectioners, with the opportunities offered by the Inter-
net, easily come together without spatial limitation. News and 
announcements published on the web sites of the associations 
and the developments in the world of philately are conveyed to 
the enthusiasts on a daily basis. Competition announcements 
of public institutions or civil society organizations, countries’ 
theme-based emissions programs for thematic collectioners, 
and information on first day covers and special day stamps are 
also put to circulation on these platforms. On the electronic mail 
groups and forums established with the initiatives of persons 
or associations, on the other hand, philatelists exchange infor-
mation on many subjects from supplying new material to cata-
loguing. Interpersonal stamp exchange and buying and selling 
in online auctions are also among the opportunities offered to 
philatelists by technology. 
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Evrensel bir kültür ögesi konumundaki filateliyle ilgili litera-
tür de internet teknolojisi sayesinde günden güne gelişiyor. 
Konuyla ilgili yaklaşık 2 yüzyıldır kaleme alınmış kitaplar, 
makaleler dijital ortama aktarılırken diğer yandan da filateli 
temalı bloglarda yeni yazılar yayımlanıp anında okuyucuya 
sunuluyor. 

PTT A.Ş.’den dijital filateli hizmeti

Geleneksel posta hizmetinin eski işlevini yitirmesiyle yeni 
sektörlerde büyümeyi hedefleyen posta idareleri, filatelinin 
tarihî değerini ve kültürel özelliğini göz önünde bulundura-
rak bu alandaki çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Tedavüle 
sunduğu pullarla uluslararası ödüllere layık görülen, filateli 
konusunda dünya çapında adından saygıyla söz ettiren Posta 
ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT A.Ş.) de filatelistle-
rin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak hizmetlerini dijital 
alana taşıyan posta idareleri arasında yer alıyor.

PTT A.Ş., www.filateli.gov.tr adresi ile filateli mobil uygu-
laması üzerinden verdiği hizmetlerde filatelistlere hızlı ve 
güvenilir alışverişin keyfini yaşatıyor. Yıllık emisyon prog-
ramındaki pullar ile bu pullara ait damgalı zarflar tedavüle 
çıktıkları günden itibaren dijital ortamda satışa sunuluyor. 
Ayrıca stoklarla sınırlı olmak üzere geçmiş yıllara ait pul ve 
zarflar da internet üzerinden veya mobil uygulama aracılığıyla 
satın alınabiliyor. Kullanıcıların aradıkları ürüne daha kolay 

The literature on philately, a global cultural asset, is also develo-
ping by the day thanks to Internet technology. While books and 
articles written on the subject since almost two centuries are re-
layed onto the digital platform, in philately-themed blogs, new 
articles are published and immediately offered to the reader.der. 

PTT Corp.’s digital philately service

Aiming to grow in new sectors since the traditional postal ser-
vices have lost their former functionality, postal administrati-
ons meticulously continue their works in the field by taking the 
historical value and cultural property of philately into conside-
ration. Awarded internationally for the stamps it has issued, re-
cognized in the entire world in the field of philately, the Post and 
Telegraph Organization Corporation (PTT Corp.) is also among 
the postal administrations that carry their services to the digital 
field by taking the needs of the philatelists into consideration. 

With the services it offers through the website www.filateli.gov.
tr and the philately mobile application, the PTT Corp. offers fast 
and secure shopping to philatelists. Stamps in the yearly emissi-
on program and marked stamps belonging to these stamps are 
put for sale online starting from the day they are issued. Addi-
tionally, former stamps and covers – though limited – are also 
put for sale on the Internet or through the mobile application. In 
order for users to reach the product they are looking for more 
easily, the site and the application menus feature the tabs “Com-
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ulaşabilmesi için sitenin ve uygulamanın menüsünde “Anma 
Pulu”, “Sürekli Pul”, “Resmî Pul”, “Anma Bloku”, “Yabancı Or-
tak Pul”, “Anma Pulu İlkgün Zarfı”, “Sürekli Pul İlkgün Zarfı”, 
“Anma Bloku İlkgün Zarfı”, “Özel Tarih Damgalı Zarf”, “Özel 
Gün Zarfı”, “Tebrik Kartı”, “Maximum Kart”, “Portföy”, “Yıllık 
Pul Poşeti” gibi sekmeler yer alıyor. 

www.filateli.gov.tr ve filateli mobil uygulamasında ayrıca 
dünyada ve Türkiye’de pulun ve pulculuğun serüveninin an-
latıldığı, filateliyle ilgili terimlerin açıklandığı bölümler ile 
2005 yılından günümüze emisyon programlarının tablosu 
bulunuyor. Filateli eğitim seminerleri, pul sergisi, yarışma 
gibi konulardaki duyurular da bu platformlarda ilgililere ak-
tarılıyor. Kullanıcılar, “Güvenli Sunucu Sertifikası”na (SSL) 
sahip site ve uygulamadan kredi veya banka kartıyla güvenle 
alışveriş yaparken herhangi bir posta/kargo ücreti ödemiyor.

memorative Stamp”, “Permanent Stamp”, “Official Stamp”, 
“Commemorative Block”, “Foreign Common Stamp”, “Comme-
morative Stamp First Day Cover”, “Permanent Stamp First Day 
Cover”, “Commemorative Block First Day Cover”, “Special Date 
Marked Envelope”, “Greeting Card”, “Maximum Card,” “Portfo-
lio” and “Yearly Stamp Bag”. 

Also to be found on www.filateli.gov.tr and the philately mobile 
application are sections where the journey of stamp and stamp 
collecting in the world and in Turkey are told and terms related 
to philately are explained, as well as the table of emission prog-
rams from 2005 up until today. Announcements of philately 
educational seminars and stamp exhibitions as well as compe-
titions are also relayed to the enthusiasts on these platforms. 
While shopping on websites or applications that have the Secure 
Sockets Layer (SSL) Certificate with their credit or bankcards, 
users do not pay any postal/shipping fees.

PTT A.Ş., www.filateli.gov.tr 
adresi ile filateli mobil uygulaması 

üzerinden verdiği hizmetlerde 
filatelistlere hızlı ve güvenilir 
alışverişin keyfini yaşatıyor.

With the services it offers through 
the website www.filateli.gov.tr and 

the philately mobile application, 
the PTT Corp. offers fast and 

secure shopping to philatelists. 
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Türkiye destinasyonları
Destination:Turkey

Bir Ege rüzgarı 
Alaçatı
An Aegean wind
Alaçatı

Türker Beşe

life

Ege’nin eşsiz mavisiyle yeşilini buluştur-
masının yanı sıra rüzgar sörfüne elverişli 
plajıyla hem yerli hem de yabancı turist-
lerin ilgisini çeken Alaçatı, sadece doğal 
güzellikleriyle değil tarihî özellikleriyle de 
göz dolduruyor. Merkezde bulunan Pazar-
yeri Camii ve taş mimarinin en güzel ör-
neklerinden eski evler, ziyaretçilere eşsiz 
bir tarihî atmosfer sunuyor.

Alaçatı, where the unique blue and green of 
the Aegean blends, attracts both local and 
foreign tourists with its beach suitable to 
wind surfing. Alaçatı is impressive with not 
just its natural beaches, but its historical fea-
ture as well. The Pazaryeri Mosque and the 
old houses that are one of the best examples 
of stone architecture in the city centre, offer 
a great historical atmosphere. 
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Alaçatı’nın evleri taş mimariye sahiptir. 
Ege’nin her iki kıyısında da sıklıkla 
görüldüğü gibi bu evlerin pencere 

kenarları canlı renklerle boyanmıştır. 
The houses of Alaçatı are made of stone. 

Frequently seen on both sides of the 
Aegean Sea, these houses have windows 

that are painted in bright colours. 

İzmir ilinin Çeşme ilçesine bağlı bir mahalle olan Alaçatı’nın 
ne zaman kurulduğu tam olarak bilinmiyor. 14. veya 15. yüz-
yıla işaret eden farklı kaynaklar, buranın bir Rum kasabası 
olarak ortaya çıktığında hemfikirdir. Balkan Savaşları’ndan 
sonra Balkanlar’dan göç eden Türklerin yerleşmesiyle böl-
gedeki Türk nüfusu artmıştır. Eskiden Agrilia adıyla anılan 
kasaba daha sonra Alacaat adını almış, bu isim zamanla Ala-
çatı’ya dönüşmüştür. 

Taş mimari

Alaçatı’nın taş mimariye sahip evleri dar taş sokakları oluş-
turur. Ege’nin her iki kıyısında da sıklıkla görüldüğü gibi bu 
evlerin pencere kenarları canlı renklerle boyanmıştır. Bazı-
ları yüz seneden eski olan evlerin Türkler tarafından yapı-
lanları cumbalarıyla kendilerini belli eder. Geleneksel Türk 
konut mimarisinin en belirgin unsurlarından biri olan bu 
cumbalar genelde mor ya da mavi renge boyanmıştır. Gü-
nümüzde Alaçatı’da inşa edilen yeni yapılarda tarihî dokuya 
uygun olarak taş mimari geleneği sürdürülmektedir.

It is not clearly known when Alaçatı, the suburb of Çeşme, 
İzmir, was established. Different sources addressing the 14th 
or 15th century are in agreement that Alaçatı was originally 
a Rum settlement. The Turkish population increased due to 
the Turks that migrated from the Balkans just after the Bal-
kan Wars. Formerly known as Agrilia, the town was named 
Alacaat and then its name changed to Alaçatı in time. 

Stone architecture

The stone houses of Alaçatı compose the narrow stone al-
leys. Frequently seen on both sides of the Aegean Sea, the-
se houses have windows that are painted in bright colours. 
The ones that were constructed by Turks are differentiated 
with their bay windows from the others, some of which are 
over 100 years old. These bay windows, one of the most pro-
minent features of the traditional Turkish architecture, are 
usually painted purple or blue. Today, modern constructions 
in Alaçatı are done with stone architecture elements cohe-
rent with the historical fabric. 
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Merkezde bulunan Pazaryeri Camii, 1874 
yılında kilise olarak inşa edilmiştir. Mer-
yem Ana’ya ithaf edilen kilise, Cumhu-
riyet’in ilanından sonra camiye çevril-
miştir. Üç nefli ve bazilikal planlı kilise 
yığma moloz taş tekniğinde inşa edilmiş, 
sonradan eklenen ve dışarıdan girilen mi-
nare ise kesme taştan tek şerefeli olarak 
yapılmıştır. Caminin avlusunda ziyaretçi-
leri karşılayan çakıl taşlarından yapılma 
mozaik, özellikle ilgi çekicidir. Daha çok 
geometrik motiflerin kullanıldığı moza-
ikte yer alan çift başlı kartal motifi geç-
mişte Alaçatı’nın simgelerinden olmuş-
tur. Günümüzde yapının içinde görülen 
ikonalar kilise camiye çevrilirken boyan-
mış, yakın zamanda yapılan restorasyon-
lar sırasında ise tekrar açığa çıkarılmıştır. 

Alaçatı’nın bol rüzgar alan coğrafi konu-
mu sebebiyle yel değirmenleri de meşhur-
dur. Bölgenin geleneksel taş mimarisine 
uygun olarak inşa edilen yel değirmen-
lerini hem Alaçatı’nın merkezinde hem 
de civarında görmek mümkündür. Çeş-

The Pazaryeri Mosque located in the 
city centre was built as a church in 
1874. The church dedicated to Virgin 
Mary was transformed into a mosque 
after the declaration of the Turkish Re-
public. Including three naves in a basi-
lica-like plan, the church was constru-
cted in stockpiling technique. The later 
added minaret, on the other hand, is 
made of cut stone with a sole gallery. 
The mosaic made of pebbles welco-
ming the visitors in the courtyard is 
quite attractive. The double-headed 
eagle depicted on the mosaic mostly 
including geometrical shapes was once 
the symbol of Alaçatı. The icons of the 
church that was painted over during 
the transformation to the mosque can 
be seen today now that the restorations 
are complete.

The windmills of Alaçatı are also very 
famous due to its windy geographical 
location. The windmills built consis-
tent with the stone houses of Alaçatı 
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me Belediyesi tarafından Alaçatı 
evlerinden ve yel değirmenlerinden 
ilham alınarak hayata geçirilen Ala-
çatı Değirmenaltı Sanat Galerisi yıl 
boyunca sergilere ev sahipliği yap-
maktadır. 

Rüzgar sörfü

Alaçatı dünya çapında rüzgar sör-
füyle profesyonel olarak ilgilenen 
pek çok kişi ve bu alanda yayın ya-
pan dergiler tarafından bu spora 
başlayacak kişiler için en iyi yerler-
den biri olarak gösterilmektedir. 
Körfezin korunaklı yapısı ve denizin 
sığ olması sebebiyle rüzgar sörfüne 
başlangıç için ideal bir ortam sunan 
Alaçatı, yılda ortalama 300 gün bu 
sporu yapmaya müsait esintilere sa-
hip olması sebebiyle de önemlidir. 
Bu rüzgarlar sayesinde her mevsim 
rüzgar sörfü yapmaya elverişli olan 
Alaçatı, yıl boyunca dünyanın her 
yerinden sporcuları ağırlamaktadır. 

can be seen both in the centre and 
the surrounding area. The Alaçatı 
Değirmenaltı Art Gallery, founded 
by the Çeşme City Hall under the 
influence of the houses and wind-
mills of Alaçatı houses many exhibi-
tions year round. 

Windsurfing

Alaçatı is indicated by worldwide 
known professionals and magazines 
on this sport as one of the best pla-
ces to learn windsurfing. The safe 
bay area and shallow waters cons-
titute an ideal environment for the 
beginners of windsurfing. Additio-
nally, with approximately 300 days 
of suitable breeze, Alaçatı is very 
important for this sport. The town 
hosts many professional surfers 
from around the world year round. 
International windsurfing activi-
ties sometimes takes place in the one 
of a kind beach of Alaçatı, as well. 

Rüzgar sörfüne başlangıç 
için ideal bir yer olan 

Alaçatı, yılda ortalama 
300 gün bu sporu yapmaya 
müsait esintilere sahiptir. 

An ideal place to begin 
windsurfing, Alaçatı has the 

suitable breezes for the sport.
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Alaçatı’nın eşsiz plajı, bazı dönemlerde ulus-
lararası rüzgar sörfü etkinliklerine de ev sa-
hipliği yapmaktadır.

Alaçatı’nın lezzetleri

Ege kıyılarının her yerinde olduğu gibi Alaça-
tı’da da sebze ve otlarla yapılan yemekler son 
derece yaygındır. Her yıl geleneksel olarak 
bahar aylarında düzenlenen, hem akademis-
yenler ve gurmeler hem de turistler tarafın-
dan büyük ilgi gösterilen Alaçatı Ot Festivali, 
Ege otlarını tanıma ve toplama gezilerinden 
yemek atölyelerine, yabani bitkilerle beslen-
meyle ilgili seminerlerden konserlere kadar 
pek çok etkinliğe ev sahipliği yapar.

Çeşme bölgesinin tamamında olduğu gibi 
Alaçatı’nın da sokaklarından sakız kokusu 
yükselir. Damla sakızlı kahve veya dondurma, 
Alaçatı’yı ziyaret eden yerli ve yabancı turist-
ler tarafından sevilerek tüketilir.

Delicacies of Alaçatı

Like any other place in the shores 
of the Aegean Sea, dishes cooked 
with vegetables, herbs and gre-
ens are pretty common in Alaça-
tı. The traditional Alaçatı Herbs 
Festival held annually in spring 
draws the attention of many aca-
demics, gourmets and tourists.  
During the festival many events 
including a workshop on Aegean 
herbs, herb-picking tours, coo-
king workshops, wild plants diet 
seminars and concerts take place. 

As is the case in the entire Çeşme 
region, the smell of mastic covers 
the streets of Alaçatı. Many local 
and foreign tourists who visit Ala-
çatı enjoy having mastic gum fla-
voured Turkish coffee or gelato.

Alaçatı Ot Festivali, Ege otlarını tanıma ve toplama gezilerinden 
yemek atölyelerine, yabani bitkilerle beslenmeyle ilgili 

seminerlerden konserlere kadar pek çok etkinliğe ev sahipliği yapar.
Alaçatı Herbs Festival is home to many events including a workshop on Aegean 

herbs, herb-picking tours, cooking workshops, wild plants diet seminars and concerts. 
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‘da her şey
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Çocukların pullarla zaman yolculuğu

Yaşam
Life

Children travel through time with stamps

Her yıl yaz tatilini iple çekiyoruz. 
Eğitim ve çalışma hayatından biraz 
olsun uzaklaşmak, dinlendirici, eğ-
lendirici veya eğitici aktivitelere ka-
tılmak için can atıyoruz. Çocuklar bu 
açıdan biraz daha şanslı. Çünkü yak-
laşık 3 ay süren uzun bir tatilleri var. 
Bu zaman dilimini en verimli şekilde 
geçirmekse onların elinde.

Müze gezmek çocuklara yeni ufuklar 
açması, farklı bakış açısı kazandır-
ması, koleksiyonculuğu öğretmesi, 
tarih bilgisi aşılaması bakımından 
oldukça faydalı. Bu konuda ülke ola-
rak ne kadar şanslıyız... Türkiye’de 
bir kısmı koleksiyon ve müzecilik 
açısından dünya müzeleriyle yarışır 
pek çok müze bulunuyor. Bunların 
bazılarında ise çocuklara hem öğ-
renme hem de eğlenme imkanı veren 
bölümler yer alıyor. Tıpkı Ankara'da-
ki PTT Pul Müzesi’nde olduğu gibi. 

Every year, we look forward to the 
summer vacation. We cannot wait 
until we can get away from the life of 
education and work even if for a little 
while and engage in relaxing, fun or 
educative activities. Children are a tad 
luckier in that regard, for they get to 
enjoy a long holiday that lasts for al-
most 3 months. To make the most of 
this timeframe, on the other hand, is in 
their hands. 

Visiting a museum is quite beneficial 
in terms of opening up new horizons to 
children, gifting them new perspecti-
ves, teaching them about collectioning 
and infusing the knowledge of history 
into them. What a lucky country we 
are in this sense... In Turkey, there are 
many museums that compete with the 
leading museums of the world in terms 
of collection and museology. In some 
of them, on the other hand, are secti-

life
Melis Seçkin
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PTT Pul Müzesi’nde Türkiye’de tedavüle 
sunulmuş 4 binden fazla orijinal pulun 
yanı sıra 1500 adet de dünyanın çeşitli 

ülkelerinden pullar sergileniyor. 
Exhibited at the PTT Stamp Museum 
are over 4 thousand original stamps 

issued in Turkey, as well as 1500 
stamps from all around the world. 

PTT Pul Müzesi, 6 bin 500 metrekarelik bir alanda ağırlı-
yor ziyaretçilerini. Burada Türkiye’de tedavüle sunulmuş 4 
binden fazla orijinal pulun yanı sıra 1500 adet de dünyanın 
çeşitli ülkelerinden pullar sergileniyor. 5 katlı müzede PTT 
Çocuk Kulübü adıyla hizmet veren bir bölüm bulunuyor. 
Ancak müzenin her bir katı yetişkinler kadar çocukların da 
ilgisini çekecek nitelikte. Örneğin giriş kattaki Türk Pos-
ta ve Haberleşme Tarihi koleksiyonu Kurtuluş Savaşımız-
da haberleşmenin önemine değinen bilgi notları, tarihteki 
önemli kişiliklerin kaleme aldığı mektup örnekleri, Posta 
Tatarlarından günümüze posta görevlilerinin giydiği kı-
yafetler, eski telgraf cihazı, posta arabası, posta kutuları, 
postacı çantaları ve silahları içeriyor. Özellikle MÖ 3200 
yılından günümüze haberleşme tarihindeki dönüm nokta-
larını anlatan dijital ekranlarda çocuklar için oldukça bil-
gilendirici notlar yer alıyor.

ons that offer children both the opportunity to learn and have 

fun. Just like it is the case at the PTT Stamp Museum in Ankara. 

The PTT Stamp Museum welcomes its visitors on an area of 6 

thousand 500 square meters. Exhibited at the museum are over 4 

thousand original stamps issued in Turkey, as well as 1500 stam-

ps from all around the world. At the 5-floor museum, there is a 

section that serves under the name of PTT Kids Club. However, 

each floor of the museum is as interesting for children as it is for 

adults. The Turkish Postal and Communication History collection 

on the ground floor, for instance, is composed of informational 

notes touching upon the importance of communication during 

our War of Independence, letters written by important historical 

personages, clothing worn by postal Tatars up until the present, 

old telegraph device, postal cart, postboxes, postman bags and 

guns. The digital screens that relay information on the turning 
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Birinci katta ülkemizde 1863’ten 
bu yana basılmış posta pulları ser-
gileniyor. Sultan Abdülaziz’in tuğ-
rasının yer aldığı o ilk pulu görme 
heyecanı yaşayan minikler burada-
ki panolardan pul basımıyla ilgili 
bilgiler de ediniyor. İkinci katta 
pulların tematik olarak sergilendi-
ği koleksiyonlar yer alıyor. Bu kat 
“Atatürk”, “Tarih”, “Turizm”, “Taşıt”, 
“Doğa”, “Spor” ve “Kültür Varlıkla-
rımız” bölümlerinden oluşuyor.

Müzenin çocuklar için en ilgi çekici 
kısımlarından biri dünya pulları ko-
leksiyonunun yer aldığı üçüncü kat. 
Burada Dünya Posta Birliği üyesi 

points of communication history star-
ting from 3200 BC in particular featu-
re quite informative notes for children. 

On the first floor, postal stamps from 
1863 until today are exhibited. The litt-
le ones that experience the excitement 
of seeing that first stamp featuring the 
seal of Sultan Abdulaziz also acquire 
information on stamp issuance from 
the boards. On the second floor, on 
the other hand, are collections where 
the stamps are exhibited thematically. 
This floor is composed of the sections 
of  “Atatürk”, “History”, “Tourism”, 
“Vehicle”, “Nature”, “Sports” and “Our 
Cultural Assets”. 

Müzenin çocuklar 
için en ilgi çekici 

kısımlarından 
biri dünya pulları 

koleksiyonunun yer 
aldığı üçüncü kat. 

One of the most 
interesting sections 
of the museum for 
children is the third 

floor where the world 
stamps collection is 

located.
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ülkelerin çeşitli yıllarda tedavüle sunduğu çok farklı 
pullar görülebiliyor. Ayrıca ülkelerin posta geçmişle-
riyle ilgili bilgiler de edinilebiliyor.

PTT Pul Müzesi baştan aşağı çocuklar için hem öğ-
retici hem de eğlendirici. Müzenin bodrum katında-
ki Çocuk Pulları Salonu, çocukların zamanın nasıl 
geçtiğini anlamayacakları, oldukça keyifli bir alan. 
Burada pul koleksiyonculuğu ile ilgili bilgi edinen, 
mektubun nasıl yazıldığını öğrenen minikler, zaman 
zaman düzenlenen drama eğitimleri ve resim ser-
gilerine de katılabiliyor. Bu bölümün duvarlarında 
çocukların ilgisini çekecek figürler ve bazı pulların 
büyütülmüş halleri bulunuyor. Ayrıca Türk Çizgi 
Kahramanları, Nasreddin Hoca’nın 800. Doğum 
Yıldönümü, Nasreddin Hoca, Avrupa 2010 (Çocuk 
Kitapları), Dünya Çevre Günü (Dinozorlar), Türk 
Karikatür Sanatı, Türk Çocuk Masalları, Anadolu 
Efsaneleri, Çocuk Hakları, Dünya Çocuk Yılı konulu 
pulların orijinalleri sergileniyor.

Hem çocukların hem büyüklerin severek, öğrene-
rek, merak ederek, ilgiyle gezdiği müze resmî ve dinî 
bayramlar ile pazar günleri hariç, haftanın her günü 
09:00 ila 17:00 saatleri arasında ziyaretçilerini bek-
liyor.

One of the most interesting sections of the museum for 
children is the third floor where the world stamps colle-
ction is located. Here, one can see many stamps issued 
throughout the years by the member states of the Uni-
versal Postal Union. Additionally, one can acquire in-
formation about the countries’ postal history. 

The PTT Stamp Museum is both educative and enter-
taining for children. The Children Stamps Collection at 
the basement floor of the museum is a pleasurable area 
where children will not be able to figure out how time 
has passed. Learning about stamp collecting and how 
to write a letter here, the children can also participate in 
the occasional drama trainings and painting exhibiti-
ons. On the walls of this section, there are figures to att-
ract children and the magnified prints of some stamps. 
Additionally, the originals of the stamps themed Turkish 
Cartoon Heroes, 800th Birthday of Nasreddin Hodja, 
Nasreddin Hodja, Europa 2010 (Children’s Books), Wor-
ld Environment Day (Dinosaurs), Turkish Caricature 
Art, Turkish Children’s Tales, Anatolian Legends, Child-
ren’s Rights and World Children’s Year are exhibited. 

Visited lovingly and curiously by adults and children 
alike and also educative, the museum awaits its visitors 
every day of the week, excluding official and religious 
holidays and Sundays, between 09:00 and 17:00.
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 Ankara’daki  
PTT Pul Müzesi çocuklar 
için hem öğretici hem de 

eğlendirici. 
The PTT Stamp 

Museum in Ankara is 
both educative and 

entertaining for children. 
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Posta sektörünün geleceğinin anahtarı: E-ticaret

Sektörel
Sectoral

Key to the future of the postal sector: E-commerce

Nil Özben

Bir kavram olarak menşei 1970’li 
yıllara dayandırılabilecek elektro-
nik ticaret, özellikle son yıllarda 
büyük bir ivme kazanmış ve hem 
ulusal ekonomiler hem de küresel 
ekonomi için kritik önem taşır bir 
hale gelmiştir. Başlıca türleri işlet-
meden tüketiciye (B2C), işletmeden 
işletmeye (B2B), tüketiciden işlet-
meye (C2B) ve tüketiciden tüketici-
ye (C2C) olan e-ticaret, internet ve 
akıllı cihaz kullanımının artmasıy-
la giderek yaygınlaşmaktadır. İsta-
tistikler, dünya üzerindeki internet 
kullanıcılarının yüzde 40’ının e-ti-
caret yaptığını, bu pazarın büyüklü-

A concept that can be traced back to 
the 1970s, electronic commerce has 
gained considerable momentum es-
pecially in the latest years and come 
to assume major importance for the 
national and global economy alike. 
Divided into the main types of busi-
ness to consumer (B2C), business to 
business (B2B), consumer to business 
(C2B) and consumer to consumer 
(C2C), e-commerce is getting ever 
more widespread with the increased 
use of the Internet and smart devices. 
Statistics show that 40 percent of the 
Internet users worldwide are engaged 
in e-commerce, and that the size of this 

life

Birçok farklı alan 
üzerinde çeşitli 
etkileri bulunan 
e-ticaret, posta 

idarelerini de yakından 
ilgilendirmektedir. 

Affecting many 
different fields, 

e-commerce is of 
major interest for 

postal administrations, 
as well.
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ğünün 2019 yılına gelindiğinde tahmini 3,4 trilyon doları bu-

lacağını göstermektedir. Kullanıcıların ev konforunda, zengin 

ürün ve fiyat çeşitliliğiyle alışveriş yapmalarını mümkün kı-

lan e-ticaret, ekonomiye büyük katkı sağlama potansiyeline 

sahip olsa da bu potansiyelin tam anlamıyla açığa çıkarılma-

sının önünde birtakım engeller bulunmaktadır. Kullanıcı bil-

gilerinin gizliliğine ilişkin kaygılar, söz konusu engellerin ba-

şında gelmekte ve e-ticaret yapılma oranını düşüren bir etken 

olabilmektedir. Bu nedenle, vatandaşların alışveriş yaptıkları 

platformlara güvenini artırmak üzere geliştirilen e-ticaret dü-

zenlemeleri büyük önem arz etmektedir. Yasal düzenlemelerle 

internetten alışverişin daha güvenli hale getirilmesinin e-ti-

caret yapılma oranlarını yükseltmesi, dolayısıyla bu alanın 

ekonomiye sunduğu katkıyı artırması beklenmektedir.

Birçok farklı alan üzerinde çeşitli etkileri bulunan e-ticaret, 

posta idarelerini de yakından ilgilendirmektedir. Yaygın hiz-

met ağı ve lojistik alanına hakimiyetleri dolayısıyla e-ticaret 

konusunda önemli bir avantajı ellerinde bulunduran posta 

idareleri, özellikle son yıllarda bu alanın potansiyelinin farkı-

na varmıştır ve e-ticareti strateji ve operasyonlarına entegre 

etmek için çalışmalar yürütmektedir. E-ticaret, Dünya Posta 

Birliği’nin (Universal Postal Union-UPU) de önemli çalışma 

alanları arasında bulunmaktadır. 26-27 Mart 2014 tarihle-

rinde İsviçre’nin Bern kentinde UPU E-Ticaret Forumu’nu 

düzenleyen Birlik, üye ülkelerin e-ticaret hacimlerini geniş-

letmek için sistematik çalışmalar yürütmektedir. Dünyanın 

market will reach 3.4 trillion dollars by 2019. Enabling the us-

ers to shop at the comfort of their homes and make a selection 

among a rich variety of items at various products, e-commerce 

has the potential to contribute majorly to the economy but there 

are certain obstacles that need to be tackled. Concerns related to 

user privacy take the lead among the said obstacles and can act 

as a factor that hinders e-commerce engagement. Thus, e-com-

merce regulations that are developed with the aim of increasing 

users’ trust in the medium on which they shop are of major im-

portance. With e-commerce becoming safer through legal regu-

lations, it is expected that more and more people will be engaged 

in e-commerce and the field’s contribution to the economy will 

increase. 

Affecting many different fields, e-commerce is of major interest 

for postal administrations, as well. In a quite advantageous po-

sition when it comes to e-commerce owing to their widespread 

service network and command on the fields of logistics, postal 

administrations have realized the potential of the field espe-

cially in the recent years and are carrying out works in order 

to integrate e-commerce into their strategies and operations. 

E-commerce is also among the primary working fields of the 

Universal Postal Union (UPU). Having organized the E-Com-

merce Forum in the Swiss city of Berne on 26-27 March, the 

Union undertakes systematic works with the aim of expanding 

the e-commerce volume of its member states. The leading postal 

administrations of the world are carrying out activities in the 
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2 milyon 500 bini aşkın ürünü 
uygun fiyat seçenekleriyle 
kullanıcılarla buluşturan 

ePttAVM.com, aynı zamanda 
KOBİ’ler için de önemli 

bir tanıtım ve pazarlama 
platformu niteliği taşımaktadır.

Offering over 2 million 500 
thousand products to the users at 
affordable prices, ePttAVM.com is 
also a platform of promotion and 

marketing for SMEs. 

önde gelen posta idareleri kendi e-ticaret girişimleri vası-
tasıyla veya küresel e-ticaret devleriyle işbirliği tesis ederek 
bu alanda faaliyet göstermekte, gelirlerini önemli ölçüde ar-
tırmaktadır. Geleneksel posta hizmetlerinin giderek daha az 
tercih edildiği günümüzde e-ticaret, posta idarelerinin güçlü 
duruşunu devam ettirmesi ve kâr getiren kuruluşlar olmayı 
sürdürmesi için kilit konumdadır. 

PTT’nin e-ticaret atılımları

E-ticaretin posta idareleri için taşıdığı önemin farkında olan 
Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT A.Ş.), yoğun 
Ar-Ge çalışmalarının ardından 17 Mayıs 2012 tarihinde Tür-
kiye’nin millî e-ticaret sitesi ePttAVM.com’u hayata geçir-
miştir. 2 milyon 500 bini aşkın ürünü uygun fiyat seçenekle-
riyle kullanıcılarla buluşturan ePttAVM.com, aynı zamanda 
KOBİ’ler için de önemli bir tanıtım ve pazarlama platformu 
niteliği taşımaktadır. Ürünleri alıcılara 176 yıllık PTT güven-
cesiyle ulaştıran ePttAVM.com, bu noktada taşıdığı güven 
unsuruyla muadillerinden ayrılmaktadır. Kullanıcılara daha 

field either through their own e-commerce initiatives or in col-
laboration with global e-commerce giants, and enhance their 
profits massively. In our day when traditional postal services 
are less and less preferred, e-commerce is the key for the postal 
administrations to continue their strong stance and to carry on 
making profit. 

The PTT’s e-commerce leaps

Aware of e-commerce’s potential for postal administrations, 
the Post and Telegraph Organization Corporation (PTT Corp.) 
carried ePttAVM.com, Turkey’s national e-commerce platform, 
into effect on 17 May 2012 after intense R&D works. Offering 
over 2 million 500 thousand of products to the users at afforda-
ble prices, ePttAVM.com is also a platform of promotion and 
marketing for SMEs. Delivering products to buyers with the 
PTT seal of trust of 176 years, ePttAVM.com is differentiated 
from its counterparts in this regard. In order to offer a more 
secure shopping experience to users, virtual POS integration 
protocols have been signed with banks and the cash on deliv-
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güvenli hissedecekleri bir alışveriş dene-
yimi sunmak adına bankalarla sanal POS 
entegrasyonu protokolleri imzalanmış 
ve siteye kapıda ödeme seçeneği getiril-
miştir. ePttAVM.com üzerinden alışveriş 
yapan kullanıcılar her aşamada SMS ile 
bilgilendirilmektedir. Ayrıca ePttAVM.
com üzerinden Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) 
bakiyesi yüklenebilmektedir. 

20 Eylül-7 Ekim 2016 tarihleri arasında 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Ba-
kanlığı himayesinde Dünya Posta Birli-
ği’nin 26. Kongresi’ne ev sahipliği yapan 
PTT A.Ş., bu etkinlikte İdari Konsey Baş-
kanlığı’nı devralmanın yanı sıra birçok 
önemli ikili görüşme gerçekleştirmiştir. 
Bu ikili görüşmelerde dile getirilen e-ti-
caret işbirliği talepleri doğrultusunda 
önemli protokollere imza atılmıştır. Özel-
likle Katar Posta Teşkilatı’yla imzalanan 
geniş kapsamlı protokol, PTT A.Ş.’nin 
önümüzdeki dönemde de e-ticaret alanın-
daki faaliyetlerini geliştirerek sürdürece-
ğinin habercisi niteliğindedir. Daha önce 
Arnavutluk, Kosova ve Mali’yle de e-tica-
ret protokolleri imzalanmıştır.

ery option was introduced to the website. 
Users who shop on ePttAVM.com are no-
tified every step of the way through SMS. 
Additionally, Fast Transit System (Hızlı 
Geçiş Sistemi-HGS) credits can be loaded 
on ePttAVM.com 

Having hosted the 26th Congress of the 
Universal Postal Union on 20 Septem-
ber-7 October under the auspices of the 
Ministry of Transportation, Maritime 
Affairs and Communication, PTT Corp. 
not only overtook the duty of the Chair-
manship of the Union’s Council of Ad-
ministration, but also carried out many 
important bilateral meetings throughout 
the conference. As a result of the requests 
for e-commerce collaborations relayed 
during these meetings, significant proto-
cols were signed. The extensive protocol 
signed with the Qatar Post in particular 
heralds that the PTT Corp.’s e-commerce 
activities will increasingly continue in 
the future. Agreements were signed with 
Albania, Kosovo and Mali previously.
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Röportaj
Interviewlife

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci: Ülkemizin 
e-ticaret ve lojistik merkezi haline gelmesi, bölgede 
ticaretin gelişmesine olumlu katkı sağlayacaktır
Minister of Customs and Trade Bülent Tüfenkci: Should our country become 
a center of e-commerce and logistics, this will contribute positively to the 
enhancement of commerce in the region

Röportaj Interview: Çağla Taşkın-Fotoğraflar Photographs: Ahmet Kayaaltı, Okan Gürkan

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Türkiye’nin dünyanın yükselen 
ekonomileri arasında yer aldığını ve 2016 yılı itibarıyla  

30,8 milyar TL’lik e-ticaret hacmine ulaşıldığını kaydediyor. Bakanlık 
olarak e-ticarette “güven damgası sistemi”ni hayata geçirdiklerini 

belirten Tüfenkci, “İnternet sitesinde güven damgasını gören 
vatandaşlarımız alışveriş yaparken kendini güvende hissedecektir” diyor.
Minister of Customs and Trade Bülent Tüfenkci states that Turkey is among the 

rising economies of the world and that as of 2016, an e-commerce volume of 30.8 
billion TL has been achieved. Indicating that they have realized the “seal of trust 
system” in e-commerce as the Ministry, “Our citizens who see the seal of trust on 

the website shall feel secure as they shop,” says Tüfenkci.
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Günümüzde ekonomideki rolü ve payı giderek artan 
e-ticaret alanında ülkemizin geldiği nokta ve önü-
müzdeki dönemde sektöre yönelik hedefler konusun-
daki değerlendirmeleriniz nelerdir? Türkiye e-ticaret 
alanında bölgesinde ve dünyada nasıl bir konumda 
bulunuyor?

Ülkemiz 46 milyon internet kullanıcısına ve yüzde 58 internet 
penetrasyon oranına sahiptir. İnternet penetrasyon oranı kap-
samında gelişmiş ülkelerin gerisinde kalan ülkemiz, bununla 
beraber dünyanın yükselen ekonomilerinden olan Brezilya, 
Rusya, Hindistan, Çin gibi ülkelerle benzer seviyede yer al-
maktadır.

Mobile ilişkin istatistiklere bakıldığında ise 2016 yılı itibarıyla 
ülkemizin yüzde 65’lik akıllı telefon penetrasyon oranı ile dün-
ya ortalaması olan yüzde 60’ın üzerinde olduğu görülmektedir. 
Mobil ticaretin e-ticaret içerisindeki payının dünya ortalama-
sı yüzde 44 iken bu oran ülkemizde yüzde 19 seviyesindedir. 
Diğer taraftan, 2013-2016 yılları arasında ortalama yüzde 34 
büyüyen e-ticaret hacmi, 2016 yılı itibarıyla 30,8 milyar TL’ye 
ulaşmıştır.

Söz konusu veriler dikkate alındığında ülkemizin e-ticaret ko-
nusunda hem kullanıcı sayısı hem de penetrasyon oranı kap-
samında büyük bir potansiyele sahip olduğu görülmektedir.  
Ancak, güvenlik, gizlilik ve hizmet kalitesi konularında yaşa-
nan endişeler sebebiyle elektronik ticaretin toplam perakende 
ticaret içerisindeki payı yüzde 3,5 seviyesiyle dünya ortalaması 
olan yüzde 8,5 seviyesinin altında kalmaktadır. Dolayısıyla, 
elektronik ticaret yapanların sayısının ve elektronik ticaret 
hacminin artırılabilmesi için öncelikli olarak tüketicilerin gü-
ven algısının iyileştirilmesi ve elektronik ticarette güven orta-
mının tesis edilmesi gerekmektedir.

What are your evaluations regarding where our 
country stands in terms of the field of e-commerce 
that is gaining further prominence within the 
economy, and the sectorial aims to be realized in 
the next period? Where does Turkey stand in its 
region and in the world in terms of e-commerce?

Our country has 46 million Internet users and an Internet pe-
netration rate of 58 percent. Although falling behind developed 
countries when it comes to the Internet penetration rate, our 
country is on the same level as some of the rising economies of 
the world such as Brazil, Russia, India and China.

When statistics regarding mobile are taken into consideration, 
it is seen that our country, as of 2016, is above the world ave-
rage of 60 percent with a smart phone penetration rate of 65 
percent. While the ratio of mobile trade within e-commerce is 
an average of 44 percent in the world, in our country this ratio 
is around 19 percent. On the other hand, the e-commerce volu-
me that has seen a growth of 34 percent between 2013-2016 has 
reached 30.8 billion TL as of 2016. 

When the said data is taken into consideration, it is seen that our 
country has great e-commerce potential in terms of both user 
numbers and penetration rate. However, due to the concerns 
on safety, privacy and service quality, the share of e-commerce 
within the total retail commerce is 3.5 percent, which is below 
the world average of 8.5 percent. Thus, in order to increase the 
number of those engaged in electronic commerce and enhance 
electronic commerce volume, it is firstly required to ameliorate 
customers’ perception of security and to establish an environ-
ment of safety in electronic commerce.
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Bakanlığınızın e-ticaret alanındaki faaliyetleriyle il-
gili bilgi verebilir misiniz?

Bilindiği üzere, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenme-
si Hakkında Kanun 1 Mayıs 2015 tarihinde, Kanun’un uygula-
masını düzenleyen Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler 
Hakkında Yönetmelik 15 Temmuz 2015 tarihinde, Elektronik 
Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hak-
kında Yönetmelik ise 26 Ağustos 2015 tarihinde yürürlüğe 
girmiştir. Söz konusu mevzuat ile; elektronik ticarete ilişkin 
bilgi verme yükümlülükleri, ticari iletişime ilişkin esaslar, ti-
cari elektronik ileti gönderme şartı, ticari elektronik iletinin 
içeriği, alıcının ticari elektronik iletiyi reddetme hakkı, kişisel 
verilerin korunması ve aracı platformlara ilişkin temel konu-
lar düzenlenmiştir.

Elektronik ticarette güvenlik ve hizmet kalitesi standartları-
nın yükseltilmesi ve e-ticaret sitelerinin güvenilirliğinin tesis 
edilmesi amacıyla Elektronik Ticarette Güven Damgası Hak-
kında Tebliğ hazırlanmış ve 6 Haziran 2017 tarihinde yürür-
lüğe girmiştir. Bununla birlikte e-ticaret yapan işletmelerin 
ulaşılabilir olması ve e-ticaret verilerinin sağlıklı bir şekilde 
takip edilmesi amacıyla Elektronik Ticarette Bildirim Yü-
kümlülükleri Hakkında Tebliğ Taslağı hazırlanmış olup yakın 
zamanda yürürlüğe konacaktır.

Diğer yandan, elektronik ticaret ekosistemi içerisinde vergi, 
gümrük, ihracat, lojistik, bankacılık, istihdam, bilgi teknolo-
jileri altyapısı, fikrî mülkiyet, sosyal politika gibi birçok konu 
yer almaktadır. Bu konuların her biri farklı kamu kurumlarını 
ve farklı mevzuatları ilgilendirdiğinden kamu kurumları ara-
sında koordinasyon sorunları ortaya çıkmakta;  bu da e-tica-

Can you provide information on your Ministry’s 
activities regarding e-commerce?

As known, the Law No. 6563 on the Regulation of Electro-
nic Commerce was enacted on 1 May 2015; the Regulation on 
Commercial Communication and Electronic Messages that 
regulates the implementation of the Law on 15 July 2015; and 
the Regulation on Electronic Commerce Service Providers and 
Intermediary Service Providers on 26 August 2015. With the 
said legislation, basic subjects such as information obligations 
regarding electronic commerce, fundamentals regarding com-
mercial communication, conditions of sending commercial ele-
ctronic messages, content of the commercial electronic message, 
the recipient’s right to reject the electronic message, protection 
of personal data and basic issues regarding intermediary plat-
forms were regulated. 

With the aim of enhacing safety and service quality standars in 
electronic commerce and establishing the safety of e-commerce 
sites, the Rescript on the Seal of Safety in Electronic Commer-
ce was prepared and enacted on 6 June 2017. In addition, the 
Draft Rescript on Information Liabilities in Electronic Commer-
ce has been prepared and will shortly be enacted to ensure the 
accessibility of e-commerce businesses and the sound tracking 
of e-commerce data. 

On the other hand, within the electronic commerce ecosystem 
there are many subjects such as tax, customs, export, logistics, 
banking, employment, information technologies infrastructure, 
intellectual property and social policy. Since all of these subjects 
concern different public institutions and different legislation, 
coordination problems occur between public institutions, which 

“Elektronik ticaret ekosistemi içerisinde 
vergi, gümrük, ihracat, lojistik, 

bankacılık, istihdam, bilgi teknolojileri 
altyapısı, fikrî mülkiyet, sosyal politika 

gibi birçok konu yer almaktadır. ”
“Within the electronic commerce 

ecosystem there are many subjects 
such as tax, customs, export, logistics, 

banking, employment, information 
technologies infrastructure, 

intellectual property and social policy.”
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rete ilişkin sorunların çözüme kavuşmasını güçleştirmektedir. 
Bu kapsamda, e-ticaretin gelişimi önündeki mevzuat engelleri-
nin kaldırılması, özel sektörün e-ticarete ilişkin gereksinimle-
rinin ve uygulamada karşılaştıkları sorunların tespit edilerek 
çözüm bulunması ve e-ticaretin geliştirilmesine yönelik çalış-
malar gerçekleştirilmesi amacıyla ilgili kamu kurum ve kuru-
luşları, sivil toplum kuruluşları ve sektör temsilcileriyle işbir-
liği içinde Elektronik Ticaret Kurulu oluşturulacaktır. Konuya 
ilişkin kanun değişikliği taslak çalışmaları hazırlanmıştır.

Ayrıca, elektronik ticareti geliştirme hedefi doğrultusunda 
e-ticarette lojistik merkezlerin kurulması, işletmelere e-ticaret 
eğitimleri verilmesi, farkındalığın artırılmasına yönelik konfe-
rans ve çalıştaylar organize edilmesi, bilgilendirme platformu 
ve ulusal e-ticaret pazaryeri kurdurulması, saha araştırması ve 
odak grup toplantıları ile araştırmalar yapılması gibi konular-
da proje faaliyetlerinin tasarlanmasına ilişkin çalışmalarımız 
devam etmektedir.

Sektördeki gelişmeler bu alanda yeni düzenlemeleri 
de beraberinde getiriyor. Bu çerçevede kısa süre önce 
yürürlüğe giren “Elektronik Ticarette Güven Damga-
sı” sistemi hakkında neler söylemek istersiniz?

Elektronik ticarette, tarafların fiziki olarak bir araya gelme-
mesinden dolayı alıcının ve satıcının birbirine ve satış yapılan 
elektronik ortama güven duyması büyük önem taşımaktadır. 
Bakanlığımızca yapılan araştırmalara göre elektronik ticaretin 
gelişiminin önündeki en önemli engellerden biri elektronik ti-
carete güven duyulmaması sorunudur. Zira alıcının satın aldığı 
malın teslim edilmeyeceğine veya kredi kartı ve benzeri bilgi-

makes it harder to solve problems related to e-commerce. With-
in this framework, an Electronic Commerce Board will be es-
tablished in collaboration with the related public institutions 
and establishments, civil society organizations and the repre-
sentatives of the sector with the aim of eliminating legislative 
barriers related to the development of e-commerce, determining 
the private sector’s needs concerning e-commerce and coming 
up with solutions to the problems faced during implementation 
and realizing works towars the enhancement of e-commerce. 
Drafts on the law amendments related to the subject have been 
prepared.

Moreover, towards the aim of enhancing electronic commerce, 
our project design works on the establishment of logistics cen-
ters in e-commerce, offering e-commerce trainings to busines-
ses, organizing conferences and workshops to increase aware-
ness and carrying out researches through field work and focus 
group meetings. 

Developments in the sector are accompanied by new 
regulations. Within this framework, what would 
you like to say about the “Seal of Trust in Electronic 
Commerce” that was recently put into force?

In electronic commerce, it is of major importance that the buyer 
and seller trust in each other and in the electronic environment 
in which transactions are being made, for the parties do not 
come together in the physical sense. According to the researches 
carried out by our Ministry, one of the most important obstacles 
in the way of the development of electronic commerce is that it 
is not trusted, since if the buyer has doubts about the product 
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lerinin çalınacağına ilişkin bir şüphesi olması durumunda, 
işletmeye ödeme yapma hususunda kendini emniyette hisset-
meyecek ve e-ticaret yapmayacaktır. 

Bu kapsamda, güvenlik ve hizmet kalitesi standartlarının 
yükseltilmesi ve e-ticaretin geliştirilmesi amacıyla güven 
damgası sisteminin hayata geçirilmesine karar verdik. Siste-
me dahil olmak isteyen e-ticaret siteleri Bakanlığımızca yet-
kilendirilen Güven Damgası Sağlayıcı’ya (GDS) başvuruda bu-
lunacaklardır. Elektronik Ticarette Güven Damgası Hakkında 
Tebliğ’de yer alan güvenlik ve hizmet kalitesi standartlarına 
uyduğu tespit edilen e-ticaret sitelerine GDS tarafından gü-
ven damgası tahsis edilecek, böylece internet sitesinde güven 
damgasını gören vatandaşlarımız e-ticaret sitesinin belirli 
standartları yerine getirdiğini; tüketicinin korunması, kişi-
sel veriler ve ödeme sistemleri konusunda ilgili mevzuatlara 
uygun davrandığını, güvenilir bir otorite tarafından denetlen-
diğini bilecek ve alışveriş yaparken kendini güvende hissede-
cektir.

Elektronik ticaret faaliyetinde bulunanlar, internet siteleri-
nin ve mobil platformların güvenliğini, bilgilerin yalnızca in-
ternet sitesi ve alıcı tarafından görülmesini temin eden, yani 
üçüncü kişilerin siteye girilen bilgilere erişimini engelleyen 
sistemlerle sağlayacaklardır. Ayrıca, belirli aralıklarla yapılan 
sızma testleriyle de varsa güvenlik açıkları tespit edilebilecek, 
vatandaşlarımız herhangi bir zarar görmeden bu açıklar dü-
zeltilebilecek ve güven damgasına sahip olan sitelerin güven-
liği tam anlamıyla sağlanmış olacaktır.

they have bought not being delivered or the theft of credit card 
or similar information, they will not feel secure about making 
payment to the business and will not be engaged in e-commerce. 

Within this framework, we have decided to implement the seal of 
trust system with the aim of increasing safety and service qua-
lity standards and enhancing e-commerce. The e-commerce si-
tes that want to be included in the system shall apply to the Seal 
of Trust Provider (STP) authorized by our Ministry. The e-com-
merce sites that are determined to comply with the safety and 
service quality standards set in the Rescript on the Seal of Trust 
in Electronic Commerce shall be assigned a seal of trust by the 
STP, and thus our citizens, when they see the seal of trust on the 
website, will know that that the e-commerce site complies with 
certain standards; that it acts according to the legislation when 
it comes to consumer protection, personal data and payment 
systems, that it is inspected by a reliable authority, and will feel 
safe while shopping.  

Those engaged in the activity of electronic commerce will ensure 
the security of their Internet sites and mobile platforms through 
systems that ensure that information is seen only by the Internet 
site and the buyer, meaning that third persons do not have access 
to it. Additionally, with leak tests that will be carried out with 
certain intervals, security gaps – if any – will be determined and 
fixed without our citizens being harmed whatsoever, and the se-
curity of the websites that have the seal of trust will be ensured 
in the full sense. 
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Ayrıca, güven damgasına sahip e-ticaret siteleri, alıcıların 
siparişi hakkında bilgi alabilmesi, talep ve şikayetlerini tele-
fon aracılığıyla iletebilmesi için müşteri hizmetleriyle iletişim 
imkanı sunacak, talep ve şikayetlerin etkin bir şekilde yöne-
tilmesini ve sonuçlandırılmasını temin edeceklerdir. Bununla 
birlikte, GDS tarafından oluşturulacak çevrimiçi şikayet siste-
mi ile e-ticarette ortaya çıkan uyuşmazlıklar hızlı ve etkin bir 
şekilde çözümlenebilecektir. Öte yandan, elektronik ticarete 
konu malın stok bilgisi, içeriği, malzemesi, ölçüleri gibi özel-
liklerine ilişkin detaylar ile gerçek boyutlarının anlaşılmasını 
mümkün kılan görseller gibi birçok ayrıntıya yer verilmesi, 
alıcıya kargo takip imkanı sunulması gibi uygulamalarla e-ti-
caret sitelerinde hizmet kalitesinin artırılması sağlanacaktır.

Bakanlığımızca GDS olarak yetkilendirilecek kuruluş, güven 
damgasının tahsis edilmesi, güvenlik ve hizmet standartla-
rına uyulmaması halinde askıya alınması ve iptaline ilişkin 
işlemleri yürütecek ve güven damgası tahsis edilen e-ticaret 
sitelerini denetleyecektir. Güven damgası sistemi, elektronik 
ticarette yaşanan sorunları büyük ölçüde çözecektir. Böyle-
ce elektronik ticaret hacmi artırılarak Türkiye ekonomisine 
olumlu katkıda bulunulacaktır.

Moreover, the e-commerce sites that possess the seal of trust will 
offer the opportunity to contact customer services so that the 
buyers can receive information on the orders and communicate 
their requests and complaints via telephone, and ensure that the 
requests and complaints are handled and concluded efficiently. 
In addition, with the online complaint system that will be deve-
loped by the STP, conflicts will be resolved rapidly and efficient-
ly. On the other hand, many details such as the stock informa-
tion of the product in question, its content, material and size as 
well as visuals that allow the actual size to be understood will be 
feautured on the e-commerce sites, the buyer will be offered the 
possibility of parcel tracking and with such implementations, 
the service quality will be enhanced. 

The institution that will be authorized as STP by our Ministry 
will carry out the operations of the assignment of the seal of 
trust, its suspension and cancellation in case the standards of 
security and service are not complied with, and regulate the 
e-commerce sites that have been assigned the seal of trust. The 
seal of trust system will largely solve the issues experienced in 
electronic commerce; thus, by increasing the volume of electro-
nic commerce, will contribute to the Turkish economy. 
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Ülkemiz özellikle coğrafi konumu göz önünde bulun-
durulduğunda ticaretin kalbi konumunda yer alıyor. 
Bu durumun getirdiği avantaj ve dezavantajlara iliş-
kin değerlendirmelerinizi öğrenebilir miyiz? 

Ülkemiz içinde bulunduğu coğrafyada hem konumu hem de 
kaliteli ve çeşitli üretimiyle çekim merkezi konumundadır.  
E-ticaret ile ülkemize coğrafi, tarihî ve kültürel açıdan yakın 
ülkeler başta olmak üzere, dünya geneline mal ve hizmet ihra-
catının önemli ölçüde artırılması hedeflenmektedir. Onuncu 
Kalkınma Planı’nda da belirtildiği üzere, 2023 hedeflerimiz 
açısından genişleyen pazarlara ihracatı artırmak ve bu amaç-
la e-ticaret kanalını etkinleştirmek oldukça önemlidir. Söz 
konusu hedefler doğrultusunda, bölgede elektronik ticaret 
konusunda işbirliği yapılması önem arz etmektedir. Ülkemiz 
coğrafi konumu sayesinde bu işbirliğinde bir köprü görevi gö-
recektir. Bu sayede ülkelerin birbirleriyle olan ticareti gelişim 
gösterecek, ülke ekonomilerinin karşılıklı olarak büyümesi 
sağlanabilecektir. 

Ayrıca, jeopolitik konumu sebebiyle büyük pazarlara hızlı bir 
şekilde kargo teslim imkanına sahip olan ülkemizin e-ticaret 
ve lojistik merkezi haline gelmesi, bölgede ticaretin gelişmesi-
ne olumlu katkı sağlayacaktır.

Öte yandan, sınırlarımızda yaşanan istikrarsız ortam söz ko-
nusu çalışmaların yapılmasına ve ülkemizin ticari potansiye-
lini tam olarak kullanmasına olumsuz yönde etki etmektedir.

Considering its geographical location, our country 
is at the heart of commerce. Can we learn about 
your evaluations regarding the cons and pros of 
this situation?

Within the geography in which it is located, our country is a cen-
ter of attraction with both its location and its various producti-
ons. Through e-commerce, it is aimed to significantly increase 
the export of products and services to the entire world, prima-
rily to the countries with which we have geographical, histori-
cal and cultural affiliation. As stated in the Tenth Development 
Plan, in terms of our 2023 goals, enhancing export with the 
expanding markets and developing the channel of e-commerce 
with this aim is of major significance. It is important to establish 
electronic commerce collaborations in the region in order to ac-
hieve the said goals. Our country, owing to its geographical lo-
cation, will act as a bridge in this collaboration. Thus, countries’ 
commerce with one another will develop and the mutual growth 
of economies will be ensured. 

Additionally, should our country, which has the opportunity of 
rapid parcel delivery to major markets owing to its geopolitical 
location, become a center of e-commerce and logistics, this will 
contribute positively to the enhancement of commerce in the re-
gion.

On the other hand, the unstability in our borders has a negati-
ve influence on the execution of the said works and benefitting 
from our country’s commercial potential to the fullest.  
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Esnaf ve sanatkarlar, Bakanlık olarak öncelikli faa-
liyet alanlarınız arasında yer alıyor. Bu meslek grup-
ları sizce e-ticaret bakımından nasıl bir potansiyel 
taşıyor?

Son yıllarda ülkemizde ve dünyada internet girişimciliği ve 
e-ticaret hızla gelişmektedir. İnternet üzerinden sağlanan 
hizmet sayısı ve kalitesi giderek artarken, en hızlı gelişen ka-
nallardan biri elektronik ticaret olmuştur. İnternetten yapılan 
ticaret işlemleri arasında özellikle perakende e-ticaret, hem 
ülkemizde hem dünyada sahip olduğu potansiyelini önemli 
bir büyüme ivmesine çevirmiştir. Esnaf ve sanatkarlarımız-
dan e-ticarete adaptasyon sağlayabilenler birçok avantaja da 
sahip olmaktadırlar. En temel avantaj daha düşük girişim ve 
işletme sermayesiyle daha geniş pazarlara açılma olanağı-
dır. E-ticarete açılmaktaki temel hedef, daha fazla tüketiciye 
ulaşmak ve satış hacmini artırabilmektir. Geleneksel yapıdan 
farklı olarak esnaf ve sanatkarlarımız çevrimiçi platformda 
daha düşük maliyet avantajına sahip olduklarından rekabetçi 
fiyatlar sunabilmektedir. Faaliyet alanları çeşitli olan esnaf 
ve sanatkarlarımız e-ticaret ortamında büyük bir potansiyele 
sahiptirler.

Craftsmen and artisans are among your major 
fields of activity as the Ministry. What kind of 
potential do these profession groups possess in 
terms of e-commerce?

In the recent years, Internet entrepreneurship and e-commerce 
is developing rapidly in our country and in the world. As the 
number and quality of the services offered through the Internet 
increase day by day, one of the most rapidly developing channels 
has been electronic commerce. Among the transactions carried 
out on the Internet, retail e-commerce in particular has turned 
its potential in our country and in the world into an important 
growth momentum. Among our craftsmen and artisans, those 
who can adapt to e-commerce possess many advantages. The 
most fundamental advantage is the opportunity to expand to 
new markets with lower venture and business capital. The main 
goal in e-commerce expansion is to reach more consumers and 
increase sales volume. As distinct from the traditional structu-
re, our craftsmen and artisans, since they have the advantage of 
lower cost on the online platform, can offer competitive prices. 
Our craftsmen and artisans, who have various fields of activity, 
have major potential in the e-commerce environment.

“E-ticaretin en temel 
avantajı daha düşük 

girişim ve işletme 
sermayesiyle daha 

geniş pazarlara 
açılma olanağıdır.”

“The most fundemental 
advantage of 

e-commerce is the 
opportunity to expand 
to new markets with 
lower venture and 
business capital.”
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Avrupa’nın kalbinde bir masal şehir: Prag

Dünya destinasyonları
Destination:World

A city of fairytales in the heart of Europe: Prague

Yakup İmre

life

Dünyanın en bilinen ve en çok 
ziyaret edilen yerlerinden Prag, 
içinden nehir akan birçok şehir 
gibi büyüleyici bir yapıya sahip. 
II. Dünya Savaşı’nda çok fazla 
hasar görmediği için 10. yüzyı-
la dayanan mimari yapılarıyla 
bugüne kadar gelmeyi başaran 
kent, Vltava Nehri üzerine ku-
rulmuştur. 

One of the most well-known and 
most visited cities in the world, 
Prague is fascinating like other 
places including a river running 
through the city. Established on the 
Vltava River, Prague has managed 
to protect its unique architecture 
dated back to the 10th century since 
the city didn’t suffer severe damage 
during the World War II. 
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Barok ve Gotik mimarinin en ihtişamlı 
eserlerini tarihî dokusu içerisinde korumayı 

başaran Prag, “Altın Şehir”, “Avrupa’nın 
Kalbi”, “Şehirlerin Anası” gibi isimlerle anılır. 

Having managed to protect its marvellous 
Baroque and Gothic architecture, Prague 
is deemed as the “Golden City”, “the Heart 
of Europe”, “Mother of Cities” and so on. 

Çek Cumhuriyeti’nin en önemli turizm kaynaklarından biri 
olan Vltava, başkent Prag’ın masalsı dokusunu bütünleyen 
önemli bir figürdür. Barok ve Gotik mimarinin en ihtişamlı 
eserlerini tarihî dokusu içerisinde korumayı başaran Prag, 
“Altın Şehir”, “Avrupa’nın Kalbi”, “Şehirlerin Anası” gibi 
isimlerle anılır. Tarih boyunca yolların kesiştiği bir bölgede, 
Orta Bohemya’nın kalbinde yer alan Prag, bu özelliği nede-
niyle birçok millete ve topluluğa ev sahipliği yaptığı gibi Av-
rupa’da ticaretin en canlı olduğu şehirlerden biri olarak da 
önemini korumuş. Bu nitelikleri dolayısıyla şehirde birçok 

One of the most important tourism resources of the Czech 
Republic, the Vltava River is a vital element completing the 
fabulous fabric of the capital city of Prague. Having mana-
ged to protect its marvellous Baroque and Gothic architec-
ture, Prague is deemed as the “Golden City”, “the Heart of 
Europe”, “Mother of Cities” and so on. Located in the heart 
of Europe, Middle Bohemia, a region of crossroads throu-
ghout history, which houses many nations and groups, the 
city is also important as one of the trade centres of Europe. 
Due to these features, it is possible to see many artefacts 
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farklı kültüre ait esere rastlamak 
mümkün. Prag birbirinden kıymetli 
mimari eserlere ev sahipliği yaptığı 
gibi müze ve sergileriyle de dikkat 
çeker. Şehirde günün ilk ışıklarına 
kadar devam eden eğlence hayatı da 
sanattan geri kalmaz. Tüm bu özel-
likleriyle birbirinden farklı turist 
tiplerine kapılarını sonuna kadar 
açan Prag, büyüleyici yapısıyla her 
çeşit insanı kendine hayran bırak-
mayı bilir.

Avrupa’nın Kalbi olarak tanımla-
nan Prag’ın kalbi ise Old Town’dur 
(Eski Şehir). Prag’ın en önemli böl-
gesi olan Old Town, meydanıyla 
ünlüdür. Şehrin buluşma noktası 
niteliği taşıyan ve özellikle yaz ayla-
rında adım atacak yer bulunmayan 
Old Town Meydanı bir toplanma 
mekanı olmasının yanı sıra tarih 
boyunca birçok önemli olaya ev sa-

and masterpieces that belong to 
different cultures. Besides having 
many great architectural designs, 
Prague also gets attention with 
various museums and exhibitions. 
The nightlife in the city that keeps 
going until the first light of the day 
is not any less than the art culture. 
Prague, offering a wide range of 
activities and attractions, embra-
ces different types of tourists and 
makes any kind of visitor fall in 
love with the city. 

The heart of Europe, Prague’s heart 
on the other hand is the Old Town. 
The most important region of Pra-
gue, the Old Town is famous with 
its town square. The meeting point 
of the city that is packed especially 
during summer, the Old Town Squ-
are is not only a meeting point, but 
also one of the most famous places 

Prag birbirinden 
kıymetli mimari 

eserlere ev sahipliği 
yaptığı gibi müze 
ve sergileriyle de 

dikkat çeker. 
Besides having many 

great architectural 
designs, Prague also 
gets attention with 
various museums 
and exhibitions. 
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hipliği yapmış Avrupa’nın en ünlü meydanlarından biridir. 
Bugün etrafını saran birbirinden güzel sokaklar ve renkli bi-
nalarla çevrelenen Old Town Meydanı, aynı zamanda şehrin 
en önemli yapılarını görmek isteyenlerin de adresidir. 1992 
yılından bu yana UNESCO Dünya Miras Listesi’nde bulunan 
meydanın tam ortasında Jan Hus Anıtı yer alır. Tyn ve Aziz 
Nicolas Kiliseleri ile Eski Belediye Sarayı da Old Town Mey-
danı’nda görülmesi gereken yerler arasındadır.

Old Town Hall veya Eski Belediye Sarayı, köklü tarihiyle gö-
renleri kendine hayran bırakır. Sarayın 70 metrelik kulesi-
ne çıkıp Prag manzarasını doyasıya seyredebileceğiniz gibi 
Romanesk ve Gotik dönemlerden kalan labirent biçimindeki 
odalardan oluşan bodrum katında gizemli bir yolculuğa çı-
kabilirsiniz. Bunların yanı sıra binanın tepesinde bulunan ve 
1410 yılında yapılan Orloj isimli astronomik saati inceleye-
bilirsiniz. Zaman içinde geçirdiği tadilatlarla birlikte dünya-

in Europe where many important historic and cultural events 
has taken place in time. Surrounded by beautiful houses and 
alleys, today the Old Town is the place of people who want to 
see the glamorous architecture of the city. The Jan Hus Mo-
nument is situated in the middle of the Old Town Square that 
has been included on the UNESCO World Heritage List since 
1992. The Tyn Church, St. Nicholas Church and the Old Town 
Hall are among the must-see places in the Old Town Square. 

The Old Town Hall amazes visitors with its rooted history. 
You can dive into a mysterious trip in the attic of the building 
consisting of Romanesque and Gothic mazes as well as climb 
to the top of the 70 metres high tower to see the amazing view 
of Prague in addition to observe the astronomical clock na-
med Orloj that was made in 1410. Thanks to the constructions 
in time, Orloj, the oldest clock of the world that is still working 
today, is also one of the symbols of Prague. Through several 

Cami ül-Fena’ya oldukça yakın bir 
mesafede bulunan Kutubiye Camii, 

Marakeş’in simgelerinden.
Situated quite close to Jemaa el-Fnaa, 

the Koutoubia Mosque is a  
landmark of Marrakesh.
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nın hâlâ çalışmakta olan en eski saati unvanını taşıyan Orloj, 
aynı zamanda Prag’ın simgelerinden biridir. Birçok sembol 
üzerinden Orta Çağ’ın evren, zaman ve takvim görüşünü dile 
getiren saatte bulunan figürler ise çeşitli insani durumları 
işaret eder. 

Prag’ın bir başka önemli bölgesi olan Lesser’de bulunan Prag 
Kalesi de şehrin en turistik mekanlarındandır. Guinness 
Rekorlar Kitabı’na dünyanın en büyük antik kalesi olarak 
kaydedilen kalenin yapımı 9. yüzyıla dayanmaktadır. Kale 
savunma amaçlı kurulan askerî bir yapı olmasının yanı sıra 
kendine özgü hayatı bulunan bir şehir hüviyetine de sahip-
tir. Aziz Vitius Katedrali, Aziz George Bazilikası, Aziz George 
Manastırı, Altın Yol, Kraliyet Bahçeleri ve Prag Kalesi Resim 
Galerisi gibi birçok mimari eser bu şehir hüviyetini güçlendi-
rir. Sadece kaleyi gezmek için bile bir günü ayırmak gerekir.

Prag sayfalara sığmayacak denli güzelliğe sahip nadir şehir-
lerden biridir. Karl Köprüsü ve üzerinde bulunan heykeller, 
Yahudi Mahallesi, Ulusal Tiyatro ve Müze binaları bu güzel-
liklerden sadece birkaçıdır. 

symbols the clock speaks of the universe, time and calendar 
understanding of the Middle Age and the figures point out to 
various humane situations.

The Prague Castle, situated in another important location of 
Prague, Lesser, is a pretty touristic place as well. Featured 
in the Guinness Book of Records as the biggest ancient castle 
in the world, the construction works of the castle goes back 
to the 9th century. Constructed as a defensive military base, 
the castle has an identity, a feeling of a unique life style. A 
great body of architecture including the St. Vitus Cathedral, 
St. George Basilica, St. George Monastery, the Golden Lane, 
the Royal Garden and the Picture Gallery inside the Prague 
Castle empower this feeling of a unique city identity. A full 
day is necessary to visit just the castle itself. 

Prague is a rare beauty that cannot be described in words. 
The Charles Bridge with its sculptures, the Jewish Quarter, 
the National Theatre and Museum are just a few of these 
wonders. 
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Kardeşim, ruhum, ikigözüm, biraderim, canımın içi, kara-
gözlüm, dostum, yoldaşım, güzel adamım, aslanım, gülüş-
lüm, alçakgönüllüm, kibarım, fedakarım, yufka yüreklim, 
merhametlim, adaletlim, bahtiyarlığım, sevincim, çocuklu-
ğum, gençliğim, şehrim, sıcaklığım, yazım… 

Enver Gökçe’nin dizeleriyle anarım hep kardeşliği, “söyle 
türküler yadigarı kardeş / söyle ağrılar yadigarı kardeş”, 
ünlü şiiridir, mutlaka mırıldanmışsındır, adı “Dost”, türkü-
sünü dinlemeyen de yoktur. Onu hatırlayınca Ruhi Su’nun 
o görkemli sesi de içimizi, kalbimizi, anılarımızı doldurur 
birden, kim bilir belki de her şey bir “yadigar” olduğundan. 

My sibling, my soul, the apple of my eye, my brother, my dear, 
my one with black eyes, my friend, my companion, my beau-
tiful man, my lion, my smiley, my humble, my kind one, my 
self-sacrificing one, my tenderhearted one, my compassiona-
te one, my fair one, my happiness, my joy, my childhood, my 
youth, my city, my warmth, my summer...

I always commemorate childhood with the verses of Enver 
Gökçe, “tell me, brother, the souvenir of folk songs / tell me, 
brother, the souvenir of aches” is his famous poem, you certa-
inly must have murmured it, it is called “Dost” (The Friend), 
surely everyone must have listened to it. When one remembers 
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Kardeşe mektup 
Letter to the brother

life
Haydar Ergülen

Mektup
Letter
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İnsanın insana en kıymetli armağanı, “yadigar”ı da insan 
değil midir ve insanın aşkla beraber en sıcak, en hakiki, en 
yakın hali, yalın hali, yakından da yakın hali kardeşlik değil 
midir kardeşim?

Ruhi Su’nun sesi çocukluğumuzun bahçelerini dolaşırken, 
oradan birkaç dizeyi hem sana hem bu mektubu okuyanlara 
yazmamak olmaz: “Yadigar mı da geldin bizim ellerden / 
Gül-ü reyhan misali koktun birader”. Şimdi sen de uzak 
yerlerden uzak yellerle geliyorsun, burnumda tütüyorsun, 
gül-ü reyhan misali değil yalnızca, cümle çiçekler gibi ko-
kuyorsun.

it, Ruhi Su’s glorious voice fills up our insides, our hearts, our 
memories all at once; who knows, perhaps it’s because ever-
ything is a “souvenir”. Is man not man’s most precious gift to 
man; its “souvenir” and is brotherhood not man’s warmest, 
most genuine, closest, simplest, even closer than close state of 
man – together with love – my brother? 

As Ruhi Su’s voice wanders the gardens of our childhood, I 
cannot help but write a few verses from there to both you and 
those reading this letter: “Have you come from our wherea-
bouts as souvenir / You smell like a rose, brother”. And now 
it is you coming from distant places with the wind, it is you I 
miss; you smell not just like a rose, but like all the flowers. 
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Bir hocam vardı ODTÜ’de, Ergin Günçe, sözünü etmişim-
dir, çok severdim kendisini de, şiirini de. O da anılarını, 
insanlığını ve yazdıklarını, daha 45 yaşındayken “yadigar” 
bırakıp gitti. Ne tecelli, son şiirinin adı “Avcı” ve gidişinden 
sonra yayımlandı bir dergide, şu dizeler var şiirin başında: 
“Yolun sonuna geldin artık / güzel bir durum kıyısındasın”, 
Ergin hocanın en lirik ve en dokunaklı şiiri bence, şu dize-
lerle de sona eriyor, hayat da, şiir de, yolculuk da: “Her hüz-
nü her sevgiyi ayakta alkışladın / Gül kökünden bir pipo /  
Bir yasemin ağızlık / Yadigar kalsın bezirganbaşı / Tüm av-
cılara yadigar kalsın”. 

Canım benim, kızın Nazlı Irmak ve eşin Aysel’le yazları 
çıktığınız, en çok Olimpos’a, daha doğrusu Çıralı’ya, Akya-
zı’ya, Trabzon’a çay toplamaya gittiğiniz ve her seferinde si-
zin iyiliğiniz ve sevginizle bir kat daha unutulmaz olan anı-
larla döndüğünüz tatilleri ne güzel anlatırdın, gülerek. Her 
sözünün başına “canım benim”i ekleyen o pansiyon sahibi 
adamı anlatmıştın da, sanki o da kırk yıllık tanışımız olup 
çıkıvermişti birden. Ben de seni o gün bugün hep “canım 
benim” diye anıyorum canım kardeşim.

Sen de bir yadigardın, iyilikler yadigarı, insanlıklar yadi-
garı, güzellikler, incelikler yadigarı kardeştin. Yadigarlar 
bırakarak gittin, severek yaşadığın ama doyamadığın yaz 

I had this instructor at METU, Ergin Günçe; surely I must 
have talked about him, I loved both him and his poetry a lot. 
He too, left behind as “souvenir” his memories, his humanity 
and his writings at the mere age of 45. What fate, his last poem 
is titled “Avcı” (The Hunter) and was published in a magazine 
posthumously, it had these verses in its beginning: “You have 
now come to the end of the road / you are by the shores of a 
beautiful situation”, I think it is his most lyrical and touching 
poem; it ends, life ends, the poem ends, the journey ends with 
these verses: “You gave a standing ovation to each and every 
single sorrow and love / A pipe of rose stalk / A jasmine funnel 
/ Let them be a souvenir, head merchant / Let them be a sou-
venir to all the hunters”.

My dear, how nicely, smilingly, you would tell of the sum-
mer vacations you would go on with your daughter Nazlı 
Irmak and wife Aysel where you would go to Olympos, or 
more precisely Çıralı, to Akyazı, to tea collecting at Trabzon 
and which would become even more unforgettable with your 
kindness and love. Remember you told me about that pensi-
on owner who added the words “My dearie” to every single 
sentence, it was like suddenly we had known him for years. 
I have been remembering you as my “dearie” ever since, my 
dear brother. 

You, too, were a souvenir, you were a brother that was a sou-
venir of kindness, a souvenir of humanity, a souvenir of gra-
ce. You went leaving behind souvenirs, the summer days you 
used to love but could not get enough of are you souvenirs, 
my brother. You left at the end of June, our favorite, at its end, 
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günleri de senin yadigarındır kardeşim. En çok sevdiğimiz 
haziranda, onun sonunda, 29’unda acılarını, ağrılarını, 
sancılarını da alıp gittin, bize onulmaz bir yara bırakarak 
gittin, yeri hiç doldurulmaz bir boşluk, bir oyuk, eksiklik…

Yaz seninle gelirdi hayatımıza, senin tabiata sevginle, ilginle, 
tıpkı ruhtan haber verir gibi tabiattan haber vermenle baş-
lardı yazımız ve hiç bitmeyecek, sonsuza dek sürecek bir ço-
cukluk gibi uzanırdı önümüzde yaz, elbette hazirandan baş-
layarak. Şimdi yazın yerini yas aldı ve haziran yetim kaldı.

Kavuşacağımız güne dek hasretinle Halil’im, canım kardeşim.

on the 29th you left behind leaving behind your pains, aches, 
twinges, you left behind inflicting an unhealing wound, an 
emptiness, a hole, an absence that can never be filled... 

Summer would come to our lives with you, with your love for 
the nature, with your interest, our summer would start as 
you would herald of the nature just like heralding of the soul, 
summer would stretch before us like an endless childhood, 
starting from June of course. Now summer has given way to 
mourning and June is orphaned. 

With longing until the day we meet, my Halil, my dear brother.
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İstanbul Arkeoloji Müzeleri’nin 
önemli eserleri arasında yer alan iç-
bükey güneş saati, on bir radyal çiz-
gi ile on iki eşit parçaya ayrılmıştır. 
Kırmızı kumtaşı kullanılarak üreti-
len saatin üzerinde Aramice bir ya-
zıt bulunmaktadır.  

Among the most important works 
of the İstanbul Archaeological Mu-
seums, the concave-faced sundial is 
divided into twelve equal parts with 
eleven radial lines. The sundial made 
of red sandstone bears an Aramaic 
inscription. 

Hitit uygarlığının simgesi kabul 
edilen güneş kurslarında güneşi 
temsil eden dairesel bir yapı etrafı-
na veya içine çeşitli ögeler konum-
landırılmıştır. Alacahöyük’te yürü-
tülen arkeolojik kazılarda çıkarılan 
bazı güneş kursu örnekleri Anadolu 
Medeniyetleri Müzesi’nde sergilen-
mektedir. 

On the sun disks acknowledged as 
the symbol of the Hittite Empire, 
several elements are placed in and 
around a circular structure that sy-
mbolizes the Sun. Unearthed in the 
archaeological excavations in Ala-
cahöyük, some examples of sun disks 
are exhibited at the Museum of Ana-
tolian Civilizations.  

The Beatles’ın 1969 yılında çıkardığı 
Abbey Road albümünde yer alan şar-
kılardan “Here Comes the Sun” (İşte 
Güneş Doğuyor), grup üyesi George 
Harrison tarafından İngiliz şarkıcı ve 
besteci Eric Clapton’ın evinde yazıl-
mıştır. Harrison şarkıyı bestelerken 
Clapton’ın gitarlarından birini kul-
lanmıştır. 

“Here Comes the Sun”, a song fea-
tured in the album “Abbey Road” 
released in 1969 by the Beatles, was 
written by the group member George 
Harrison in the house of English 
singer and composer Eric Clapton. 
While composing the song, Harrison 
used one of the guitars of Clapton. 

Kolaj: Güneş
Collage: Sunlife
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İtalyan şair ve filozof Tommaso 
Campanella’nın kaleme aldığı Güneş 
Ülkesi, ütopya edebiyatının ilk ve en 
başarılı örneklerinden biridir. Cam-
panella bilim ve felsefenin hüküm 
sürdüğü bir düzeni konu alan eserini 
yazarken akılcı ilkelerden yola çık-
mıştır. 

Written by Italian poet and philosop-
her Tommaso Campanella, The City 
of the Sun is one of the first and most 
successful examples of utopian lite-
rature. While writing his book that 
treats an order where science and 
philosophy rule, Campanella started 
out with rationalist principles. 

Yönetmenliğini Steven Spielberg’ün 
üstlendiği 1987 yapımı “Empire of 
the Sun” (Güneş İmparatorluğu), 
Şanghay’da ailesiyle yaşayan bir ço-
cuğun, şehir Japonlar tarafından 
işgal edildikten sonra başından ge-
çenleri ele alır. Film, II. Dünya Sa-
vaşı’nın insan yaşamları üzerindeki 
etkisini bir çocuk üzerinden izleyici-
ye sunar. 

Directed by Steven Spielberg, the 
1987 movie “Empire of the Sun” tre-
ats what a child living in Shanghai 
with his family experiences after the 
city is occupied by the Japanese. The 
movie presents the influence of the 
Second World War on people’s lives 
through a child. 

Yoğunlaştırılmış Güneş Enerjisi 
(CSP) sistemleri, güneş ışınlarının 
parabolik kolektörlerde toplanıp 
iletilerek buhar üretimi sağlanması 
ve karbon salınımına yol açmadan 
elektrik enerjisi elde edilmesi teme-
line dayanır. CSP teknolojisi, çevre 
dostu enerji üretimi sağlarken gü-
neşten bu alanda en üst düzeyde ya-
rarlanılmasına imkan tanır.  

Concentrated solar power (CSP) sys-
tems are based on steam generation 
through the collection of sunrays on 
parabolic collectors as well as their 
transfer and production of electrical 
energy without causing carbon emis-
sion. The CSP technology ensures en-
vironment-friendly energy producti-
on and benefiting from the sun in this 
field at the maximum level, as well. 
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“Dijital Mahallesi”nin baskısı

Perspektif
Perspective

Pressure of the “Digital District” 

Buğra Ayan

Sosyal ağlar her ne kadar “sanal” 
oldukları gerekçesiyle eleştirilse 
de aslında çok farklı bir gerçekliği 
hayatlarımıza sokuyor. Artık iç içe 
geçmiş yaşamlarımız var. Sabah 
uyanır uyanmaz, saniyeler içinde 
onlarca başka insanın dünyasına 
dahil olabiliyoruz. Onlara moral 
verebiliyor, onları takdir edebiliyor 
ya da canlarını sıkabiliyoruz. Top-
lum, tarih boyunca olmadığı kadar 
hızlı ve ilginç bir dönüşüm yaşıyor. 
Değişen şeylerden biri de “mahalle 
baskısı” kavramı.

Bu kavram üzerine saatlerce süren 
tartışmalar yapıldı. Bugün ise sos-
yal ağların, kullanıcıları üzerinde 
oluşturduğu baskılar gündem ol-
maya başladı. İnternet kullanıcı-
ları, geçtiğimiz Babalar Günü’nü 

Even though social networks are 
criticized for being “virtual”, in 
fact, they bring in a very different 
reality into our lives. We  now have 
intermingled lives. As soon as we 
wake up in the morning, we can 
integrate into the world of tens of 
different people in seconds. We can 
give them moral support, appreci-
ate or bother them. The society is 
going through a rapid and inter-
esting transformation on an un-
precedented scale. One of the things 
that  has changed is the concept of 
“neighborhood pressure”. 

Discussions that took hours were 
held on this concept. Today, the 
pressures put by social networks 
on the users start to come to the 
fore. Internet users welcomed the 

life
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yeni bir tartışmayla karşıladı: Babanızla çekilen fotoğrafı 
internette paylaşır mısınız? Eğer paylaşmazsanız bu baba-
nızı sevmediğiniz anlamına mı gelir? 

Milyonlarca Facebook kullanıcısı bu güne özel olarak ba-
basıyla çekilen fotoğrafını paylaşırken, bazıları da bu du-
rumun bir zorlamaya dönüştüğünü söyleyerek tepkisini 
gösterdi. Özellikle yetiştirme yurdunda büyümüş çocuk-
lar ise bu durumun gereksiz bir gösteriş olduğunu ve can 
sıkıcı bir hal almaya başladığını vurguladı. “Ne olur artık 
fotoğraf yüklemeyin!” şeklinde paylaşım yapanlar oldu.

Kullanıcılar, benzer durumları Sevgililer Günü, Anneler 
Günü, Öğretmenler Günü gibi birçok özel günde de tecrü-
be edebiliyor. Bir yandan mahremiyetten taviz vermek is-

last Father’s Day with a new discussion: Would you share 
the photo taken with your father on the Internet? If you don’t, 
does this mean that you do not love your father? 

While millions of Facebook users were exclusively sharing 
their photos with their fathers on this day, some of them 
reacted, saying that this case has turned into a pressure. 
Especially children who grew up in the orphanages empha-
sized that this was an unnecessary show off and that it was 
starting to become bothersome. There were people who ex-
claimed, “Please stop sharing photos now!” 

Users can experience similar cases on many special days 
such as Valentine’s Day, Mother’s Day and Teacher’s Day. 
Individuals do not want to make any concessions regarding 

İnternet kullanıcıları, geçtiğimiz Babalar Günü’nü yeni bir tartışmayla 
karşıladı: Babanızla çekilen fotoğrafı internette paylaşır mısınız?

Internet users welcomed the last Father’s Day with a new discussion: Would 
you share a photo taken with your father on the Internet?
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temeyen bireyler, bir yandan da 
sosyal ağların sosyal baskısıyla 
karşılaşabiliyor. Bu durumun 
farkında olan sosyal ağlar da 
kullanıcıları paylaşım yapmaya 
zorlamak için olabildiğince fazla 
yönlendirici bildirim koyuyor.

Sosyal ağların güvenliğinden 
bağımlılık yaptığına, ekonomik 
güçlerinden siyasete etkisine 
kadar birçok konu konuşuldu. 
Fakat bunların da ötesinde, 
oluşturduğu “dijital mahalle 
baskısı” önümüzdeki yıllarda 
daha çok karşımıza çıkacak gibi 
görünüyor. İnternette “Facebook 
intiharları” yazıp arattığımız-
da karşımıza 2 milyondan daha 
fazla sonuç çıktığı düşünülürse 
Facebook’un insan psikolojisi 

their privacy but face the social 
pressure of social networks, as 
well. Aware of this fact, social 
networks place as many notifi-
cations as they can in order to 
force the users to share. 

From the safety issues to the fact 
that they cause addiction, from 
their economic power to their 
impact on politics, many sub-
jects regarding social networks 
have been discussed. However, 
what is more, it seems that we 
will continue to come across 
more the “digital neighborhood 
pressure” it causes in the forth-
coming years to come. When it 
is considered that over 2 million 
results are retreived when you 
search for “Facebook suicides”, 
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üzerinde nasıl güçlü etkileri olabileceğine bir kez daha ta-
nık oluruz.

Peki bu sorunu nasıl çözeceğiz?

Başlangıç olarak, sorunun adını koyup empati odaklı bir 
sosyal medya ahlakı oluşturma, bu konu üzerine yapıla-
bilecek akademik çalışmaları artırma atılabilecek adım-
lar arasında görünüyor. Facebook uzun süredir bazı psi-
kolojik destek araçları sunuyor. Özellikle, bir kişi intihar 
etmeye yönelik paylaşımlar yapıyorsa, bu kişinin arka-
daşları yardım merkezindeki “İntihar Önleme” başlığına 
başvurup profesyonel destek isteyebiliyorlar. Fakat işin 
ucunda paylaşımların üstel olarak artması olunca sosyal 
ağlar da kâr amaçlı birer şirket olduklarını hatırlayarak 
olaya izleyici kalabiliyorlar.

Özel günler bir mutluluk vesilesi olabildiği gibi bazı in-
sanlar için zor bir sürece dönüşebiliyor. Bu baskının in-
sanların kendilerine zarar verdiği kötü olaylara da yol 
açmaması için sosyal medya paylaşımlarını olabildiğince 
empati kurarak yapmakta fayda var.

we witness once again how strong of an influence Facebook 
may have on the human psychology. 

Well then, how are we going to fix this problem? 

Preliminarily, it seems that determining the problem, form-
ing a social media ethics and increasing the academic stud-
ies which will be carried out on this subject are among the 
steps to be taken. Facebook has been offering psychological 
support tools for a long time. Especially, if someone shares 
things which demonstrate suicidal tendency, friends of this 
person may apply to the “Suicide Prevention” heading at the 
help center and demand professional support. However, if ex-
ponentially increasing shares are in question, social networks 
may not be involved in these cases remembering that they are 
profit–oriented companies. 

Special occasions can be a means of happiness but may turn 
into a difficult process for some people. It would be good to 
share on social networks by empathizing as much as possible 
so as not to cause any bad events through which people harm 
themselves. 

Sosyal ağların oluşturduğu “dijital mahalle baskısı” önümüzdeki 
yıllarda daha çok karşımıza çıkacak gibi görünüyor.

It seems that the “digital neighbourhood pressure” caused by 
social networks will appear even stronger in the years to come.
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Renklensin taşlar, 
renklensin yaşam

Hobi
Hobby

Color the stones, 
color life

Elvin Otman 

life

Şehir yaşamından bir soluk uzakla-
şıp gittiğimiz kısa ya da uzun tatil-
lerde hangimiz toplamadık sahiller-
den rengi ve formu ile dikkatimizi 
çeken çakıl taşlarını; geçirilen güzel 
zamanların anısını saklasın diye 
alıp getirmedik yanımızda? Bir za-
man sonra unutuldu taşlar dolabın 
bir köşesinde… Oysa çakıl taşların-
dan yeni öyküler yaratmak, onları 
boyayarak ruhumuzu da renklen-
dirmek mümkün.

Who among us did not collect pebb-
les that strike us with their colors 
and forms on our short vacations 
we go on to get away from the city 
life; did not bring them with us so 
as to keep the memory of the good 
times!  After a while, the stones were 
forgotten in a corner of the wardro-
be… However, it is possible to create 
new stories from pebble stones and 
color our souls by coloring them.  
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Modern insanın en büyük sınavlarından biri stres. İş 
yaşamında, trafikte, eğitimde, stres her yerde… Üstelik 
yapılan araştırmalar, duygusal stresin pek çok kronik 
hastalığın birincil nedenlerinden olduğunu saptadı. Uz-
manlar stresle baş etmek için pek çok farklı yöntem öne-
riyor. Tahta, cam, kumaş gibi çeşitli yüzeyleri boyamak 
da bunlardan biri.

İspanyol psikolog Antoni Martinez’e göre, boyamak kişiye 
çocukluğuna dair anıları çağrıştırıyor. Bu süreçte el göz 
koordinasyonu sağlandığından beynin duyguları hatırla-
tan limbik sistemi bastırılıyor, kişinin mantıklı ve yaratıcı 
tarafı ortaya çıkıyor. Sadece yapılan işe odaklanıp yaratı-
ma yoğunlaşan kişi sakinleşiyor, korku ve kaygıdan uzak-
laşıyor. Kısaca, boyama bir çeşit terapiye dönüşüyor.   

Stress is one of the greatest trials of the modern man. In the business 
life, in the traffic, in education, stress is everywhere…  Moreover, the 
researches carried out determined that the primary reason of chro-
nic diseases is emotional stress. Experts advise many different met-
hods to cope with stress. Painting different surfaces such as wood, 
glass and fabric is one of them. 

According to Spanish psychologist Antoni Martinez, painting makes 
man recall the memories regarding childhood. In this process, as the 
coordination between eye and hand is achieved, the limbic system of 
the brain, which recalls the memories, is suppressed; the rational and 
creative sides of man are revealed. Focusing only on the work be-
ing done and the creativity, the person calms down and walks away 
from fear and anxiety. In short, painting turns into a kind of therapy. 

 Uzmanlar stresle baş etmek için pek çok farklı yöntem öneriyor. 
Tahta, cam, kumaş gibi çeşitli yüzeyleri boyamak da bunlardan biri.

Experts advise many different methods to cope with stress. Painting different 
surfaces such as wood, glass and fabric is one of them. 
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Çakıl taşları hobi 
dünyasında

Boyama etkinliği yetişkinler için 
“moda” olunca, çakıl taşları da 
kıymete bindi. Sahillerin muteber 
sakinleri adeta tuvale dönüştü.  Üs-
telik bu işin meraklısı çok… Hem 
ülkemizde hem dünya genelinde, 
tasarladıkları çakıl taşlarını beğe-
niye sunan çok sayıda sosyal medya 
kullanıcısı var. Taş boyama hobisi-
ne dair teknikleri ve püf noktalarını 
içeren, farklı örnekler sunan kişisel 
bloglar, dekorasyon siteleri, hatta 
hobisini kazanca dönüştürmeyi ba-
şaran kullanıcılar dikkat çekiyor.

Taş boyama için en önemli adım 
elbette uygun taşı seçmek. Sahil-
lerden topladığınız irili ufaklı çakıl 
taşlarını da kullanabilirsiniz, hobi 
marketlerde satılanlardan da edi-
nebilirsiniz. Önemli olan taşın bo-
yamaya uygun olması. Yassı, mat ve 
pürüzsüz taşlar ideal. İkinci sırada 
taşların arındırılması var. Boya-

Pebbles stones in the 
world of hobbies

As the activity of painting turned 
into a “trend”, pebble stones beca-
me valuable, as well. The notable 
residents of beaches almost be-
came a canvas. Moreover, there 
are many who are interested in 
it… There are many social media 
users both in our country and in 
the entire world who put forth the 
pebble stones they designed. Blogs 
which include the techniques and 
tricks regarding the hobby of sto-
ne painting and offering different 
examples, decoration sites and 
even users who succeeded in tur-
ning their hobby into something 
from which they can make profit 
draw attention. 

For stone painting, for sure, the 
most important step is to choose 
the appropriate stone. You can 
use large and small stones you 
have collected from the beaches 

Boyadığınız taşların 
arkasına koyacağınız 
mıknatısla buzdolabı 

süsü elde edebilir, 
daha büyük taşları 
kitaplarınızı ya da 

kapıları sabitlemek 
için kullanabilirsiniz. 
With a magnet added 

on the back of the 
stones you have 

painted, you can have 
a refrigerator ornament 
and use bigger stones to 
fix doors or your books. 
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yacağınız taşları sabunlu su dolu bir kapta 15-20 dakika 
bekletmeniz, güzelce yıkayıp kurutmanız gerek. Arın-
dırma işlemi için bir diş fırçası da kullanabilirsiniz. Ta-
mamen kuruyan taşlara kurşun kalemle taslağınızı çizip, 
asetat kalemleri yardımıyla çizimimizi sabitleyebilirsiniz. 
Daha sonra akrilik boyalarla taşları boyayabilir, üzerleri-
ne yazı yazabilirsiniz. Bu süreçte ince ve kalın uçlu fırça-
lara, boya paletine, dilerseniz sim ve yaldızlara ihtiyacınız 
olacak. En son su bazlı vernikle eserinizi sabitleyip daha 
kalıcı ve canlı taşlara sahip olabilirsiniz. 

İster buzdolabı üzerine, ister düğün masasına

Nazar boncukları, uğur getirdiğine inanılan baykuşlar, 
insan figürleri, mandalalar, önemli tarihler ya da sevilen 
bir şiirin dizeleri ile süslenen çakıl taşlarını zevkinize göre 
dekorasyon amaçlı kullanabilirsiniz, sevdiklerinize arma-
ğan edebilirsiniz. Düğünlerde masaları süslemek, hatta 
katılımcılara armağan etmek için özel tasarladığınız çakıl 
taşlarından yararlanabilir, fark yaratabilirsiniz. Boyadı-
ğınız taşların arkasına koyacağınız mıknatısla buzdolabı 
süsü elde edebilir, daha büyük taşları kitaplarınızı ya da 
kapıları sabitlemek için kullanabilirsiniz. Taşlara deri ka-
yışlar ekleyerek bilezik ya da kolyeye dönüştürebilirsiniz. 
Üstelik taşlar renklenirken yaşamınızı da renklendirme, 
ona farklı bir pencereden yeniden bakma şansına sahip 
olmanız da yanınıza kâr…

or you can buy the ones sold in hobby markets, as well.  What is 
important is that the paint should be compatible with the stone. 
Flat, matte and smooth stones are ideal. In the second place ranks 
the purification of the stones. You should soak the stones which 
you will paint in soapy water for 15-20 minutes and you have to 
wash and dry them very well. For the purification process, you 
may use a toothbrush, as well. You can draw your sketch with a 
pencil on the completely dried stones, and ink them in with acetate 
pens. Later, you can paint the stones with acrylic paint and write 
on them. In this process, you will need fine and thick brushes and 
paint palette as well as glitter and gilt if you wish. Finally, you 
can seal your work with water-based lacquer and obtain more 
persistent and vivid stones. 

Either on the refrigerator or on the wedding table 

You can use pebble stones ornamented with the evil eye talisman, 
owls believed to bring luck, human figures, mandalas, important 
dates or the verses of a popular poem for decoration purposes or 
give them to your loved ones as a gift. You can benefit from the 
pebble stones to ornament wedding tables or even give them as a 
gift to guests. With a magnet added on the back of the stones you 
have painted, you can have a refrigerator ornament and you can 
use bigger stones to fix doors or your books. By adding leather 
straps, turn them into a bracelet or a necklace. Moreover, colo-
ring your life while the stones are being colored and the oppor-
tunity of looking at it again from a different angle is your extra 
benefit… 
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Türk Telekom olarak müşterilerimize sundu-
ğumuz benzersiz LTE-Advanced deneyimi ve 
katma değerli dijital servislerin de katkısıyla, 
mobil abone tabanımız büyük bir hızla bü-
yüyor. Çeşitli şirketlerle gerçekleştirdiğimiz 
MVNO (Mobil Sanal Şebeke Operatörü) or-
taklıklarımız da bu büyümeye katkıda bulu-
nuyor. Bu çerçevede ilk imzasını 2013 yılında 
attığımız Pttcell bizim en stratejik mobil sanal 
şebeke operatörü markalarımızdan biri haline 
geldi. O tarihten bugüne PTT ile güçlerimizi 
birleştirerek Pttcell aboneleri için değer yarat-
ma odaklı çalışmalar gerçekleştirdik. 

İşbirliğimizin sonuçları ve yarattığı artı değer, 
iki kurum için de beklentinin ötesine geçti. 
Bunun sonucunda da Pttcell işbirliğimizi kısa 
süre önce büyük bir mutlulukla yeniledik. 
Türkiye’nin bu iki köklü kurumunun 2013’te 
başlattığı mobil iletişim alanındaki işbirliğini, 
bu vesileyle 5 yıl daha devam ettireceğiz. Bu 
anlaşma kapsamında Türk Telekom olarak, 
PTT’nin Pttcell markasıyla geniş kitlelerle bu-
luşturduğu mobil iletişim hizmetlerinin şebe-
ke ve teknik altyapısını, 2022’ye kadar sağla-
mayı, yine memnuniyetle sürdüreceğiz. 

With the contribution of the unique LTE-Ad-

vanced experience and the value added digi-

tal services we offer to our customers as Türk 

Telekom, our mobile subscriber base grows 

at a great pace. Our Mobile Virtual Network 

Operator (MVNO) partnerships we went into 

with several companies contribute to this 

growth, as well. Pttcell, the agreement of whi-

ch we have first signed in 2013, within this 

framework, has become one of our most stra-

tegic mobile virtual network operator brands. 

Since that day, by combining our forces with 

the PTT, we have performed works that are fo-

cused at value creation for Pttcell subscribers. 

The results of our collaboration as well as the 

added value it has created went beyond the 

expectations of both institutions. As a result, a 

short while ago, we renewed our Pttcell colla-

boration with great contentment. Hereby, we 

will maintain our collaboration, which the two 

rooted institutions of Turkey started in 2013, 

for another five years in the field of mobile 

communication. Within the framework of this 

agreement, as Türk Telekom, we will gladly 

Görüş
Opinionlife

PTT ile ortak çalışmalarımız, ülkemiz 
ekonomisine değer katmak üzere 
önümüzdeki yıllarda da devam edecek

Paul Doany
Türk Telekom-CEO

Our joint works with the PTT will continue in 
the years to come in order to add value to our 
country’s economy
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İşbirliğimizi yenileyerek, Pttcell markasını müşterilere sunulan 
teklif, içerik ve faydalar anlamında daha da geliştirdik. Tüm 
müşteri segmentlerinin farklı iletişim ihtiyaçlarını karşılamak 
için, 6GB’a kadar farklı mobil veri seçeneklerine sahip “Yeni 
Dünya Tarifeleri”ni abonelerin kullanımına sunduk. Verimli, 
hızlı, güvenli ve ekonomik kullanımı esas alan Pttcell mobil hiz-
metleri, kullanıcılarına dakika ve internet kullanımı açısından 
esnek ve zengin tarife seçenekleri sunacak.

Türk Telekom’un 14 binden fazla yeni çekim noktasına sahip ye-
nilikçi altyapısını kullanan Pttcell, Türk Telekom’un güçlü fiber 
altyapısı ve üstün LTE-Advanced teknolojisi ile kaliteli mobil de-
neyimi sunmaya devam ediyor. Türk Telekom’un ileri mobil tek-
nolojisinin gücü ve PTT’nin yaygınlığı ve güvenilirliği sayesinde, 
Pttcell ülke genelinde yaklaşık 2 bin PTT işyerinde erişilebilir 
olan kaliteli bir marka konumunda yer alıyor.

Pttcell dışında, PTT ile birlikte Türkiye’ye örnek çalışmalara 
imza atmak ve iki köklü markanın birlikteliğinden doğan si-
nerjiyi güçlendirmek amacıyla yepyeni alanlarda, yeni işbirliği 
fırsatları yaratmaya da devam ediyoruz. Örneğin Türk Telekom 
ve PTT’nin sahipliğindeki ortak gayrimenkulleri değerlendirme 

carry on offering the network and technical infrastructure of 
the mobile communication services the PTT brings to large mas-
ses under the brand Pttcell until 2022. 

By renewing our collaboration, we have better developed the Pt-
tcell brand in terms of offers, content and benefits presented to 
customers. In order to address different communication needs of 
all customer segments, we have offered to the customers the “New 
World Tariffs” which have different data alternatives up to 6 GB. 
Based on efficient, speedy, reliable and economical use, the Pttcell 
mobile services will offer flexible and rich tariff options for users 
in terms of chargeable time and Internet use.  

Using the innovative infrastructure of Türk Telekom which has 
over 14 thousand access points, Pttcell continues providing high 
quality mobile experience with strong fiber infrastructure and 
high-level LTE-Advanced technology of Türk Telekom. Thanks 
to the strength of the advanced mobile technology of Türk Tele-
kom as well as the currency and reliability of the PTT, Pttcell is 
now a high quality brand which can be reached in approxima-
tely 2 thousand PTT branches throughout the country. 



kararı almamız gibi. Bir diğer potansiyel işbirliği fırsatını da Fin-
tek alanında görüyor ve değerlendiriyoruz. PTT’nin hâlihazırda-
ki bankacılık faaliyetlerini, e-bankacılık ve tüketici finansmanı 
hizmetleriyle genişletebileceğine inanıyoruz. Bu alanda PTT’ye 
teknoloji ve altyapı anlamında destek olarak, ülkemiz için tüm 
Fintek ve e-bankacılık sektörünün gelişmesine ve herkesin bu 
tip hizmetlere kolayca ulaşabilmesine imkan sağlayacağını dü-
şünüyoruz. Ayrıca Türkiye’de e-ticaretin gelişmesi için de lo-
jistik hizmetlerinde çok daha kullanıcı dostu, pratik ve verimli 
çözümler geliştirmek üzere, PTT ile işbirliği içinde çalışmaya de-
vam edeceğiz. PTT ile ortak çalışmalarımız, ülkemiz ekonomi-
sine değer katmak üzere önümüzdeki yıllarda da devam edecek.

Apart from Pttcell, we continue to create new collaboration op-
portunities with the PTT in brand-new fields to perform exemp-
lary works for Turkey and to strengthen the synergy born out 
of the collaboration of the two rooted brands. For example, we 
took the decision to utilize the common immovable assets ow-
ned by Türk Telekom and the PTT. We see and evaluate another 
opportunity of collaboration in the field of Fintech. We believe 
that the PTT can develop its current banking operations with 
e-banking and customer finance services. By supporting the 
PTT in this field in terms of technology and infrastructure, we 
believe that it will ensure the development of the entire Fintech 
and e-banking sector and provide the opportunity for everyone 
to reach easily these types of services. Furthermore, we conti-
nue working in collaboration with the PTT in order to develop 
more user-friendly, practical and efficient solutions regarding 
the logistic services for the development of e-commerce in Tur-
key. Our joint works with the PTT will continue in the years to 
come in order to add value to our country’s economy.

Pttcell ülke genelinde 
yaklaşık 2 bin PTT işyerinde 

erişilebilir olan kaliteli bir 
marka konumunda yer alıyor.

PTTcell is now a high quality 
brand which can be reached in 
approximately 2 thousand PTT 

branches throughout the country. 
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Tarih sahnesi
History on stage

Temmuz
July

“Kabotaj Kanunu” yürürlüğe girdi. Kanunla birlikte 
Marmara Denizi, boğazlar, akarsular, göller, tüm 
kara suları ile bunlara bağlı körfez, liman ve koy-
larda araç bulundurma, mal ve yolcu taşıma hakkı 
sadece Türk vatandaşlarına verildi. 

The “Law on Cabotage” enters into force. With the 
law, exclusively Turkish citizens are granted the 
right to keep vehicles and transport goods and 
passengers along the Marmara Sea, straits, riv-
ers, lakes, all the territorial waters and gulfs, ports, 
bays affiliated to them.  

1 Temmuz/July 1926

İstanbul-İzmit yolunun 3,5 saatte alınmasını müm-
kün kılan altı şeritli Osman Gazi Köprüsü tamamla-
narak trafiğe açıldı.

The Osman Gazi Bridge, which enables the İstan-
bul-İzmit road to be taken in 3,5 hours, is completed 
and opens to traffic. 

1 Temmuz/July 2016

Mustafa Sami Bey, posta müdürü tayin edildi. Gö-
reve getirildiğinde Posta Nezareti’nin kuruluş ça-
lışmaları devam ettiğinden kendisi Nezaret’in ilk 
idarecisi kabul edilir.

Mustafa Sami Bey is appointed post manager. As 
the foundation process of the Ministry of Post con-
tinued when he was assigned, he is acknowledged 
as the first manager of the Ministry. 

4 Temmuz/July 1840
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Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanma-
sı’nın darbe girişimi, Türk milletinin kahramanca de-
mokrasi mücadelesi ve devletin kararlılığı sayesinde 
bastırıldı. 

The coup attempt of the Fethullahist Terrorist Or-
ganization/Parallel State Structure is suppressed 
thanks to the Turkish nation’s heroic struggle for de-
mocracy and the decisiveness of the state. 

15 Temmuz/July 2016

New York Federal Mahkemesi, Türkiye’den kaçırılan 
Karun Hazinesi’nin ülkemize iade edilmesine karar 
verdi. 1993 yılında, hazinenin Kanatlı Denizatı Broşu 
dahil olmak üzere 363 parçası Türkiye’ye getirildi. 

The New York Federal Court rules that the Karun 
Treasure smuggled from Turkey should be returned 
to our country. In 1993, 363 pieces of the Treasure 
including the Winged Seahorse Brooch was brought 
to Turkey. 

19 Temmuz/July 1990

Kapitülasyonlar, azınlıklar ve Boğazlar’ın kullanımı 
gibi birçok önemli konunun karara bağlandığı Lozan 
Antlaşması imzalandı. Antlaşma, I. Dünya Savaşı’ndan 
sonra Türkiye’nin bağımsızlığının tanınması bakı-
mından önem taşımaktadır. 

The Treaty of Lausanne, through which many im-
portant decisions such as capitulations, minorities, 
and the use of Straits were determined, is signed. 
The Treaty has importance in terms of the recogni-
tion of Turkey’s post-First World War independence. 

24 Temmuz/July 1923

Philadelphia’da toplanan kongrede alınan karar sonucu 
Amerikan Posta Teşkilatı resmî olarak kuruldu. Teşkilatın 
başında Benjamin Franklin bulunuyordu. 

As a result of the decision taken in the congress convened in 
Philadelphia, the American Postal Administration is official-
ly established. The head of the administration was Benjamin 
Franklin. 

26 Temmuz/July 1775
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Demokrasi ve Millî Birlik Günü
Democracy and National Unity Day

Yakup İmre

Bir toplum her şeyden önce dil ve inanç 
gibi kavramlar üzerinden, sonrasın-
daysa düğün, cenaze, yeme-içme, gi-
yim-kuşam gibi kültürel ögeler etra-
fında, en nihayetinde de aynı değerler 
ve dahası aynı hedefler doğrultusunda 
millete dönüşme yolculuğunu tamam-
lar. Bir toplum aynı hedefler üzerinde 
birleştiğinde artık millet olmuştur. 
Türk milleti tarihin her döneminde 
aynı hedef doğrultusunda birleşmeyi 
bilmiştir. Bu birleşme, kimi zaman aziz 
milletin arzusuyla kimi zamansa hain 
odakların saldırısına karşı topyekûn 
harekete geçerek gerçekleşmiştir. Fakat 
ne olursa olsun millet, vatanını hiçbir 
zaman sahipsiz bırakmamış, gerekti-
ğinde kanını ve canını ortaya koymuş-
tur. Bu zamanlardan biri de 15 Temmuz 
2016 tarihinde gelip çatmıştır ve millet 
hain darbe girişimine cevabını yine 
kendisine yakışır nitelikte vermiştir.

A society completes its journey of 
transformation into a nation prima-
rily through the concepts such as lan-
guage and belief, then through cultu-
ral instruments such as funerals, food, 
clothing and finally through the com-
mon values; moreover, common goals. 
When a society comes together around 
common goals, it becomes a nation. In 
every period of history, the Turkish 
nation has succeeded in uniting in the 
direction of common goals. This unifi-
cation emerged at times by the will of 
the sacred nation and at times by an 
all-out movement against the attack 
of the sources of evil. No matter what 
happened, it never left the motherland 
unattended; sacrificed its blood and 
life when needed. One of such instance 
came on 15 July 2016 and the nation 
duly responded to the malicious coup 
attempt. 

life
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15 Temmuz destanında millet yemeden, içmeden, yorulmadan, uyumadan 
vatanına sahip çıkmış ve silahlara, tanklara, jetlere geçit vermemiştir.

In the epic of 15 July, the nation protected its motherland without eating, 
drinking, getting tired or sleeping and did not let guns, tanks and jets take over. 

15 Temmuz 2016’da gerçekleştirilen darbe girişiminin ardında 
yer alan Fetullahçı Terör Örgütü, hain bir yapılanma sonunda 
ortaya koyduğu kalkışmayla Türkiye’nin idaresini ele geçirme-
yi planlıyordu. Ülkeyi kaosa ve istikrarsızlığa sürükleyecek bu 
meşum planın her ayrıntısı düşünülmüş, halk ve halkın seçtiği 
yöneticiler hiçe sayılmak istenmişti. Türkiye Cumhuriyeti’nin 
özellikle son dönemde yakaladığı büyük ilerlemeyi durdura-
cağı, huzur dolu yuvalara huzursuzluk getireceği belli olan bu 
hain darbe girişiminin önünde durmaksa yine millete ve mil-
letin temsilcilerine düşmüştü. 

15 Temmuz 2016 tarihinde yazılan destan, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın darbe girişimine karşı koymak adına 
halkı meydanlara davet etmesiyle başlar. Bu davette vatanına, 
milletine ve demokrasiye sahip çıkan iradeli ve itidalli bir lide-
rin tavrı vardır. Millet davete uyar ve Türkiye’nin her yerinde 
vatandaşlar devletine, huzuruna ve refahına sahip çıkmak adı-
na sokağa dökülür. Bu andan itibaren Türk milletinin devletini 
ve onun sürekliliğini her şeyin önüne koyan ruhu bir kez daha 
sahneye çıkmış olur. 

15 Temmuz destanında millet yemeden, içmeden, yorulmadan, 
uyumadan vatanına sahip çıkar ve silahlara, tanklara, jetlere 
geçit vermez. Kardeşi kardeşe kırdırmak isteyen, Türkiye’yi 
istikrarsızlığa ve karanlığa gömmeyi arzulayanların planları 
bozulur. Millet, köprüleri, havaalanlarını ve stratejik açıdan 

The Fethullahist Terrorist Organization, which was behind the 
coup attempt carried out on 15 July 2016, was planning to take 
over the rule of the country. Each detail of this sinister plan, 
which would bring chaos and instability to the country, was ca-
refully thought; the public and the administrators chosen by the 
public tried to be ignored. Once again it fell on the nation as well 
as the representatives of the nation to stand against this mali-
cious coup attempt, which would clearly halt the major growth 
that the Turkish Republic has been experiencing especially in 
the last period and would bring unrest to peaceful homes. 

The epic written on 15 July 2016 started with President Recep 
Tayyip Erdoğan’s plea to the public to gather in squares in order 
to resist the coup attempt. This call represented the attitude of 
a strong-willed and temperate leader who protects his mother-
land, nation and democracy. The nation participated in this call 
and all the citizens in Turkey hit the streets in order to protect 
their state, their peace and welfare. Starting from this point on, 
the sprit of the Turkish people, who value their nation and its 
continuity above everything, emerged once again.

In the epic of 15 July, the nation protected its motherland wit-
hout eating, drinking, getting tired or sleeping and did not let 
guns, tanks and jets take over. The plan of those who wanted to 
pit brother against brother and to obscure and destabilize Tur-
key, failed. The nation struggled to clear the bridges, airports 
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önem arz eden kamu binalarını dar-
becilerden temizlemek için mücade-
le eder. 15 Temmuz akşamı başlayan 
bu mücadele, 16 Temmuz akşamına 
kadar devam eder ve millet kazanır.
Fetullahçı Terör Örgütü hain emel-
lerine ulaşamaz. Bu, aziz milletin 
büyük direnişi sayesinde olur. Mil-
letin vekilleri Gazi Meclis’i, milletin 
bürokratları kurumlarını, milletin 
vatanperver askerleri kışlalarını ve 
milletin polisi sokakları korumayı 
bilir. Darbe girişimi sonlandırıl-
dıktan sonra da görev bitmez. Artık 
milletin darbe girişimine karşı gös-
terdiği direnişi meydanlarda sergi-
lemesi gerekir. Demokrasi nöbetleri 
başlar. Devletin ve vatanın varlığı-
nı, milletin bölünmez bütünlüğünü 
ve geleceğini daim kılmak için ge-
rekli olan demokrasi baş tacı edilir. 
Türkiye’nin bütün şehirlerinde halk 

and the public buildings that had 
strategic importance from the coup 
plotters. This struggle, which started 
on the evening of 15 July, continued 
to the evening of 16 July and the na-
tion won. The Fethullatist Terrorist 
Organization couldn’t achieve it ma-
licious goals. This great resistance 
was carried into effect thanks to the 
sacred nation. The representatives of 
the state succeeded in protecting the 
Veteran Parliament whereas the bu-
reaucrats of the nation in protecting 
their institutions, the patriotic sol-
diers of the nation in protecting their 
barracks and the police of the nation 
in protecting the streets. After the 
coup attempt was finalized, the duty 
continued. The resistance displayed 
by the nation against the coup at-
tempt had to be shown at the squa-
res. The democracy watches started. 

Darbe girişimi gecesi 
ve sonrasında halk 
Türkiye’nin bütün 

şehirlerinde sokaklara 
çıkmış ve demokrasi 

nöbeti tutmuştur.
On the night of the 
coup attempt and 

afterwards, the nation 
took to the streets in 

all cities of Turkey and 
kept a watch over 

democracy.
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sokaklardadır, tehlike geçene kadar, Türk milletinin vata-
nına ve geleceğine sahip çıktığı anlaşılana kadar demokra-
si nöbetleri tutulur. Sanatçısından düşünürüne, işçisinden 
memuruna, çiftçisinden esnafına kadar toplumun her kesi-
minden insan meydanlara koşar ve demokrasi nöbetini bir 
diğer arkadaşından devralır. Bu topraklarda uzun zaman-
dır görülmemiş derecede büyük bir beraberlik ruhuyla top-
yekûn millet darbeye karşı demokrasi çatısı altında birleşir. 
Bu çatı, birlik ve beraberliği gerektirdiği gibi kavgaları, ça-
tışmaları ve hesaplaşmaları unutmayı, yok saymayı da şart 
koşar. Zaten millet, devleti ve vatanının bütünlüğü söz ko-
nusu olduğunda dünyevi tartışmaları bir kenara bırakarak 
kardeşlik ruhuyla birbirine sarılmıştır.

Öyle bir ruhtur ki bu demokrasi etrafında birleşen milyon-
lar, hangi sosyal konumda olursa olsun, hangi siyasi düşün-
cede olursa olsun Yenikapı Meydanı’nda buluşur. Artık Tür-
kiye’de hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Çünkü Yenikapı 
Ruhu oluşmuştur. Modern zamanların destanı, devletinin 
etrafında birleşen aziz bir millet tarafından Yenikapı Mey-
danı’nda dosta düşmana duyurulur. Bu ruh, kardeşi karde-
şe kırdırmak isteyenlere, bu ruh milletin dinî duygularını 
istismar edenlere, bu ruh Türkiye’yi bu millet içinden ye-
tişenler aracılığıyla karanlığa gömmek isteyenlere verilmiş 
en güzel ve destansı cevaptır. 15 Temmuz 2016’da hayatını 
kaybedenler tankların önüne yatarken, yaralananlar mer-
milere doğru koşarken bu ruhla darbe girişiminin karşı-
sında durdular ve kendilerinden sonra gelecek nesillere bu 
ruhu armağan ettiler.

The democracy, which was needed to maintain the existence of 
the state and the motherland as well as the indivisible integrity 
and its future, was treated with great respect. In all the cities 
of Turkey, the public was in the streets and on the democracy 
watches until the danger passed and it was understood that the 
Turkish nation had protected its motherland and its future. Pe-
ople from all segments of society, from artists to thinkers, from 
workers to civil servants rushed to the squares and took over the 
democracy watch from a friend. With great spirit of unity – at 
a degree that had not been seen for a long time on these fields – 
the nation came together against the coup under the roof of de-
mocracy. This roof stipulated the unity and togetherness as well 
as the omission and ignorance of fights, struggles and payoffs. 
When the unity of the state and motherland was in question, the 
nation came together with a spirit of brotherhood by leaving the 
earthly disputes aside, anyway. 

This is such a spirit that those who came together around democ-
racy met at the Yenikapı Square, no matter their social status 
and political opinion.  Then, nothing would be the same in Tur-
key because the Yenikapı Spirit emerged. The epic of the modern 
times was announced to everybody at the Yenikapı Square by a 
sacred nation who came together around its state. This spirit is 
the most beautiful and legendary response given to those who 
want to pit brother against brother, to those who abuse the reli-
gious sentiments, as well as to those who want to obscure Turkey 
through people who were brought up in this nation. While those 
who lost their lives on 15 July 2016 were lying before tanks and 
those injured were running against bullets, they stood against 
the coup with this spirit and gifted it to the next generations.
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İstiklalden istikbale milletimizin yanında
Standing with the nation since the struggle for independence  
all the way to the future

Yaklaşık iki asırdır milletin hizmetinde olan, istiklalden is-
tikbale halkımızla el ele yürüyen Posta ve Telgraf Teşkilatı 
Anonim Şirketi (PTT A.Ş.), demokrasimize ve millî birliği-
mize kastedilen 15 Temmuz 2016 tarihinde de aynı duruşu 
sergilemiştir. Hain darbe girişimi karşısında demokrasimizin 
bekasını koruma ve millî iradeye sahip çıkma kararlılığı gös-
teren 40 bin kişilik PTT ailesi, halkla birlikte demokrasi nö-
beti tutmuştur. PTT bu nöbetler sırasında halka çeşitli ikram-
larda da bulunmuştur. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve 
çevresinde 15 Temmuz Kızılay Millî İrade Meydanı’nda stant-
lar kurarak vatandaşlarımızla omuz omuza vermiş, halkımızı 
yalnız bırakmamıştır. 

Serving the nation since almost two centuries, walking hand 
in hand with our people since the struggle for freedom up un-
til the future, the Post and Telegraph Organization Corpora-
tion (PTT Corp.) has adopted the same stance on 15 July 2016 
when our democracy and national unity was attacked. The 
PTT family of 40 thousand, who showed their determination 
in protecting the perpetuity of our democracy in the face of the 
treacherous coup attempt and in standing up for the nation-
al will, kept a watch for democracy together with the people.  
During these watches, the PTT has made various offerings 
to the public. Additionally, the PTT installed booths around 
the Presidential Complex and 15 July Kızılay National Will 
Square, stood shoulder to shoulder with the nation and kept 
company to our people. 

life
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PTT A.Ş., halkın yazdığı demokrasi 
destanını “15 Temmuz Şehitler Günü 
(Milletim Büyüksün)” konulu anma 
puluyla ölümsüzleştirmiştir. Bunun 
yanı sıra sosyal medya hesapları için 
özel olarak “Millî Kuruluşumuz PTT, 
Millî İrade ile El Ele” başlıklı bir vi-
deo hazırlanmıştır. 

Bu sene ise kazananı 15 Temmuz 
2017 tarihinde açıklanan “Demok-
rasi ve Milli Birlik Günü” konulu 
pul tasarım yarışması düzenlenmiş, 
dereceye giren çalışmalardan anma 
pulları hazırlanarak tedavüle sunul-
muştur. PTT A.Ş. ayrıca 15 Temmuz 
gecesi Ankara’nın çeşitli lokasyon-
larındaki Demokrasi ve Milli Birlik 
Günü kutlamalarına katılmış, çadır-
lar kurarak vatandaşlara destek ve 
moral sağlamıştır.

The PTT Corp. has immortalized the peo-
ple's democracy saga with the commem-
orative stamp themed “15 July Martyrs’ 
Day (My Nation, You Are Great)”. Addi-
tionally, a video titled “Our National In-
stitution PTT is Hand in Hand with the 
National Will” was prepared exclusively 
for the social media accounts. 

This year, on the other hand, a stamp de-
sign competition themed “Democracy and 
National Unity Day” was organized, and 
commemorative stamps were prepared 
with the ranking works, and put to circu-
lation. Additionally, on the night of 15 July 
the PTT Corp. participated in the Democ-
racy and National Unity Day celebrations 
at Ankara's various locations, set up tents 
and offered support and morale to the cit-
izens. 

PTT A.Ş. 15 Temmuz 
2017 gecesi 

Ankara’nın çeşitli 
lokasyonlarındaki 

Demokrasi ve 
Milli Birlik Günü 
kutlamalarına 

katılmıştır.
PTT Corp. participated 
in the Democracy and 

National Unity Day 
celebrations at Ankara's 
various locations on the 

night of 15 July 2017.
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Su içmek için susamayı beklemeyin

Sağlık
Health

Do not wait until you feel thirsty to drink water 

Işık Hür

life

Sağlıklı yaşamanın yüzlerce formülü var. Ne yapmalıyız, ne 
yapmamalıyız? Bunlar çeşitli platformlarda uzmanlar tara-
fından sık sık dile getiriliyor; bol yürüyüş yapın, şekerli be-
sinleri hayatınızdan çıkarın, sebzeleri çok pişirmeyin, gerek-
siz yere ilaç tüketmeyin, stresten uzak durun... Bu tavsiyelerin 
çoğunu uygulayamıyoruz; yürüyüşe vakit ayıramıyoruz me-
sela... Veya şekerden uzak durmak bizim için hem hayal hem 
de işkence. Ancak kolaylıkla uygulayabileceklerimiz, yapma-
mak için bahane bulamayacaklarımız da var: Bol su tüketin... 

Suyun vücudumuza sayılamayacak kadar çok faydası var. Ön-
celikle bütün sistemlerimizin düzgün çalışabilmesini sağlı-
yor. Su sayesinde nefes alabiliyor, besinleri sindirebiliyoruz... 
Son dönemde yapılan çalışmalar bol su içen insanların daha 
az strese girdiğini kanıtlamış. Su parlak bir cilt ve saçlar için 
de son derece gerekli.

There are hundreds of formulas to live healthy. What to do and 
not to do? These are frequently expressed in various platforms 
by experts; go often for a walk, avoid sugary foods, do not over-
cook vegetables, do not take pills unnecessarily, stay away from 
stress… We cannot put into practice most of these advices; for 
example, we cannot allocate time for going for a walk… Or for 
us, avoiding sugar is a dream and a torture, as well. However, 
there are ones which we can easily practice, and for which we 
cannot find an excuse: Drink plenty of water… 

Water has advantages beyond measure. Firstly, it ensures 
that all the systems can work properly.  Thanks to water, we 
can breathe and digest food… Recent studies demonstrate that 
those who drink plenty of water are exposed to less stress. 
Water is also extremely essential for glowing skin and a shiny 
hair. 
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Uzmanlara göre çok egzersiz yapanlar, 
sıcak bölgelerde yaşayanlar, yüksek 

proteinli beslenenler daha çok su içmelidir.
 According to experts, those who 

exercise much, live in hot regions, feed 
on high protein must drink more water.

Peki, günde ne kadar su tüketmeliyiz? Bunu söy-
leyebilmek için vücudumuzun günde ne kadar 
su kaybettiğini hesaplamak gerekir. Her insa-
nın su ihtiyacı farklıdır. Çok egzersiz yapanlar, 
sıcak bölgelerde yaşayanlar, yüksek proteinli 
beslenenler daha çok su içmelidir. Araştırmacı-
lar, ortalama bir insanın idrarla yaklaşık 1500 
mililitre, terle yaklaşık 400 mililitre, dışkıyla 
yaklaşık 300 mililitre ve solunumla yaklaşık 
300 mililitre su kaybettiğini söylüyor. Bu da 2,5 
litreye tekabül ediyor. Ancak bu suyun bir kıs-
mı besinlerle karşılanıyor. Buna göre ortalama 
bir insanın günde 2 litreye yakın su tüketmesi 
tavsiye ediliyor. Ne yazık ki pek çok insan günde 
2 litreden çok daha az su içiyor. Bununla ilgili 
uzmanlar tarafından tavsiye edilen şey ise: Su 
içmek için susamayı beklemeyin. Uzmanlar ay-
rıca çay, kahve ve şekerli soğuk içeceklerin de 
suyun yerine geçmeyeceğini belirtiyor.

Hazır sudan bahsetmişken, bu yazı şimdi kalkıp 
bir bardak su içmenize vesile olsun.

Well then, how much water should we consume a 
day? In order to determine that, one should cal-
culate how much water our body loses per day. 
Everyone’s need for water is different. Those who 
exercise much, live in hot regions, feed on high 
protein must drink more water. Researchers exp-
ress that an average person loses 1500 milliliters 
of water through urine, 400 millimeters through 
sweat, 300 milliliters through feces and 300 milli-
liters through respiration. This corresponds to 2.5 
liters. However, a part of this water is compen-
sated by food. Accordingly, an average person is 
recommended to consume nearly 2 liters of wa-
ter a day.  Unfortunately, many people drink less 
than that. Advised by experts is not to wait to feel 
thirsty to drink water. Furthermore, experts in-
dicate that drinks such as tea, coffee and sugary 
sodas will not replace water. 

Speaking of water, let this article stir you up to get 
up now and drink a glass of water. 
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Sanatçılar ve eserleri
Artists and works

Mine Durur

Gaudí’nin dünyaca ünlü şaheseri Sagrada Família, ihtişamı, eşi 
benzeri bulunmayan mimarisi ve insanı hayrete düşüren dizay-
nı ile Barselona’daki ziyaretçilerine kucak açar. Katalan moder-
nizminin Gotik ve Art Nouveau ögelerle harmanladığı yapının 
projesi başlama tarihinden bir yıl sonra 1883’te Gaudí’ye devre-
dilmiş ve ünlü mimar, öldüğü tarihe kadar (1926) bu yapı için 
hummalı bir çalışma sergilemiştir. 1926’da yalnızca yüzde 20’si 
tamamlanan yapının bitirilmesi için öngörülen tarih 2026’dır. 
3 ana girişi, 18 spiral kulesi, ikili koridor yapısı, kemerli yolu ve 
buna bağlanan 7 şapeliyle katedral büyüklüğünde bir bina olan 
Sagrada Família, Gaudí’nin Katalan kültürüne bağlılığını ve Ka-
tolik inanışını yansıtır. Yapının iç dizaynı ise sanatçıyı diğerle-
rinden ayıran estetik anlayışının bir izdüşümüdür. Bazilikanın 
içindeki kolonlar ağaç ve ağaç dallarına benzer tasarlanmıştır. 
Öyle ki burada dolaşırken sanki bir rüya ormanındaymış gibi 
hissedersiniz. Sagrada Família 1984’te UNESCO Dünya Miras 
Listesi’ne dahil edilmiştir.

Gaudí’s world-famous work Sagrada Família welcomes visitors 
in Barcelona with its marvelous and unique architecture and 
fascinating design. The project, a blend of Catalan modernism, 
Gothic architecture and Art Nouveau, was passed over to Gau-
dí in 1883, one year after the construction began. The famous 
architect performed a meticulous work on this project until his 
death (1926).  In 1926, the construction was almost 20 percent 
complete and the estimated completion date is 2026. Sagrada 
Família, consisting of 3 grand façades, 18 spires, double aisles 
and an ambulatory with 7 chapels, is a cathedral size building 
and reveals Gaudí’s devotion to the Catalan culture and his 
strong Catholic belief. The interior design on the other hand is 
the reflection of the artist’s exclusive understanding of aest-
hetics. The interior columns are designed similar to trees and 
branches. Indeed, you feel like you are in a magical forest while 
walking around. Sagrada Família has been enlisted as UNES-
CO World Heritage Site in 1984. 

life

Sagrada Família – Kutsal Aile Bazilikası 
(1883-Devam ediyor Ongoing)

Antoni Gaudí
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Gaudí’nin erken dönem eserlerinden Palau Güell, onun hayatın-
da bir dönüm noktası kabul edilmektedir. Art Nouveau tarzının 
en muhteşem örneklerinden olan saray, Güell ailesinin özel ve 
kültürel yaşantılarındaki ihtiyaçlarını karşılayacak biçimde ta-
sarlanmıştır. Sarayın en dikkat çekici yanı alan ve ışık kullanı-
mıdır. Eser bu yönüyle dönemin inovatif uygulamaları arasında 
yerini almıştır. Misafirlerin ağırlandığı, önemli resepsiyonların 
düzenlendiği salonda ev sahiplerinin yukarıdan konukları iz-
leyebilecekleri küçük pencereler yer almaktadır. Taş, ahşap, 
işlenmiş demir, seramik ve cam gibi geleneksel malzemeleri 
inanılmaz hayal gücüyle yeni formlarda kullanarak bambaşka 
bir görüntüye bürünmelerini sağlayan dâhi mimar, bu yapının 
çatısında da daha sonrasında kendisine has bir unsur halini 
alacak renkli bacalar tercih etmiştir. Palau Güell 1969’da İs-
panya hükümeti tarafından tarihî eser ilan edilmiş, 1984’te ise 
UNESCO Dünya Miras Listesi’ne girmiştir. 

One of Gaudí’s earliest works, Palau Güell is recognized as a 
turning point in his life. Among the most amazing examples 
of Art Nouveau, Palau Güell was designed to satisfy the ne-
eds of the Güell Family’s private and cultural life. The most 
striking feature of the palace is the spatial distribution of 
light, which is accepted as an innovative application of its 
time. The main room where guests are hosted has disguised 
windows for landlords to take a peek on the guests. The ge-
nius architect, who used traditional materials such as stone, 
wood, forged iron work, ceramic and glass in forms beyond 
imagination also preferred colorful chimneys that would 
become a trademark of him in the later periods. Palau Güell 
was declared as national treasure in 1969 by the Spanish 
government and in 1984 it was listed on the UNESCO World 
Heritage List. 

Palau Güell - Güell Sarayı (1886-1890)
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Ünlü mimarın natüralist döneminin en harika projelerinden 
Park Güell’in yapımı 1900’de başlamış ve 14 yılda tamam-
lanmıştır. 1923’ten bu yana halka açık olan park ve sosyal 
kompleks ziyaretçilerini bir masal diyarına götürecek denli 
büyüleyici ve gerçeküstüdür. Uzun ve rengarenk bir bankla 
sarmalanmış ana terastan manzarayı seyreden ziyaretçiler 
parkın girişindeki Ejderha Merdivenlerini; bir zamanlar ko-
nut olarak kullanılan, bugünse Barselona Tarih Müzesi’nin bir 
parçası olan Casa del Guarda adlı büyüleyici binayı; parkın  ve 
Katalan kültürünün sembolü rengarenk mozaiklerden yapıl-
mış semender heykelini ve eşsiz güzellikteki bahçeleri görür-
ler. Katalan kültür ve tarihi için son derece önemli bir sembol 
olan parkta kompleks ikonografiler, eski şiirlerden sembolik 
ögeler ve mistik figürler yer almaktadır. Park Güell, 1984’te 
UNESCO Dünya Miras Listesi’ne dahil edilmiştir.

One of the masterpieces of the famous architect’s Natura-
list phase, Park Güell’s construction began in 1900 and was 
completed in 14 years. The park and the social complex, whi-
ch has been open to public since 1923 is so surreal and fasci-
nating that it can take the visitors to a wonderland. Visitors 
watching the landscape from the main terrace surrounded 
by a long and colorful bench see the dragon stairs, remar-
kably fantastic building Casa del Guarda – a former private 
property that now houses a permanent exhibition of the Bar-
celona City History Museum, the multicolored salamander 
which is the symbol of the Catalan culture and the beautiful 
gardens. Park Güell, an important emblem of the Catalan 
culture and history, includes complex iconography, old poe-
tic symbols and mystical figures. The park was added to the 
UNESCO World Heritage Site List in 1984. 

Park Güell - Güell Parkı (1900-1914)
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Binanın tadilatını üstlenen Gaudí, Casa Batlló’yu bir şahesere 
dönüştürerek kendine has üslubunu yapının en ince ayrıntıla-
rında dahi ortaya koymuştur. Düzensiz biçim ve boyutlardaki 
pencereleri, taş oymaları ve rengarenk mozaiklerle bezeli ön 
cephesiyle bulunduğu sokaktaki bütün yapılardan ayrı bir 
görünüme sahip olan Casa Batlló, bölgede yaşayanlar tarafın-
dan “Kemikler Evi” olarak adlandırılır. Bunun sebeplerinden 
biri binanın son derece sağlam olması, diğeriyse balkonların 
ve dış cephedeki dekorasyonların kemikleri anımsatmasıdır. 
Ünlü mimarın neredeyse bütün eserlerinde görülen rengarenk 
ve farklı tipteki bacalar ve ilginç çatı tipolojisi bu yapıda da 
kendini gösterir. Binanın çatısı bir ejderhanın sırtını anımsat-
maktadır ve farklı renklerdeki pek çok kırık mozaiğin birleşti-
rilmesiyle yapılmıştır. Bu eser 2005 yılında UNESCO Dünya 
Miras Listesi’ne dahil edilmiştir.

Having undertaken the renovation of the building, Gaudí 
turned it into a masterpiece with his unique style seen even 
in tiny details. Casa Batlló, with its irregular windows, car-
ved stones and main façade decorated with colorful mosaics 
differs from all the other buildings on the street. Casa Batlló 
is named and known as the “House of Bones” by the locals 
since the building is very solid and also balconies, the front 
façade and the decorations mirror skeletal parts.  Colorful 
and different types of chimneys and unique roofing, which 
are seen in almost every work of the famous architect, shi-
ne out in this building as well. The design of the roof of the 
building features a dragon and is made of shredded multi-
colored mosaic parts and glasses. This work was enlisted to 
the UNESCO World Heritage Site List in 2005.

Casa Batlló (1904-1906)
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1910’da 4 yıllık bir çalışmanın ardından tamamlanan Casa Milà, 
Gaudí tarafından tasarlanan son özel mülktür. Milà ailesi için 
yapılan konut, kıvrımlı geometrik formu, tamamen taş kaplı 
cephesi, yaygın olmayan ferforje kullanımı ve pencere tasarım-
larıyla inşa edildiği dönemde büyük tartışmalara sebep olmuş-
tur. Herhangi bir iç desteğe ihtiyacı olmadan ayakta durabilecek 
şekilde tasarlanmış bina Gaudí’nin bu şekilde inşa ettirdiği sayı-
lı yapılardandır. Esasen iki apartmanı kapsayan yapı 9 katlıdır 
ve 21 dairenin her birinin farklı terasları olduğu için asimetrik 
bir “8” formundadır. Değişik merdiven boşlukları, havalandır-
maları, tavan pencereleri, farklı formlarda bacaları ve pek çok 
heykeltıraşın eserlerinin yer aldığı çatı, binanın ilgi çekici unsur-
larındandır. Bu binada da mimarın doğal formlara hayranlığı-
nın yansımaları görülmektedir. Casa Milà’nın içi mitolojiden ve 
doğadan figürlerin eklektik yorumlarıyla kaplanmıştır. Binanın 
giriş katı günümüzde sergi alanı olarak kullanılmaktadır. Gau-
dí’nin pek çok eseri gibi Casa Milà da 1984’te UNESCO Dünya 
Miras Listesi’ne eklenmiştir.

Casa Milà, completed in 1910 after 4 years of work, is the 
last private property designed by Gaudí. The residence of 
the Milà Family was controversial at that time due to its un-
conventional curled geometric shape, stone covered façade, 
forged ironwork and window designs. The building is one of 
the few equilibrated designs of Gaudí, which means it stands 
by its own without the need of internal bracing.  Originally 
consisting two different buildings, Casa Milà has 9 storeys 
and 21 apartments. Since every terrace of the apartment is 
designed in different forms the building resembles an asy-
mmetrical “8”. The unique staircases, ventilations, skyligh-
ts, chimneys and the roof on which many sculptors’ works 
are included make the building intriguing. Reflections of 
Gaudí’s interest in natural forms can also be traced in the 
building. The interior design consists of eclectic interpreta-
tions of mythological and natural figures. The ground floor 
is used as an exhibition area today. Like many other woks 
of Gaudí, Casa Milà was also enlisted as UNESCO World 
Heritage List in 1984. 

Casa Milà (1910-1914)
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Tarihî vesikalar
Historical documents

life
Arda Akıncı

Posta Tatarlarının ve postaların güvenliği

Osmanlı İmparatorluğu’nda modernleşme hareketlerinin 
en önemli parçalarından biri de 1840 yılında Posta Neza-
reti’nin kurulmasıydı. Bu gelişme, haberleşme ve ulaşımın 
kurumsallaşmasının yanı sıra bu hizmetlerin güvenli bir şe-
kilde sağlanmasını da beraberinde getirdi. Bu alanda atılan 
en önemli adımlardan biri de Posta Tatarlarının, taşıdıkları 
postaların ve uzun zamandan beri kullanılan menzilhane-
lerin güvenliğinin tam anlamıyla sağlanmasıdır. 

Meclis-i Vala’dan Maliye Nezareti’ne gönderilen bu belge-
den de anlaşılacağı üzere, Posta Tatarlarının ve postaların 
güvenliği önemli bir konu olarak ele alınıyordu. Bolu Mec-
lisi’nin talebi ve Kastamonu Valisi’nin de onayıyla Meclis-i 
Vala’ya gelen belgeye göre menzilhanelerde görevlendiril-
mek üzere dörder neferden toplam yirmi ve yolların güven-
liğini sağlamak üzere bir çavuş ve dokuz neferden oluşan 
iki kolun acele olarak istihdam edilmesi talep olunuyor. 

Toplamda kırk neferin Posta Tatarlarının, taşıdıkları yük-
lerin ve geçtikleri yolların güvenliğinin sağlanması için 
istihdam edilmesi, konunun ne kadar büyük önem arz et-
tiğinin bir göstergesi olarak karşımıza çıkıyor. 

Safety of the Post Tatars and parcels

The establishment of the Ministry of Post in 1840 was one of 
the focal points of the modernization movements in the Ot-
toman Empire. The establishment of the Ministry of Post not 
only institutionalized communications and transportation 
but also enhanced the safety of these services. Another im-
portant step taken in this area was that the post Tatars, the 
parcels they carry and the post stations, which had been in 
use for a long time, were fully protected.  

In the document sent from the Supreme Council of Judicial 
Ordinances to the Ministry of Finance, it is understood that 
the safety of the Tatars and parcels were handled as a crucial 
matter. In the document, which was sent to the Council fol-
lowing the demand of the Bolu Council with the approval of 
the Governor of Kastamonu, in total twenty soldiers (four for 
each station) for the security of the post stations and 1 serge-
ant and 9 soldiers to keep the roads safe are requested.

The employment of a total of forty soldiers to ensure the sa-
fety of the post Tatars, the parcels they carry and the roads 
they use are a significant indicator to understand how much 
of an importance this issue had.  

Mektup ayrım yeri-Büyük Postane
Letter handling spot-Grand Post Office



* Belgeler T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’nden alınmıştır. * Documents retrieved from General Directorate of State Archives of the 
Prime Ministry of the Republic of Turkey.
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Kıbrıs Kadılığı ve Osmanlı Posta ve 
Telgrafhanesi 

Osmanlı İmparatorluğu’nda Posta Nezareti’nin kurulması, 
telgraf hatlarının yaygınlaşmasını da beraberinde getirmişti. 
İmparatorluğun birçok yerinde yeni postaneler ve telgrafhane-
ler kurulmuş, haberleşme olanakları yaygın bir biçimde halka 
ve devlet görevlilerinin hizmetine sunulmuştu. Ancak 19. yüz-
yılda yaşanan toprak kayıpları postane ve telgrafhanelerin sun-
duğu hizmetlerde sıkıntıların yaşanmasına da neden olmuştu. 

Bu şekilde problem yaşanan bir telgrafhane de Kıbrıs Cezi-
resi’nde bulunan Osmanlı Posta ve Telgrafhanesi’ydi. Kıbrıs 
Kadısı Ali Niyazi tarafından Maliye Nezareti’ne gönderilen 
27 Ekim 1911 tarihli bu belgede, bölgede Posta ve Telgraf-
hane Müdürü olmasına rağmen mektup kabul edilmediği ve 
bu yüzden haberleşme için İngiliz Eastern Telgraf Kumpan-
yası’nı kullanmak zorunda kalındığı yazıyor. Ayrıca Kıbrıs 
Kadısı, Kıbrıs ve Lazkiye arasında bulunan telgraf hattının 
âtıl durumda olduğunun altını çiziyor. Bununla birlikte, 
İngilizlere haberleşme ücreti olarak kelime başına bir şilin 
ödediğini, bunu da kendi cebinden karşıladığını yazan Kıb-
rıs Kadısı, bu harcamaları için kendisine bir tahsisat da ve-
rilmesini talep ediyor. 

The Kadship of Cyprus and the Ottoman Post 
and Telegraph Office

The Establishment of the Ministry of Post in the Ottoman 
Empire was accompanied the extension of the telegraph 
lines. A lot of new post and telegraph offices were opened; 
widespread communication services were in use of public 
and government officers. However, the land losses of the 
19th century also caused malfunctions in post and teleg-
raph offices’ services.  

The Ottoman Post and Telegraph Office on the Cyprus Is-
land was an example of that kind of trouble. In the do-
cument sent by the kadı (Islamic judge/governor), Mr. Ali 
Niyazi to the Ministry of Finance on 27 October 1911, it is 
said that even though there is an Ottoman Post and Teleg-
raph Office on the Cyprus Island, letters are not accep-
ted and because of that, it is mandatory to use the British 
Eastern Telegraph Company. Mr. Niyazi also emphasizes 
that the telegraph line between the Cyprus Island, Cyprus 
and Latakia is inactive. In addition to that, he adds that 
the communication fee per service is one shilling and he 
pays them from his own budget. Hence the kadı of Cyrus 
requests a fund for those expenses. 

Mektup ayrım yeri-Büyük Postane
Letter handling spot-Grand Post Office
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Röportaj
Interviewlife

Deniz Oslu: Posta kutusunda
uzaklardan gelen bir kartpostal bulmanın
mutluluğu tarif edilemez
Deniz Oslu: The happiness of finding a postcard from  
afar in the mailbox is indescribable 

Eskiz şeklindeki çizimleriyle kendine has bir üslubu olan Deniz Oslu, 
kartpostal tasarımlarıyla tanınıyor. Oslu, “Kartpostalın her zaman ayrı 

bir yeri olacağını düşünüyorum” diyor.
Portraying an idiosyncratic style with his drawings in the form 
of sketches, Deniz Oslu is known for his postcard designs. Oslu 
says, “I think that postcards will always have a special place.” 

Röportaj Interview: Enver Uygun - Fotoğraflar Photographs: Melis Seçkin
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Tasarladığınız kartpostallarla bu alanın ilgilileri tara-
fından tanınıyorsunuz. Kartpostal maceranızdan ön-
cesini öğrenmek isteriz...

Çoğumuz gibi ben de bir sene boyunca ara vermeden, yoğun 
bir tempoda çalışıyor, bir-iki haftalık yıllık izinlerimde ise yeni 
deneyimler yaşamak üzere uzaklara kaçıyorum. Eşimle birlikte 
çıktığımız bu yolculuklarda gittiğimiz yerlerden sevdiklerimize, 
hatta kendimize kartpostallar gönderiyoruz. Kartpostal seçmek, 
yazmak, göndermek gezilerimizin keyifli bir parçası haline geldi. 
Eve döndükten sonra, tam da rutin hayata tekrar alışmak üze-
reyken posta kutumuza birkaç hafta öncesinden notlar gelmesi 
günümüze ayrı bir güzellik katıyor ve gezimizi böylece noktala-
yıp, kartpostalı koleksiyonumuza ekliyoruz.

İş hayatında, sene içindeki tüm keşfetme heyecanını bir-iki haf-
talık yıllık izin dilimine sıkıştırma halinden bir çıkış yolu arar-
ken yaşadığım şehri, Ankara’yı yeniden keşfetmeye, yeni rotalar 
çizmeye karar verdim. Bir hafta sonu arabanın anahtarını evde 
bıraktım, dolmuşa bindim, yürüdüm, dolandım durdum. Elim-
deki simitten bir parça koparıp güvercinlerle paylaştım. Ulus’taki 
eski binaların zarafetine, görkemine vuruldum. Müzeleri gezer-
ken Ankara Kalesi’ne de varmış oldum. Tepeden bakınca şehir 
daha sakin ve huzurlu görünüyordu. Ufacık tefecik dükkanlara, 
atölyelere girdim çıktım. Hep şehrin içinde olan, önünden geçip 
gittiğimiz detayları kendimce resmetmeye karar verdim, eskiz 
şeklinde çizimler biriktirmeye başladım. Eşim bu çizimlerimden 
birkaç tanesini kartpostal formunda hazırlayıp bana eşsiz bir 
yeni yıl hediyesi olarak verdiğinde sonuca ben bile inanamadım. 
Kartpostal tasarlama maceram da böylece başlamış oldu.

Eskiz şeklinde çizimler yapıyorsunuz. Bu teknikle iler-
lemeniz ve çalışmalarınızı insanlarla paylaşmanız ko-
nusunda neler etkili oldu?

Daha detaylı, daha uzun süreli çalışmalar için fırsat bulamıyo-
rum ve biraz da sabırsızım; bu yüzden eskiz benim için birebir. 
Eskizdeki arayışları, hızlı düşünme sürecini, sadeliği ve doğallığı 
seviyorum. 

Dijital haberleşmenin eski iletişim alışkanlıklarını ne-
redeyse yok ettiği bir zaman diliminde sizi kartpostal 
tasarlamaya teşvik eden unsurlar neydi?

Teknolojinin yararlarını yok sayamayız; iletişim artık çok daha 
kolay ve hızlı bir hale geldi ve daha da hızlanıyor. Ama bazen bi-
lerek ve isteyerek yavaşlıyoruz, belki de yavaşlayıp ruhumuzun 

The enthusiasts of the field know you through the 
postcards you design. We would like to learn about the 
time before your postcard adventure started. 

Just like most of us, I work under intense pressure for the entire 
year without giving a break and I go far away to experience new 
things in my annual leave of one or two weeks. In these journeys 
which we go on with my wife, we send postcards to our beloved 
ones from the places we visit, even to ourselves. Choosing, writ-
ing and sending postcards have become a pleasant part of our 
trips. After returning home, just as we start to get used to the 
routine of life, the arrival of notes dated several weeks ago in our 
mailbox adds a different kind of beauty to our day and thus en-
ding our trip, we add the postcard to our collection.

While searching for a way to get rid of the state of limiting the joy 
of discovery to a period of one or two weeks of annual leave in 
business life, I decided to rediscover Ankara and to plot new rou-
tes. One weekend, I left the keys to the car at home, took a dolmuş, 
walked and strolled around. I took a bite from the simit in my 
hand and shared it with pigeons. I was struck by the grace and 
glory of the old buildings in Ulus. While visiting the museums, I 
arrived at the Ankara Castle. Through the bird’s-eye view, the 
city looked calmer and more peaceful. I frequented tiny shops 
and ateliers. I decided to draw in my own way the details, which 
are always in the city but we pass by. When my wife prepared 
some of these drawings in the form of postcard and gave me as 
a unique New Year’s gift, even I couldn’t believe the result. Thus 
started my adventure of designing postcards.

You draw in the form of sketches. What was influential 
in your moving forward with this technique and 
sharing your works with people?

I can’t find time for more detailed, long-term works and I am 
little bit impatient, as well; that is why sketches work very well 
for me. 

In a time period when digital communication has al-
most eliminated the old communication habits, what 
were the factors that encouraged you to design post-
cards? 

We cannot ignore the benefits of technology; communication got 
much easier and faster and it’s getting even more rapid. Howe-
ver, sometimes we slow down on purpose; maybe we want to let 
our souls keep up with our bodies by slowing down. The post-
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bedenimize yetişmesine izin vermek istiyoruz. Kartpostal da bu ya-
vaşlığın bir sembolü. Yavaş ama gerçek; üstünde gönderenin el yazı-
sı var, içimizdeki nostaljik duygulara dokunuyor. Posta kutusunda 
uzaklardan gelen bir kartpostal bulmanın mutluluğu tarif edilemez. 
Bu nedenle kartpostalın her zaman ayrı bir yeri olacağını düşünü-
yorum.

Kartpostallarınıza gösterilen ilgiden memnun musunuz? 
Kimler kartpostal yollamayı tercih ediyor?

Tahminimden daha fazla ilgi olduğunu söyleyebilirim, çok güzel geri 
dönüşler alıyorum. Sadece yabancılar, turistler ve koleksiyonerler 
ilgi göstermiyor, sevdiklerine özel bir not göndermek isteyenler de 
var. Bir de benim de sonradan keşfettiğim ve bağımlısı olduğum bir 
oluşum var: “Postcrossing”. Kartpostal göndermek ve almak isteyen 
kişilerin ücretsiz olarak dahil olabildiği çevrimiçi bir platform. Rast-
gele bir üyeye kartpostal göndermenizi ve başka bir üyeden kartpos-
tal almanızı sağlayan bir araç diyebiliriz. Dünyayı posta kutunuza 
getiriyor ve dünyanın aslında bizler gibi sıradan insanlardan, bir o 
kadar da renkli hayatlardan oluştuğunu hissettiriyor. Sadece bu site 
aracılığıyla Türkiye’den yurt dışına 237 binden fazla kartpostal gön-
derilmiş, bir o kadar da kartpostal alınmış. 

Çizimlerinizi kartpostallar dışında hangi yollarla kamuo-
yu önüne çıkarıyorsunuz? 

Bazı çizimlerimi kartpostal formunda sergiliyorum ama kendimi 
kartpostal ile de sınırlamak istemiyorum; logo, afiş ve ürün tasarımı 
gibi çalışmalarım da oluyor. Nisan-Mayıs döneminde çizimlerimi, 
eskiz defterlerimi ve dünyanın farklı noktalarından bana gönderi-
len kartpostalları Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde 
“Posta Kutusu Dolusu Eskiz” isimli kişisel sergim ile insanlarla pay-
laştım. 

card is the symbol of this slowness. Slow but real, it bears 
the handwriting of the sender, it touches nostalgic feelings. 
The happiness of finding a postcard from afar in the mail-
box is indescribable. That is why I think that postcards will 
always have a special place.

Are you pleased with the interest shown in your 
postcards? Who prefers to send them? 

I may say that there is much more interest than I could 
imagine; I receive very nice feedback. Not only foreigners, 
tourists, and collectors show interest; but there are also 
those who want to send a special note to their loved ones. 
There is also a setting I later discovered and became ad-
dicted to: “Postcrossing”. It is an online platform to which 
those who want to send and receive postcards can subscri-
be free of charge. We may say that it is a tool which helps 
you send postcards to a random subscriber and receive 
a postcard from another one. It brings the world to your 
home and makes you feel that the world is composed of or-
dinary people just like us, as well as colorful lives. Merely 
through this web site, over 237 thousand postcards were 
sent abroad from Turkey and just as many were received.  

Besides postcards, in which ways do you bring 
your sketches to the public eye? 

I exhibit some of my drawings in the form of postcar-
ds, but I do not want to limit myself to postcards; I have 
works such as logo, banner and product design, as well. 
During the period of April-May, I shared with people my 
drawings, sketch books and postcards that came from 
different places of the world in a solo exhibition titled 
“Mailbox Full of Sketches” at the Contemporary Arts 
Center of the Municipality of Çankaya. 
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Geçmişin postası
Post of the past

life
Paul Gauguin’den Vincent van Gogh’a mektup 
Letter from Paul Gauguin to Vincent van Gogh

17 Ocak 1889, Paris

Sevgili Vincent, 

Arles’te bilerek bıraktığım çalışmalar için endişelenme çünkü 
onlar gönderme zahmetine girmeye değmez. Diğer taraftan 
çizim defterlerinde benim için faydalı notlar var ve onları bana 
gönderme teklifini kabul ediyorum. 2 maske ve eldivenlerle 
birlikte, 

Bay Schuffenecker aracılığıyla 
29 rue Boulard

 
Milliet’in adresi şu şekilde:  2nd lieutenant 3rd Zouaves 
Guelma - Place de Constantine / Cezayir 

Üzülerek belirtmek durumundayım ki onu yanlışlıkla yanıma 
aldım. Çok özür diliyorum. Paris’e geldiğimden beri Bernard’ı 
iki kez gördüm. Göğüs darlığı yüzünden asker olamama ihti-
mali oldukça yüksek ve durumunun ne olacağını Şubat sonu-
na kadar öğrenemeyecek. Öyle görünüyor ki babası onu resim 
ve ailesine yazdığım talihsiz mektup yüzünden gittikçe daha 
fazla rahatsız ediyor. 

17 January 1889, Paris

My dear Vincent, 

Don’t bother yourself with the studies that I deliberately left in 
Arles as not being worth the trouble of transporting them. On 
the other hand, the sketchbooks contain notes which are useful 
to me, and I accept your offer to send them to me. As well as the 
2 masks and gloves, 

c/o Mr Schuffenecker 
29 rue Boulard

 
Milliet’s address is 
2nd lieutenant 3rd Zouaves 
Guelma - Place de Constantine / Algeria

I regret that I inadvertently took it with me (all my apologies). 
I’ve seen Bernard twice since I arrived in Paris. He has a very 
good chance of not being a soldier because of his narrow chest, 
and he won’t know his fate until the end of February. It appears 
that his father is bothering him more and more on account of 
the painting and the unfortunate letter I wrote to his family.

İki değerli ressam Paul Gauguin ve Vincent van Gogh’un mek-
tuplaşması bu sanatçıların hayatına ışık tutması açısından 
önem arz eder. Bir dönem Van Gogh, Gauguin’i Fransa’nın 
Arles şehrine çağırır ve ikili beraber resim yapar. Bu mektup 
Gauguin tarafından Arles’dan ayrıldıktan sonra yazılmıştır ve 
sanatçının vaktini nasıl geçirdiği ile ilgili bilgi sunmaktadır. 

The correspondence between two valuable painters, Paul Gau-
guin and Vincent van Gogh is important as it sheds light on the 
history of these artists’ lives. For a period, Van Gogh had invited 
Gauguin to the Arles city of France where they had painted toget-
her. This letter was written by Gauguin after leaving the city and 
provides information on how the artist would spend his time. 
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Zimmermann Telgrafı 
The Zimmermann Telegram

19 Ocak 1917 

1 Şubat’ta sınırsız denizaltı savaşını başlatmaya niyetliyiz. 
Buna karşın Amerika Birleşik Devletleri’ni tarafsız tuta-
bilmek için uğraşacağız. Eğer bunu başaramazsak, Meksi-
ka’ya şu koşullar altında bir öneri veya ittifak öneriyoruz: 
Birlikte savaşmak, birlikte barış yapmak, cömert finansal 
yardım ve Meksika’nın Arizona, Teksas ve New Mexico’da 
kaybettiği toprakları geri almasının tarafımızca anlayışla 
karşılanması. Yerleşime ilişkin ayrıntılar size bırakılmıştır. 
Amerika Birleşik Devletleri’yle kesinleşir kesinleşmez çok 
gizli olarak yukarıda yazılanlarla ilgili Başkan’ı bilgilendi-
rin ve kendi inisiyatifi ile Japonya’yı acilen taraf olmaya da-
vet etmesi ve aynı zamanda bizimle Japonya arasında ara-
cılık yapma önerisini ekleyin. Lütfen Başkan’ın dikkatini 
denizaltılarımızın acımasızca kullanılmasının İngiltere’yi 
birkaç ay içinde barış yapmaya zorlama olasılığı sunduğuna 
çekin.

İmza: Zimmermann

19 January 1917 

We intend to begin on the first of February unrestricted su-
bmarine warfare. We shall endeavor in spite of this to keep 
the United States of America neutral. In the event of this not 
succeeding, we make Mexico a proposal or alliance on the fol-
lowing basis: make war together, make peace together, gene-
rous financial support and an understanding on our part that 
Mexico is to reconquer the lost territory in Texas, New Mexico, 
and Arizona. The settlement in detail is left to you. You will 
inform the President of the above most secretly as soon as the 
outbreak of war with the United States of America is certain 
and add the suggestion that he should, on his own initiative, 
invite Japan to immediate adherence and at the same time me-
diate between Japan and ourselves. Please call the President's 
attention to the fact that the ruthless employment of our sub-
marines now offers the prospect of compelling England in a 
few months to make peace. 

Signed,  Zimmermann

1917 yılında Alman Dışişleri Bakanı Arthur Zimmermann ta-
rafından Almanya’nın Meksika Büyükelçisi’ne gönderilen bu 
telgraf Meksika’yı ABD’ye karşı savaşa girmesi için ikna etme 
amacı taşıyordu. Ancak şifreli olarak gönderilen telgraf İn-
gilizler tarafından deşifre edildi ve 6 Nisan 1917’de Amerika 
Birleşik Devletleri Almanya’ya savaş açtı. Telgraf Almanya’ya 
I. Dünya Savaşı’nı kaybettiren bir belge olarak bilinmektedir. 

This telegram sent in 1917 by German Foreign Secretary Arthur 
Zimmermann to German Ambassador to Mexico aimed to con-
vince Mexico to go to war against the USA. However, the teleg-
ram in cipher was decoded by the English and the United States 
of America declared war against Germany on 6 April 1917. The 
telegram is known as a document that caused Germany to lose 
the First World War.  
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Dostoyevski’den mektuplar

İletişim ve sanat
Communication and art

Letters from Dostoyevsky

Pınar Çavuşoğlu

Pek çok meşhur insanın hayat hika-
yesi, geride bıraktığı mektuplar sa-
yesinde aydınlığa kavuşur. Onların 
hayallerine, hayal kırıklıklarına, 
ümitsizliklerine, acılarına, umut-
larına, mutluluklarına mektupları 
aracılığıyla tanık oluruz. Bu kişi 
eğer ölümünden sonra meşhur ol-
muşsa mektuplar onun biyografisi-
ni yaratmada temel anahtarlardır.

Rus yazar Fyodor Mihayloviç Dos-
toyevski’nin hayat hikayesi söz ko-
nusu olduğunda edebiyatçılar ve 
sevenleri biraz daha şanslı. Belki 
de “edebiyatın çarları”ndan biri 
olarak anıldığı için hayatı üzerine 
en çok araştırma yapılmış yazarlar-
dandır Dostoyevski. Mektupları ilk 
kez 1914 yılında yayımlandı. Dos-
toyevski’nin hiçbir mektubu gün 

Many famous people’s life stories 
become clear via the letters they left 
behind. We witness their dreams, 
failures, disappointments, pains, 
hopes and happiness through the-
ir letters. If that person has become 
famous after their death, letters are 
the fundamentals for creating their 
biography. 

When it comes to the life story of 
Russian writer Fyodor Mikhailovich 
Dostoyevsky on the other hand, the 
litterateurs and devotees of him are 
luckier. Dostoyevsky, maybe beca-
use he is known as “one of the tsars 
of literature”, is among the writers 
whose lives were studied a lot. His 
letters were published in 1914 for the 
first time. Even if none of his letters 
were unearthed, we would still know 

life
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yüzüne çıkmamış olsaydı da biz onu yeterince tanıyor 
olurduk. İnsanlığını, kibarlığını, inançlarını, öncelik-
lerini, merhametini öyle güzel aktarabilmiş ki okura 
aslında kendini anlatmadığı eserlerinde, o mektupla-
rı okumadan önce de Dostoyevski’nin yüce ruhundan 
haberdardık.

Bazı araştırmacılar, değil eserleri yalnızca mektupla-
rının bile Dostoyevski’yi Dostoyevski yapmaya yetece-
ğini söylüyor. Mektupları da öyle edebi, öyle samimi, 
öyle akıcı... Onun mektuplarının önem arz eden yanı, 
yazarın hayatıyla ilgili dönüm noktalarının birinci 
ağızdan sunuluyor olması. Mesela ipten dönmesi, ce-
zaevi yılları, ilk kitabının hazırlıkları...

enough of him. He was so successful at transferring his 
humanity, kindness, beliefs, priorities and mercifulness 
to the readers even in his works that are not personal, 
we were aware of Dostoyevsky’s greathearted soul even 
before we read those letters. 

Some researchers say that not his works but even only 
his letters would be enough to make Dostoyevsky, “Dos-
toyevsky” that we know today. Indeed, his letters flow; 
so literate, and sincere… What makes his letters really 
important is that through them, the turning points of the 
writer’s life are told first hand. For example, him being 
almost executed, his prison years, preparations of his 
very first book…
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Mihail’e...

Dostoyevski’nin kaleme aldığı bilinen 725 
mektup bulunuyor. Bazılarının orijinali, ba-
zılarının kopyası çeşitli koleksiyonlarda mu-
hafaza ediliyor. Dostoyevski’nin mektupları 
içinde kardeşi Mihail’e yazdıkları oldukça 
çarpıcıdır. Mihail, onun hem kardeşi ve sırda-
şı hem de her şeyidir. 

24 Mart 1845 tarihli mektupta ilk kitabının 
(İnsancıklar) hazırlıklarından bahseder Miha-
il’e: “Kitabımdan gerçekten memnunum. İyi ve 
köklü bir çalışma ama aynı zamanda kusurlu 
bir eser. Her şeye rağmen onun basılmış oldu-
ğunu görmek beni fazlasıyla hoşnut kılacak-
tır. Şu anda yeni fikirlerim olmadığı için beni 
halka tanıştıracak bir şeyler yazmayı arzu edi-
yorum. Bu, sadece para hatırına saçma sapan 
yazmak istediğim anlamına gelmez.” 

To Mikhail…

There are 725 letters that are known to have 
been written by Dostoyevsky. Some originals 
and some copies are protected in several col-
lections. Among the letters of Dostoyevsky, the 
ones that he addressed to his brother Mikhail 
are very striking. Mikhail is not only his brot-
her, but his confidant, his everything.

In the letter dated 24 March 1845, Dostoyevs-
ky mentions the preparations of his first book 
(Poor Folk) to Mikhail: “I am really satisfied 
with my book. It is a good and rooted study 
but at the same time it has flaws. No matter 
what, seeing it being published will make me 
more than happy. Since I don’t have fresh ide-
as, I desire to write things that introduce me to 
the public. This does not mean that I want to 
ramble just to earn money.” 
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Dostoyevski aynı mektupta kitabının bir an önce yayım-
lanmasını arzu ettiğini de belirtir. Çünkü fena halde pa-
raya ihtiyacı vardır: “Sansür, kitabı okumak için bir aylık 
zaman istiyor. Daha evvel yapılamazmış. Dediklerine 
göre sansür heyeti görevlilerinin işleri başından aşkın-
mış (...) Benim eserime gelene kadar tepeleme yazı var 
ellerinde. Bassalar bile belirli çevrelerin gazetesi olduğu 
için elime metelik geçmeyecekti. Ben günlük ekmeğimi 
kazanma çabası içindeyken kuru şöhretin bana ne gibi 
bir faydası olabilir?” 

Bir başka mektubunda ölümle burun buruna gelişini an-
latır Mihail’e. Siyasi suçu nedeniyle idam cezasına çarp-
tırılan Dostoyevski’nin tam idam sehpasına çıktığı anda 
çar tarafından canı bağışlanır. Suçunun karşılığı olarak 
dört yıl kürek cezasına mahkum edilir. Dostoyevski o 
günün akşamı hücresine döndüğünde hemen Mihail’e 
mektup yazar. İdam edilmesi durumunda kardeşinin ne 

In the same letter, Dostoyevsky also mentions his desi-
re of his book being published in no time because he is 
desperately in need of money: “The censorship demands 
a month to read the book. It cannot be done in a shorter 
period. Word has it that the board is really busy (…). They 
have loads of documents until they read mine. Even if 
they publish it, since it is the newspaper of certain groups, 
I won’t be paid a dime. How can sole fame help me when I 
am struggling to earn money for living?”

Dostoyevsky tells about his near-death experience to 
Mikhail in another letter of his. Sentenced to death beca-
use of his political offence, Dostoyevsky is forgiven by the 
tsar the moment he steps onto the execution area. Instead, 
they sentence him to penal servitude for 4 years. That ni-
ght, right after he returns to his cell, Dostoyevsky writes 
a letter to Mikhail. He thinks in regret about how sad Mik-
hail would get in case of execution. In the whole letter he 

Mihail Dostoyevski

Dostoyevski’nin mektupları içinde kardeşi Mihail’e yazdıkları 
oldukça çarpıcıdır. 

Among the letters of Dostoyevsky, the ones that he addressed to his 
brother Mikhail are very striking. 
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kadar üzüleceğini tahmin ederek ha-
yıflanır. Mektup boyunca kendini iyi 
hissettiğinden bahseder ki kardeşi 
onun için endişelenmesin. 22 Aralık 
1849 tarihli mektupta, ölüm fermanı 
okunduğu anda aklından geçenleri 
şöyle ifade eder: “O zaman seni dü-
şündüm kardeşim benim. Son anım-
da kafamda yalnızca sen vardın. Belki 
de hayatımda ilk defa seni ne derece 
sevdiğimi o zaman anladım sevgili 
kardeşim.” Dostoyevski, Omsk Hapis-
hanesi yıllarında da Mihail’e sık sık 
mektup yazar, ondan uzun ve detaylı 
mektuplar alır.

Dostoyevski’nin en sık mektuplaştığı 
kişiler arasında Mihail dışında, yazar-
lar İvan Gorbunov, Turgenev ve Tolstoy, 
ilk karısı Maria İsayevna, ikinci karısı 
Anna Dostoyevskaya, annesi, babası ve 
kız kardeşleri bulunmaktadır.

talks about his well-being so that 
his brother is not worried. In the 
letter dated 22 December 1849, 
he explains his feelings when the 
death warrant was read as fol-
lowing: “When that time came, I 
thought of you, brother. Only you 
were on my mind at my final mo-
ments. Maybe for the first time 
in my life, I realized how much I 
love you, my dear brother.” Dos-
toyevsky often wrote letters to 
Mikhail during the Omsk Prison 
years and received detailed and 
long letters from him, as well. The 
people with whom Dostoyevsky 
frequently exchanged letters be-
sides Mikhail are Ivan Gorbunov, 
Turgenev and Tolstoy, his first 
wife Maria Isayevna, his second 
wife Anna Dostoyevskaya, his pa-
rent and sisters. 

Dostoyevski’nin en sık 
mektuplaştığı kişiler 

arasında yazarlar İvan 
Gorbunov, Turgenev ve 
Tolstoy, ilk karısı Maria 
İsayevna, ikinci karısı 
Anna Dostoyevskaya, 
annesi, babası ve kız 

kardeşleri bulunmaktadır.
The people with whom 
Dostoyevsky frequently 

exchanged letters are Ivan 
Gorbunov, Turgenev and 

Tolstoy, his first wife Maria 
Isayevna, his second wife 
Anna Dostoyevskaya, his 

parent and sisters. 

Dostoyevski’nin mezarı-St. Petersburg
Dostoyevsky’s grave-St. Petersburg
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Mutluluk ve zindelik 
Yüzme

Spor
Sports

Happiness and wellness 
Swimming 

Tüm vücudun aynı anda ve koor-
dineli bir şekilde çalıştığı yüzme 
sporu vücut için son derece sağ-
lıklı ve faydalıdır. Suyun direnci 
vücuttaki tüm kasları geliştirdiği 
gibi yüzerken yapılan hareketler 
sonucu kan dolaşımı hızlanır ve 
düzene girer. Ayrıca kan dolaşı-
mının düzene girmesi metaboliz-
manın düzenlenmesine yardımcı 
olur ve hastalıklara karşı direnç 
kazandırır.

Olimpik yüzme

Yaz olimpiyat oyunlarında yer 
alan sporlardan biri olan yüzme 
farklı branşlara ayrılır. Bu branş-
ların hepsi 50 metre uzunluğun-

The sport of swimming, through 
which the entire body concurrently 
works in coordination, is extremely 
healthy and beneficial for the body. 
The water resistance develops the 
muscles of the entire body, whereas 
blood circulation accelerates and is 
regulated thanks to the moves made 
while swimming. Furthermore, re-
gulated blood circulation helps the 
regulation of the metabolism and 
provides resistance against illnes-
ses. 

Olympic swimming

One of the sports featured in the 
summer Olympic games, swimming 
has different styles. All these bran-

life
Türker Beşe 
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da ve 2,5 metre genişliğindeki 8 kulvara bölünmüş olimpik 
standartlardaki havuzlarda icra edilir. Her yüzücü kendi 
kulvarında kalmak koşuluyla serbest, kelebek, kurbağalama 
ya da sırt üstü stillerde yüzer. Bu stillerin ayrı ayrı veya bir 
arada kullanılması müsabakanın branşına göre değişiklik 
gösterir. Yine müsabakanın branşına göre yüzülecek mesa-
fe 50, 100, 200, 400, 800 ya da 1500 metre olarak saptan-
mıştır. Bunların haricinde 10 kilometrelik maraton yüzme 
müsabakaları da olimpiyat oyunlarında yer alan 17 yüzme 
branşından biridir.

Olimpik yüzme dendiğinde akla gelen ilk isimlerden olan 
ABD’li yüzücü Michael Phelps, 22 madalya ile olimpiyat tari-
hinin en fazla madalya kazanan, 18 altın madalya ile en faz-
la altın madalya sahibi sporcusudur. 2008 Pekin Olimpiyat 
Oyunları’nda 8 altın madalya kazanan ünlü yüzücü ayrıca 
tek bir olimpiyatta en fazla birincilik elde eden sporcu ol-
mayı da başarmıştır.

ches are performed in pools at Olympic standards divided in 8 
courses, each of which are 50 meters of length and 2.5 meters of 
width. Each swimmer swims freestyle, butterfly, breaststroke, or 
backstroke styles provided that they swim at their own course. The 
separate or joint use of these styles depends on the branch of the 
competition. Furthermore, depending of the branch of the compe-
tition, the distance to swim is determined as 50, 100, 200, 400, 800 
or 1500 meters. Moreover, the marathon swimming competition 
of 10 kilometers is one of the 17 swimming branches in the Olympic 
games, as well. 

American swimmer Michael Phelps, one the of the first names that 
springs to mind when it comes to Olympic swimming, is the most 
decorated sportsman in the Olympic history with 22 medals and is 
the owner of highest number of gold medals with 18 gold medals 
in total. Having won 8 gold medals in the 2009 Beijing Olympic 
Games, the famous swimmer succeeded in becoming the athlete 
to rank first the most in a single Olympic game. 

Yaz olimpiyat 
oyunlarında yüzme  

50 metre uzunluğunda ve 
2,5 metre genişliğindeki 
kulvarlarda icra edilir.

At the summer Olympics, athletes 
swim in lanes of 50 meter-length 

and 2.5 meter-width.
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Türkiye’de yüzme

Türkiye’de yüzme sporu denince akla 
gelen ilk isim, 27 yıl millî takıma hiz-
met eden Derya Büyükuncu’dur. Toplam  
6 kez Olimpiyat Oyunları’nda yarışan ilk 
yüzücü olma unvanını İsveçli Lars Frö-
lander ile birlikte taşıyan Büyükuncu, 
Uluslararası Su Sporları Federasyonu 
(FINA) tarafından düzenlenen Dünya 
Kupası organizasyonlarında 4 altın ma-
dalya, Akdeniz Oyunları’nda bir altın, 
bir gümüş ve bir bronz madalya kazan-
mıştır. Uluslararası bir organizasyonda 
yüzme dalında Türkiye’ye ilk altın ma-
dalyayı getiren Derya Büyükuncu ayrıca 
3 kez Avrupa Gençler Yüzme Şampiyo-
nası’nı kazanmıştır.

Swimming in Turkey 

The first name that springs to mind when 
it comes to swimming in Turkey is Derya 
Büyükuncu who served the national team 
for 27 years. Assuming the title of first 
swimmer to compete 6 times in Olympi-
cs together with Swedish Lars Frölander, 
Büyükuncu won 4 golden medals in the 
World Cup organizations carried out by 
the International Swimming Organiza-
tion (FINA) as well as a golden, a silver 
and a bronze medal in the Mediterrane-
an Games. Having brought to Turkey the 
first golden medal in the branch of swim-
ming, Derya Büyükuncu won thrice the 
European Junior Swimming Champions-
hip, as well.  

Derya Büyükuncu

Türkiye’de yüzme sporu denince akla gelen ilk isim, 
27 yıl millî takıma hizmet eden  

Derya Büyükuncu’dur.
The first name that springs to mind when it comes 

to swimming in Turkey is Derya Büyükuncu who 
served the national team for 27 years.
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Portreler
Portraits

Bu dünyadan bir Güdük Necmi 
geçti: Halit Akçatepe
This world was once home to 
Güdük Necmi: Halit Akçatepe 

Mehmet Sakarya

life

Usta oyuncu Halit Akçatepe aramızdan ayrıldığında 
arkasında gencinden yaşlısına kendisini büyük 

sevgiyle kucaklayan bir izleyici kitlesi bırakmıştır.
When master actor Halit Akçatepe passed away, he 
left behind a mass of audience of all ages that have 

embraced him with great love.
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“Hababam Sınıfı”nın zihinlerimize kazınmış müziği çalınma 
hızına göre hem neşeyi hem de hüznü barındırır bilindiği üze-
re. Bir anlamda neşenin içinde hüznü, hüznün içinde neşeyi 
muhafaza eder.

Filmdeki karakterler de aynen böyledir. Kahkahalarının ar-
dında ailelerinden uzak kalmanın garipliği vardır, yaşadıkla-
rı sıkıntıları ise arkadaşlığın verdiği neşe ile hemen bertaraf 
ederler. Şüphesiz bu karakterlerin en önde gelenlerinden biri 
de usta aktör Halit Akçatepe’nin canlandırdığı Güdük Nec-
mi’dir. Hafızalara kazınan birçok başka filmde rol almasına 
rağmen Akçatepe, en çok hınzır olduğu kadar masumane bir 
gülümsemeye de sahip olan bu karakterle hayatımızda yer 
etmiştir. Gerçi Akçatepe’nin “Canım Kardeşim”den “Süt Kar-
deşler”e birçok farklı filmde de efsanevi bir oyunculuk sergi-
lediği unutulmamalıdır. Fakat “Hababam Sınıfı”nda yer alan 
birçok oyuncu gibi Akçatepe için de müzik artık yavaşlamış 
ve hüzün faslına ulaşmıştır; bizde, oynadığı filmlerin neşesi-
ni bırakarak şüphesiz.

Sanatın içine doğmak

Halit Akçatepe 1938 yılında İstanbul’un Üsküdar ilçesinde 
dünyaya gelir. Sanatçı bir ailenin oğludur. Anne tarafından 
soyu Nevşehirli Damat İbrahim Paşa’ya kadar uzanan ba-
bası tuluatçı Sıtkı Akçatepe de “Hababam Sınıfı” serisinde 
rol almış bir tiyatro ve sinema sanatçısıdır. Sıtkı Bey filmde 

As it is known, the music of “Hababam Sınıfı” which is imprinted 
on our minds reflects both joy and gloom depending on the speed 
of performance. In a sense, it retains sorrow within joy and joy 
within sorrow.

The characters in the film are the same, as well. Behind laughter, 
there is the loneliness of being away from their families; they swe-
ep away their problems with the joy their friends bring. For sure, 
one of the leading ones among these characters is Güdük Necmi 
portrayed by Halit Akçatepe. Even though he took roles in many 
other movies imprinted in minds, Akçatepe left a mark in our lives 
with this character which has a swine as well as innocent smile. In 
fact, it must not be forgotten that Akçatepe has performed legen-
dary roles in many different movies from “Canım Kardeşim” to 
“Süt Kardeşler”. However, like many actors who took role in “Ha-
babam Sınıfı”, the music has slowed down for Akçatepe and has 
reached the level of gloom; having, for sure, left behind the joy of 
the films in which he has performed. 

Being born into art 

Halit Akçatepe was born in 1938 in the Üsküdar district of İstan-
bul. He was the son of an art-enthusiast family. His father Sıtkı 
Akçatepe, a descendant of Nevşehirli Damat İbrahim Pasha, was 
a theatre and cinema actor who took role in the “Hababam Sınıfı” 
series, as well. Sıtkı Bey had played the role of a physics teacher 
who was a veteran of the War of Independence. In real life, too, 
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İstiklal Harbi gazisi bir fizik öğretmenini 
canlandırmıştır. Kendisi gerçek hayatta da 
İstiklal Harbi’nde, Büyük Taarruz’da yer 
almış gazilerimizdendir. Halit Akçatepe bir 
söyleşisinde mesleğe dair birçok şeyi baba-
sından öğrendiğini büyük bir saygıyla be-
lirtir. Annesi Leman Hanım ise yine tiyatro 
ve sinema sanatçısıdır, filmlerde genellikle 
fedakar anne rolünü üstlenmektedir. Aslın-
da onun bu rolü de yine gerçek hayatla ör-
tüşür, zira oğlunun belirttiğine göre Leman 
Hanım’ın tiyatroya başlama sebebi geçim 
sıkıntısı nedeniyle Halit’e meyve alamama-
larıdır. Aileye katkı sağlamak için başladığı 
bu meslekte gün geçtikçe başarılı bir sanat-
çı olur.

he is one of our veterans who took part in the 
War of Independence and in the Battle of Dum-
lupınar. In one of his interviews, Halit Akçate-
pe mentioned in full respect that he had learnt 
a lot from his father regarding his profession. 
His mother, Leman Hanım is a theatre and 
cinema artist, as well; she generally took the 
role of a self-sacrificing mother in the movies. 
In fact, this role coincides with real life becau-
se – as stated by her son – the reason why Le-
man Hanım started to act in theatre was that 
they could not buy fruit for Halit due to their 
financial difficulties. Day by day, she became 
a successful artist in this profession which she 
started in order to contribute financially to the 
family.

Halit Akçatepe bir 
söyleşisinde mesleğe dair 

birçok şeyi babasından 
öğrendiğini büyük bir 

saygıyla belirtir. 
In one of his interviews, 

Halit Akçatepe mentioned 
in full respect that he had 
learnt a lot from his father 
regarding his profession. 
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Akçatepe, Yeşilköy Pansiyonlu İlkokulu’nda yatılı 
okur. Kıpır kıpır bir çocuktur. Daha 5 yaşındayken 
ilk filminde, “Nasrettin Hoca Düğünde”de rol alır. 
Bir çocuk oyuncuya ihtiyaç olunca Muhsin Ertuğrul, 
Sıtkı Bey’den Halit’in filmde oynamasını ister. Böy-
lece Halit, sanatçılığa ilk adımı atar. Halit Akçatepe 
çocukluğundan gençliğine kadar birçok filmde oy-
nar. Bunların bir kısmı bir yangında arkasında başka 
bir kopya bırakmadan yok olur, bir kısmı günümüze 
ulaşır. Ama hiçbiri onu yıldız seviyesine ulaştırmaz. 
Tanınan bir oyuncu olmak için 1970’li yılları bekle-
yecektir.

Yıldızlar içinde bir yıldız

Yedi yaşındayken İstanbul Şehir Tiyatroları’nın ço-
cuk bölümüne devam eden Akçatepe, ilkokulun ar-
dından gittiği Saint Benoit Lisesi’nde tiyatro ile çok 
daha fazla ilgilenmeye başlar. Lisenin ardından ede-
biyat ve hukuk fakültelerine kaydolsa da buralara 
devam etmez. Sinema ve tiyatro baskın gelir. Tiyatro 
turneleri ile Anadolu’nun birçok bölgesini gezme fır-
satı bulur. 

Akçatepe studied at the Yeşilköy Boarding School. He was 
a restless kid. When he was 5, he took role in his first movie 
“Nasrettin Hoca Düğünde”. When a child actor was needed 
in the movie, Muhsin Ertuğrul asked Sıtkı Bey to have Halit 
take role in the move. So, Halit took the first step of beco-
ming an artist. Halit Akçatepe took roles in many movies 
from his childhood up until his youth. Some of them have 
disappeared in a fire without leaving a copy behind, whe-
reas some have reached the present. However, none of them 
made him reach the level of a star. He would have to wait 
until the 1970s in order to be a recognized artist. 

A star among stars

While still a student at the Children’s Department of the İs-
tanbul State Theatres at 7, Akçatepe started to get more in-
terested in theatre at the Saint Benoit High School which he 
attended following elementary school. Even though he was 
enrolled in the literature and law faculties following high 
school, he did not pursue that education. Cinema and theat-
re predominated. With the theatre tours, he had the chance 
to visit many regions of Anatolia. 
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1970’li yıllarda ise adeta sanatının 
zirvesini yaşar. “Üç Arkadaş” (1971), 
“Canım Kardeşim” (1973), “Köyden İn-
dim Şehre” (1974), “Bizim Aile” (1975), 
“Hababam Sınıfı” serisi (1975, 1976), 
“Süt Kardeşler” (1976) ve “Şaban Oğlu 
Şaban” (1977) gibi filmler Akçatepe’yi 
zihinlerimize kazır. O yıllarda Ertem 
Eğilmez’in unutulmaz filmlerinin vaz-
geçilmez oyuncularından biri de odur. 
Türk sinemasının Kemal Sunal, Tarık 
Akan gibi müstesna isimleri ile büyük 
bir uyum sağlayarak efsane işler ortaya 
çıkarırlar. 

Halit Akçatepe hayatının geri kalanın-
da da her zaman sinema ve tiyatronun 
içinde yer alır, özellikle son yıllarda 
birçok televizyon dizisinde de izleyi-
ciyle buluşur. Oynadığı filmlerin sayısı 
79’u bulan sanatçı, 1963 ve 1999 yılla-
rında iki defa evlenmiş ve bu evlilikler-
den Itır, Ebru ve Günsu adlarında üç 
kız çocuğu sahibi olmuştur. Halit Ak-
çatepe arkasında gencinden yaşlısına 
kendisini büyük sevgiyle kucaklayan 
bir izleyici kitlesi bırakarak 31 Mart 
2017 tarihinde aramızdan ayrılır. Ayrı-
lığı hüzün bırakırken, hatırası bizi ne-
şelendirmeye devam etmektedir.

In the 1970s, he was living the heyday 
of his art so, to speak. Movies such 
as “Üç Arkadaş” (1971), “Canım Kar-
deşim” (1973), “Köyden İndim Şehre” 
(1974), “Bizim Aile” (1975), “Haba-
bam Sınıfı” series (1975, 1976), “Süt 
Kardeşler” (1976) and “Şaban Oğlu 
Şaban” (1977) ensured that Akçatepe 
is imprinted on our minds. In those 
years, he was one of the indispensib-
le actors of the unforgettable movies 
of Ertem Eğilmez. Working in great 
harmony with the exceptional names 
of the Turkish cinema such as Kemal 
Sunal and Tarık Akan, they produced 
legendary works. 

During the rest of his life, Halit Akça-
tepe took part in cinema and theatre 
and he met the audience with many 
television series especially in the la-
test years. The actor, who performed 
in 79 films, got married twice in 1963 
and 1999, and has three daughters 
named Itır, Ebru and Günsu. Leaving 
behind an audience of all ages who 
embraced him with great love, Ha-
lit Akçatepe died on 31 March 2017. 
While his death has saddened us, his 
memory continues to cheer us up. 

1970’li yıllarda Ertem Eğilmez’in 
unutulmaz filmlerinin vazgeçilmez 

oyuncularından biri de Halit Akçatepe’dir. 
In the 1970's Halit Akçatepe was one 

of the indispensible actors of the 
unforgettable movies of Ertem Eğilmez. 
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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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Yaz lezzetleri

Gastronomi
Gastronomy

Summer delicacies 

Havaların ısınmasıyla yemek alışkanlıklarımız da değişti. 
Ne kadar aç olsak da hafif yiyecekler tercih ediyoruz. Sizin 
için birbirinden hafif, besleyici ve lezzetli bir yaz menüsü ha-
zırladık. Afiyet olsun.

Our eating habits changed as the weather got hotter. No mat-
ter how hungry we are, we prefer light food. We prepared a 
summer menu each one lighter, more nutritious and delicious 
than the other. Enjoy.

life
Gökçe Doru
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Soğuk çorba

Yapılışı:

Preparation:

Cold soup 

Anadolu’nun eşsiz lezzetleri içinde 
çorbaların ayrı bir yeri bulunur. Yur-
dumuzun her köşesinde yaz aylarının 
vazgeçilmezi olan ve yöresine göre 
farklı malzemelerle hazırlanan soğuk 
çorba, yoğurdun bakliyatla muhteşem 
uyumunu yansıtır.

Yoğurt ve su pürüzsüz bir karışım oluşturacak şekilde karıştırılır. Suyun ne 
kadar konulacağı yoğurdun kıvamına bağlıdır. Karışım ne yoğurt kadar katı ne 
de ayran kadar cıvık olmalıdır. Karışımın içine haşlanmış yarma ve nohut ilave 
edilir. Soğuk çorbamız hazırdır. Servis etmeden önce tereyağında kavrulmuş 
kırmızı toz biber ve ince doğranmış taze nane eklemek çorbamıza muhteşem 
bir lezzet katar. 

Soups have a different place among the 
unique delicacies of Anatolia. An indis-
pensible meal of the summer months in 
every corner of our country, cold soup, 
which can be prepared with different 
ingredients depending on the region, 
reflects the perfect harmony of yogurt 
with legumes. 

Blend yogurt and water as to form a smooth mixture. The amount of the water 
used depends on the consistency of the yogurt. The mixture should neither be 
as solid as yogurt nor as liquidy as ayran. Add the boiled wheat and chickpeas 
to the mixture. Cold soup is ready to serve. Adding red pepper flakes roasted in 
butter and fine-chopped mint gives a perfect flavor to our soup. 

Malzemeler
Ingredients

- Yarım kilogram yoğurt
- 1,5 su bardağı soğuk su
- 2 su bardağı haşlanmış yarma
- 1 su bardağı haşlanmış nohut
- İsteğe bağlı tuz

- Half a kilogram of yogurt
- 1.5 glass of cold water
- 2 glasses of boiled wheat
- 1 glass of boiled chickpea
- Salt to taste 
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Baked trout 
Fırında alabalık

Yapılışı:

Preparation:

Lezzetli bir balık olması nedeniyle her 
mevsim büyük bir keyifle tüketilen 
alabalık, içerdiği vitaminler sebebiyle 
sağlığa da oldukça faydalı. 

Alabalıklar cam bir kap içerisinde soya sosuna bulanır ve 2-3 saat kadar buz-
dolabında bekletilir. Soya sosu oldukça tuzlu olduğundan tuz ilavesine gerek 
yoktur. Soğanlar halka şeklinde kesilir ve fırın tepsisine dizilir. Soya sosuyla 
terbiye ettiğimiz balıklar soğanların üzerine yerleştirilir. Balıkların üzerine 
karabiber serpilir ve 180 derecelik fırında 45 dakika kadar pişirilir. Tercihe 
göre balıklar servis etmeden önce limon, taze kekik, taze biberiye veya dereo-
tuyla süslenebilir.

Trout which is consumed with pleasu-
re every season as it is a delicious fish 
which is highly healthy since it conta-
ins vitamins.

Marinate the trout in a glass bowl with soy sauce and leave in refrigerator for 
about 2-3 hours. As the soy sauce is salty enough, there is no need for additional 
salt. Chop the onion in rings and place them on the oven tray. Place the trouts we 
have marinated with soy sauce on the onions. Dust black pepper on the fish and 
cook for 45 minutes at 180 degrees. Our fish can be garnished with lemon, fresh 
thyme, fresh rosemary or dill to taste. 

Malzemeler
Ingredients

- 4  adet temizlenmiş alabalık
- Yarım çay bardağı soya sosu
- 1 adet orta boy soğan
- Karabiber

- 4 pieces of cleaned trout
- Half a tea cup of soy sauce 
- 1 medium-sized onion 
- Black pepper 
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Mantar dolması

Yapılışı:

Preparation:

Stuffed mushrooms 

Bağışıklık sistemini kuvvetlendirici 
ve kötü kolesterolü düşürücü etkisi 
olan mantarın tedavi edici özelliği de 
bulunuyor. Marketlerden her mevsim 
alabileceğimiz mantar hem pişirmesi 
kolay bir sebze hem de çok çeşitli ye-
mekler yapmaya imkan veriyor.

Kırmızı ve yeşil biber küçük küçük doğranıp zeytinyağında hafifçe kavrulur. 
Küp doğranmış domates eklenir, bir süre daha kavrulur. Sebze karışımı soğu-
duktan sonra kaşar peyniri ilave edilir ve karıştırılır. Dolmamızın içi hazırdır. 
İç malzeme kıymayla, mevsimine göre kabak, patlıcan, ıspanak veya garnitür-
le de hazırlanabilir. Mantarların sapları çıkarılır ve bir tencerede veya fırın-
da suyu çıkana kadar pişirilir. Mantarlar suyunu tamamen kaybetmemelidir. 
Mantarların içi sebze karışımıyla doldurulur ve 180 derecelik fırında 20 daki-
ka kadar pişirilir.

Having an immune boost and bad 
cholesterol reduction impact, mush-
rooms are healing, as well. Mushro-
om, which you can find every season 
in stores, is a vegetable easy to cook 
and also allows for cooking different 
meals. 

Mince the red or green paper and gently roast in olive oil.  Add the diced tomato 
and fry for a while more. After the vegetable mixture cools down, add the kaşar 
cheese and mix. Our stuffing is now ready. The stuffing can also be prepared with 
zucchini, aubergine, spinach and garniture.  Remove mushroom stems and cook 
in a pot or in the oven until they are dehydrated. Mushrooms must not be comp-
letely dehydrated. Fill the mushrooms with the vegetable stuffing and cook for 20 
minutes at 180 degrees. 

Malzemeler
Ingredients

- 1 paket kültür mantarı
- 1 adet kırmızı ve yeşil biber
- 1 adet orta boy domates
- 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
- 2 çorba kaşığı zeytinyağı
- İsteğe bağlı tuz, karabiber

- 1 package of cultivated mushrooms 
- 1 red or green pepper 
- 1 medium-sized tomato
- 1 cup of shredded kaşar cheese 
- 2 table spoons of olive oil
- Salt, pepper to taste 



114

Yoğurtlu ve çilekli tatlı

Yaz mevsiminin en güzel yanların-
dan biri de tezgahlarda çok çeşitli 
meyvelere rastlayabilmemiz. Bu 
meyveleri dondurma, yoğurt, çiko-
lata, bisküvi gibi malzemelerle bir 
araya getirerek şahane lezzetler elde 
etmek mümkün.

Bisküviler ufalanarak derin ve küçük cam bir kaseye koyulur. Kase yerine su 
bardağı da kullanılabilir. Üzerine birkaç kaşık yoğurt eklenir. Yoğurdun üze-
rine ise doğranmış çileklerin bir kısmı konulur. Çilekler yoğurtla kaplanır. En 
üste tekrar çilekler dizilir. Tatlımız hazırdır. Bu basit tatlı, yoğurt yerine don-
durma kullanılarak da hazırlanabilir. İsteğe bağlı olarak çikolata sosu eklene-
rek servis edilebilir.

One of the most beautiful things about 
the summer season is that we find 
very different fruits on stands. It is 
possible to obtain marvelous delica-
cies by bringing together ingredients 
such as ice cream, yogurt, chocolate 
and biscuit. 

Crumble the biscuits and place in a deep and small glass bowl. Instead of a 
bowl, water glass can be used. Add a couple of spoons of yogurt. Place some of 
the sliced strawberries on the yogurt. Cover the strawberries with yogurt and 
cover them. Place another layer of strawberries on top. Our dessert is ready. 
This simple dessert can be prepared by using ice cream instead of yogurt. It 
can be served by adding chocolate sauce to taste.  

Malzemeler
Ingredients

- 1 su bardağı yoğurt
- 9-10 adet çilek
- 4-5 adet bisküvi

- 1 glass of yogurt
- 9-10 strawberries 
- 4-5 biscuits

Yapılışı:

Preparation:

Dessert with yogurt and strawberries 
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PTT ailesinde 
Ramazan coşkusu
Joy of Ramadan among the 
PTT Corp. family

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi’nin (PTT A.Ş.) üst 
düzey yöneticileri Ramazan ayı ve Ramazan Bayramı boyunca 
Türkiye’nin dört bir yanında PTT çalışanlarıyla bir araya gel-
di. Yöneticiler, gün içinde PTT A.Ş. başmüdürlükleri ve işyer-
lerinde incelemelerde bulunurken iftar sofralarında Ramazan 
ayının bereket ve coşkusunu paylaştı. Ziyaretlerine bayram sü-
resince de devam eden PTT A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve 
Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, “Bu Ramazan da büyük PTT 
A.Ş. ailesi olarak iftarlarda buluştuk, kuruluşumuzun üst düzey 
yöneticileriyle Türkiye’yi dolaştık, çalışanlarımızla hasbihal et-
tik. Ailemiz bu sayede daha da kaynaştı ve kenetlendi” dedi. 

The high-level managers of the Post and Telegraph Organizati-
on Corporation (PTT Corp.) came together with the PTT emplo-
yees in the four corners of Turkey during the month of Ramadan 
and Eid al-Fitr. While examining the Central Directorates and 
the branches of the PTT Corp. in the daytime, the managers sha-
red the abundance and enthusiasm of the month of Ramadan 
at the fast-breaking tables. Continuing his visits throughout the 
Eid al-Fitr, as well, Chairman of Board and Director General of 
the PTT Corp. Kenan Bozgeyik said, “We met in fast-breaking 
as the PTT Corp. family, we travelled Turkey with the high-level 
managers of our organization, we chatted with our employees. 
Hence, our family is much socialized and has become one.”

Adopting as principle that the services it of-
fers to the public make life easier in addition 
to being high-quality, safe and affordable, the 
Post and Telegraph Organization Corpora-
tion (PTT Corp.) has introduced yet another 
innovation within this framework. With the 
“Electronic Reception Notification Special 
Service”, the sender is notified via electronic 
mail (e-mail) that the message was delivered 
to the recipient. This service is offered for re-
gistered domestic, EMS courier, postal cargo 
and cargo dispatches on the condition that the 
customer agrees to it upon admission, gives 
their e-mail address and pays an additional 
fee of 0.80 TL. The Electronic Reception No-
tification Special Service is not offered for un-
registered mail.

Haberler 
Newslife

PTT’den “e-posta” hizmeti
PTT’s “e-mail” service

Vatandaşa sunduğu hizmetlerin kaliteli, 
güvenilir ve uygun fiyatlı olmasının yanı 
sıra hayatı kolaylaştırmasını da ilke edi-
nen Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim 
Şirketi (PTT A.Ş.), bu çerçevede yeni 
bir uygulamaya daha imza attı. Şirket, 
“Elektronik Alma Haberi Özel Hizmeti” 
ile gönderinin alıcıya teslim edildiği bil-
gisini elektronik posta (e-posta) yoluyla 
göndericiye ulaştırıyor. Bu hizmet, yurt 
içi varışlı taahhütlü, APS kurye, posta 
kargosu ve kargo gönderileri için müş-
terinin kabulde talep etmesi, e-posta 
adresini vermesi ve 0,80 TL ilave ücret 
ödemesi halinde sunuluyor. Kayıtsız 
gönderilerde Elektronik Alma Haberi 
Özel Hizmeti verilmiyor.

1

2
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The PTT Corp, which carries out activities at the international le-
vel in the field of philately, continued these works in June, as well.

 Listed in the 2017 Stamp Emission Program of the PTT Corp. the 
commemorative stamp of 70x80 millimeters themed “World Envi-
ronment Day (Recycling)” was launched for a sale price of 1.60 TL 
whereas the relevant first day cover of 210x140 millimeters for a 
sale price of 2.50 TL. 

The sale price of the commemorative stamp of 100x100 millime-
ters themed “Ankapark” which was put into circulation on 15 June 
2017 was determined as 2x1.60 TL. The sale price of first day cover 
of 140x120 millimeters of the stamp in question is 4.25 TL.  

On 20 June 2017, the PTT Corp. launched the commemorative 
stamp of 36x52 millimeters, themed “Historical Fountains” for a 
sale price of 1.60 TL. The cost of the first day cover  of  110x180 of 
the stamp in question is 2.75 TL. 

It is possible to obtain the philatelic products of the PTT Corp. from 
the PTT branches as well as on www.filateli.gov.tr and through 
the mobile philately application.

New stamps in circulation

Filateli alanında uluslararası düzeyde yetkinliği bulunan 
PTT A.Ş., Haziran ayında da bu konudaki çalışmalarını sür-
dürdü. 

2017 Yılı Pul Emisyon Programı’nda yer alan “Dünya Çevre 
Günü (Geri Dönüşüm)” konulu 70x80 milimetre boyutunda-
ki anma pulu 5 Haziran 2017 tarihinde 1,60 TL bedelle, söz 
konusu pula ait 210x140 milimetre boyutundaki ilkgün zarfı 
ise 2,50 TL bedelle satışa sunuldu. 

15 Haziran 2017 tarihinde tedavüle çıkarılan “Ankapark” ko-
nulu 100x100 milimetre boyutundaki anma pulunun bedeli 
ise 2x1,60 TL olarak belirlendi. Söz konusu pula ait 140x120 
milimetre boyutundaki ilkgün zarfının bedeli ise 4,25 TL 
oldu.

PTT A.Ş., 20 Haziran 2017 tarihinde “Tarihi Çeşmeler” ko-
nulu 36x52 milimetre boyutundaki anma pulunu 1,60 TL 
bedelle satışa sundu. Söz konusu pulun 110x180 milimetre 
boyutundaki ilkgün zarfının bedeli ise 2,75 TL. 

PTT A.Ş.’nin filatelik ürünlerine PTT işyerlerinden,  
www.filateli.gov.tr adresinden ve filateli cep uygulamasın-
dan ulaşmak mümkün.

3

Yeni pullar tedavülde
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BTK “Türkiye Elektronik 
Haberleşme Sektörü 3 Aylık Pazar 
Verileri Raporu”nu yayımladı
BTK publishes “Turkey Electronic Communications 
Sector 3-Month Market Data Report”

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 2017 yılının ilk 
çeyreğine ilişkin “Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü 3 
Aylık Pazar Verileri Raporu”nu yayımladı. 

Raporda 1 Nisan 2016 tarihinde sunulmaya başlayan 4.5G 
hizmetlerinde bir sene içinde 56,4 milyon aboneye ulaşıldığı, 
4.5G hizmetinden önce ayda 1,6 GB olan aylık ortalama veri 
kullanımının ise 2,5 GB’a çıktığı görüldü. Rapor, genişbant in-
ternet abone sayısının da önceki döneme göre 2,1 milyonluk 
artış göstererek 64,3 milyona ulaştığını ortaya koydu. Toplam 
internet abone sayısının ise önceki yılın aynı dönemine kıyas-
la yüzde 24,3 arttığı tespit edildi. 2017 yılı birinci çeyrek döne-
minde hizmet bildirimleri kapsamında beş ilde yapılan mobil 
internet erişim hızı ölçümlerinde Bursa, Samsun ve Erzurum 
ilk üç sırayı aldı.

The Information and Communication Technologies Authority 
(BTK) published the “Turkey Electronic Communications Sec-
tor 3-Month Market Data Report” regarding the first quarter 
of 2017. 

In the report, it is seen that regarding the 4.5G services which 
started to be offered on 1 April 2016, the number of subscribers 
reached 56.4 million and that the monthly use of data which had 
been 1.6 GB before the 4.5G, reached 2.5 GB. The report revealed 
that the number of wideband Internet subscribers increased to 
64.3 million with a boost of 2.1 million compared to the previous 
period. It is determined that the total number of Internet subsc-
ribers increased by 24.3 percent compared to the same period of 
the previous year. When the Internet access speed is measured 
in five cities within the framework of the service notifications of 
the first quarter of 2017. Bursa, Samsun and Erzurum rank as 
the first three. 
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In the report, it is indicated that the total mobile traffic amount 
was 59.92 billion minutes in the first quarter of 2017, and that 
the amount reached 2.1 billion minutes regarding the fixed traf-
fic. While Germany became the country with which the highest 
number of data transfer with fixed and mobile lines were car-
ried out, the three most called numbers were listed as 182 (Hos-
pital Appointment Center), 112 (Medical Emergency) and 186 
(Electricity Failure). 

The report published by BTK has importance in terms of 
showing the increase in the fiber infrastructure in our country. 
According to the report, the fiber length, which was 272 thou-
sand 550 kilometers in the previous period, amounted to 297 
thousand 620 kilometers in the first quarter of 2017. This num-
ber equals to an increase of 9.2 percent.

Raporda 2017 yılının birinci çeyreğinde toplam mobil trafik 
miktarının 59,92 milyar dakika olduğu, sabit trafik içinse 
bu rakamın 2,1 milyar dakikayı bulduğu bilgisine yer verildi. 
Sabit ve mobil hatlardan en fazla trafik gönderilen ve alınan 
ülke Almanya olurken, en çok aranan ilk üç kısa numara 182 
(Hastane Randevu), 112 ( Sıhhi İmdat) ve 186 (Elektrik Arıza) 
şeklinde sıralandı. 

BTK’nın yayımladığı rapor, ülkemizde fiber altyapı yatırımla-
rındaki artışı göstermesi bakımından da büyük önem taşıyor. 
Rapora göre bir önceki yılın aynı döneminde 272 bin 550 kilo-
metre olan fiber uzunluğu, 2017 yılının ilk çeyreğinde 297 bin 
620 kilometreye ulaştı. Bu rakam, yüzde 9,2’lik artışa tekabül 
ediyor.
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KİTAP
BOOK

Yüzyıllar boyunca çeşitli düşünür ve 
filozoflar tarafından oluşturulan ide-
oloji kuramları günümüzde sosyal ve 
politik olayların açıklanmasında sıkça 
kullanılmaktadır. Jan Rehmann ese-
rinde Marx’tan Foucault’a, Lenin’den 
Stuart Hall’a önemli isimlerin teme-
lini attığı ideolojik teorileri yeniden 
inceliyor. Yazar analiz ettiği kuramla-
rı günümüzün piyasa totalitarizmine 
uyguluyor. Şükrü Alpagut çevirisiyle 
okura ulaşan eser, ideolojiler arası 
karşılaştırma sunarken söylemlerin 
ve ritüellerin yarattığı bilinçdışı etkiyi 
de ele alıyor. Eseri www.pttkitap.com 
üzerinden temin etmek mümkün. 

The ideologies formed by thinkers and 
philosophers throughout centuries are 
frequently used today in explaining so-
cial and political events. In his work, 
Jan Rehmann reanalyzes the ideological 
theories, the foundations of which were 
laid by important names from Marx to 
Foucault, from Lenin to Stuart Hall. 
The author applies these theories to to-
day’s market totalitarianism. Transla-
ted by Şükrü Alpagut, the work offers 
comparison between the ideologies and 
analyzes the subliminal effect the dis-
courses and rituals create, as well. The 
work can be obtained from the web site  
www.pttkitap.com. 

İDEOLOJİ KURAMLARI-
YABANCILAŞMA VE 
BOYUN EĞME GÜÇLERİ
THEORIES OF 
IDEOLOGY-THE POWERS 
OF ALIENATION AND 
SUBJECTION   
JAN REHMANN  
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Çok uzun süre Arap topraklarının 
önemli bir kısmında hüküm süren 
Osmanlı İmparatorluğu bölge te-
baası üzerinde kültürel ve toplum-
sal etki yaratmayı başarmıştır. Bu 
etkiden yola çıkan Bruce Masters 
eserinde Osmanlı’nın belli bir dö-
neme kadar Arap topraklarını idare 
etmedeki başarısını yerel aktörlerle 
işbirliğine bağlıyor. Kitap, Osmanlı 
İmparatorluğu’nun Araplar nezdin-
de kabul gördüğü veya etkisinin 
sınırlı olduğu farklı alanları okuyu-
cuya sunuyor. Çevirisini Feray Coş-
kun’un yaptığı eser Osmanlı-Arap 
ilişkilerine dair temel başlıkları ele 
alıyor. 

Ruling an important part of the Ara-
bian lands for a long time, the Otto-
man Empire succeeded in creating 
cultural and societal impact on the 
subjects of the region. Deriving from 
this impact, Bruce Masters relates in 
his work the success of the Ottomans 
in administering the Arab lands to its 
collaboration with local actors. The 
work presents the reader different 
fields where the Ottoman Empire 
was recognized by or had limited inf-
luence on Arabs. Translated by Feray 
Coşkun, the work treats the basic he-
adings regarding the Ottoman-Arab 
relations. 

OSMANLI 
İMPARATORLUĞU’NUN 
ARAPLARI 1516-1918 
THE ARABS OF THE 
OTTOMAN EMPIRE 
1516-1918    
BRUCE MASTERS   
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MÜZİK
MUSIC

10
TARKAN

Tarkan 2016 yılında çıkardığı ve Türk 
Sanat Müziği eserlerini yorumladığı 
“Ahde Vefa” albümünden sonra yeni 
pop albümü “10”u dinleyicinin beğeni-
sine sunuyor. Albümde sanatçının ken-
di yazdığı ve bestelediği şarkıların yanı 
sıra Sezen Aksu’dan Aysel Gürel’e, Ümit 
Sayın’dan Nazan Öncel’e önemli şarkıcı 
ve bestecilerin eserleri yer alıyor. Aran-
jörlüğünü Ozan Çolakoğlu’nun yaptığı 
14 şarkılık çalışmada “Çok Ağladım”, 
“Biz Çocukken”, “Kedi Gibi”, “Bal Küpü” 
gibi eserler yer alıyor. 

ePttAVM.com'da
15,95 TL

After the album “Ahde Vefa”, which he rele-
ased in 2016 and where he performed the 
works of Turkish Classical Music, Tarkan 
offers his new album “10” to the audience. 
The album features the works of impor-
tant singers and composers from Sezen 
Aksu to Aysel Gürel, from Ümit Sayın to 
Nazan Öncel as well as the ones which 
he personally wrote and composed. This 
work of, 14 songs the arranger of which 
is Ozan Çolakoğlu, features songs such 
as “Çok Ağladım”, “Biz Çocukken”, “Bal 
Küpü”, “Kedi Gibi”. 
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JORGE MOREL 
GUITAR MUSIC 
CELİL REFİK KAYA 

Sanat hayatına çok küçük yaşta 
başlayan, “gitarın genç dâhisi” 
olarak adlandırılan, Avrupa ve 
Amerika’da sayısız konser veren 
genç yetenek Celil Refik Kaya’nın 
albümü raflardaki yerini aldı. Sa-
natçı bu çalışmasında Arjantinli 
gitar virtüözü ve besteci Jorge Mo-
rel’in eserlerini yorumluyor. Daha 
önce Cumhurbaşkanlığı Senfoni 
Orkestrası, İstanbul Devlet Sen-
foni Orkestrası, New Jersey Barok 
Orkestrası gibi birçok orkestrayla 
çalışan Kaya, albümünde  “Milon-
ga del Viento” ve “Giga Criolla” gibi 
parçaları dinleyiciye farklı bir yo-
rumla sunuyor. 

Acknowledged as the “young guitar 
genius”, the new album of the young 
talent Celil Refik Kaya, who started 
his art career at an early age and 
gave numerous concerts in Europe 
and America, hit the shelves. In this 
work, the artist performs the works 
of the Argentinean guitarist and com-
poser Jorge Morel. Having worked 
already with many orchestras such 
as the Presidential Symphony Orc-
hestra, the İstanbul State Symphony 
Orchestra, the New Jersey Baroque 
Orchestra, Kaya offers works such as 
“Milonga del Viento” and “Giga Cri-
olla” to the audience with a different 
interpretation. 
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YÖNETMEN DIRECTOR: MATT REEVES
OYUNCULAR STARS: WOODY HARRELSON, ANDY SERKIS, STEVE ZAHN, SARA 
CANNING, JUDY GREER 
YAPIM PRODUCTION: ABD USA
TÜR GENRE: BİLİMKURGU, DRAM  SCIENCE FICTION, DRAMA   

MAYMUNLAR CEHENNEMİ 3:  SAVAŞ  
WAR FOR THE PLANET OF THE APES 

“Maymunlar Cehennemi” seri-
sinin son filminde Sezar’ın ırkı 
ve insanlar arasında çok ciddi 
bir savaş çıkar. Büyük kayıpların 
verildiği çatışmada Sezar insan 
ırkının başında bulunan oldukça 
acımasız bir albay ile karşı karşı-
ya gelir. Her iki ırkın da geleceğini 
etkileyecek bu buluşma Sezar’ın 
halkına karşı hissettiği sorum-
luluğu ve Albay’ın acımasızlığını 
ortaya çıkaracaktır. Yönetmenli-
ğini Matt Reeves’in yaptığı film-
de Emmy Ödüllü aktör Woody  
Harrelson başrolü üstleniyor. 

In the last movie of the “Planet 
of the Apes” series, a war breaks 
out between the race of Caesar’s 
and man. In the struggle in whi-
ch many losses occur, Caesar 
comes face to face with a high-
ly cruel colonel heading the hu-
mankind. This encounter, which 
will affect the lives of both races, 
will reveal the responsibility 
Caesar feels for his people as 
well as the cruelty of the colonel. 
Emmy Award winner Woody 
Harrelson stars in the movie di-
rected by Matt Reeves.
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YÖNETMEN DIRECTOR: JON WATTS 
OYUNCULAR STARS: TOM HOLLAND, MICHAEL KEATON, ROBERT DOWNEY JR. 
YAPIM PRODUCTION: ABD USA
TÜR GENRE: AKSİYON ACTION 

ÖRÜMCEK ADAM: EVE DÖNÜŞ   
SPIDER-MAN: HOME COMING

Demir Adam Tony Stark’ın akıl 
hocalığında kendini geliştiren 
ve onunla sıkı bir dostluk kuran 
Peter Parker, aynı zamanda lise 
hayatına alışmaya çalışmaktadır. 
Her ne kadar sıradan bir genç gibi 
yaşamaya gayret etse de Örüm-
cek Adam olarak şehre gelen bir 
düşmanla savaşmak durumunda 
kalır. Peter, yeni macerada ken-
dini kanıtlamaya çalışırken en 
değer verdiklerini de tehlikeye 
atacaktır. Örümcek Adam ka-
rakterini Tom Holland’ın canlan-
dırdığı filmde oyuncuya iki usta 
aktör Michael Keaton ve Robert  
Downey Jr. eşlik ediyor. 

Improving himself under the 
mentorship of Iron Man Tony 
Stark and developing a close 
friendship with him, Peter Parker 
tries to get used to high school life, 
as well. Even though he makes ef-
fort to live as an ordinary youn-
gster, as Spider-man he has to fi-
ght against an enemy that comes 
to the city. On this new adventure 
which he embarks, Peter puts his 
beloved ones into jeopardy as he 
tries to prove himself. In the mo-
vie, in which Tom Holland acts 
as Spider-man, two master ac-
tors, Michael Keaton and Robert  
Downey Jr., accompany him. 



Bulmacalife Hazırlayan: Mustafa Başaran

Şifre kelimeyi pttlife@ptt.gov.tr adresine gönderen ilk beş kişiyi sürpriz hediyeler bekliyor...
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Aklama
İlk pulu
bastıran 

resimdeki
padişah

Bezek

İstanbul’un
eski bir adı

Bir şirket 
türü

Milimetre
(kısa) Sevap

Ham maddeyi
işleyip mal

üretme

Kanın
dolaştığı

kanal
Yapıt Tembellik

Suudi 
Arabistan

plakası

Bir sanat türü

Azeri çalgısı

Yoksullar için
hayır kurumu
Germanyum

simgesi

Küçük limon
Bir ağırlık

ölçüsü birimi

Büyük kötülük

Eski Mısır
tanrısı

Nitelik
Bilgin kadın

İlgi

Mikroskop
camı

Hz. Muham-
med’in 
annesi

Somali
plakası

İman, itikat Ucu yanık
odun parçası

Selenyum
simgesi
Boksta 

oynanan 
her bölüm

Parça parça

Çalışma,
emek

Otomobilde
önemli parça

İsveç para 
birimi

Âlâ, en iyi

Balıkçıl 
bir kuş

Derviş 
selamı Sınır nişanı

Bir tür başlık

Bir haber
ajansı (kısa)

Naneden elde
edilen esans
Arnavutluk

başkenti

Bir yiyeceğin
posası

Avrupa Uzay
Ajansı

Şeref

Etki
Seçkin

Adlar, isimler

Binilecek 
taşıt veya 

hayvan
Cana yakın,

uysal
Briçte 

sanzatu
Avusturya

plakası

Baryumun
simgesi

Yapay 
tatlandırıcı

Evet ünlemi

Tarla sınırı

Genişlik

Nikelin 
simgesi

Milli Eğitim
(kısa)

Yasaklama

Cilt

Sessiz bir
komedi türü

Mal, ticaret
malı 

fi‹FRE KEL‹ME

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

ABDÜLMECİD

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17
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Bulmacalife Kazananlar ve Çözümler

Muzaffer Alacaoğulları, Oğuz Duran, Pınar Cihan, Filiz Yakar, Celil Akyol

“Alexander ...
...” (resimdeki

mucit)
Tez, iddia, sav

Bütün

Çok sert bir
tür kayaç

Erzurum’a 
ait bir kebap

türü
Anlam, meal

Yetersiz 
miktarda

Kuramsal
Sakağı

Bir koy ya da
lagünün dar

girişi 
Zanaat sahibi

Altının 
simgesi

Boğa güreşi
alanı

Sodyumun
simgesi

Hediye

Kabaca işte
orada ünlemi!

Edepli

Bir ilimiz

Kıta 
(kısa)

İçinde 
bulunulan

zaman
Kitapçık

Bir kıta adı

Başkentimiz

Umut

Taşla oynanan
bir çocuk

oyunu
Karışık renkli

Sınırımız 
olan bir ülke

Mesaj

Bir tür 
bıçak

Sözü birine
veya birilerine

yöneltme

Bilgisayarlı
Tomogra

(kısa)
Bir bağlaç

Sıcakta 
deride

görülür
Öğe

Helyumun
simgesi

Hayali karate

Bir göz 
rengi

Askerler
Paragraf
başındaki
büyük harf

Lale bulunan
veya yetişti-

rilen yer
Vilayet

İtalya yapımı
bir keman

Aşama

Meşime, son
Beyaz mer-
merde bulu-

nan sert kısım

Cüretkar

İtalya
başkenti

Tembih sözü

Müzikli 
tiyatro eseri

Verme, 
ödeme

Konya’da 
bir baraj

Kaba baston

Avuç içi

Mızrap

Mahal
İnce urgan

Bir burç adı

Olumsuzluk
öneki

Başlıca 
içeceğimiz

Tırpana balığı

Babanın kız
kardeşi

Favori

Yüce, ali

fi‹FRE KEL‹ME

1 2 3 4 5 6 7

P T T C E L L

Alexander 
Graham Bell

A R G Ü M A N A R E N A
A R M A Ğ A N U S L U

A N K A R A A M A T A
Ü M İ T İ R A N F M

V E E L A A S A K İ R

E M İ İ T A A P A
R O M A A S A

Y E R Y A Y
R İ N A A S

H A L A U L U

1

2

3

4

5

6

7

G T C A Z İ

A H A N Z A M A N E

B T İ S İ L İ K H E

L A L E L İ A M A T İ
İ L E T E N E A T A K

P E N A İ P
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