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İçinde bulunduğumuz çağı adlandırmak için artık iletişim, 
bilişim, teknoloji gibi kavramların çok ötesinde tanımlama-
lara ihtiyacımız bulunuyor. Sanayi Devrimi’nin dördüncü ev-
resini belirtmek üzere kullanılan “Endüstri 4.0” ifadesi, bera-
berinde “nesnelerin interneti” kalıbını da getiriyor. Üretim ve 
iletişim araçlarının mümkün olan en az insan müdahalesiyle 
işlemesi prensibine dayanan bu yeni dönem, personel kay-
nağımızı Ar-Ge alanına kaydırmaya imkan sağlıyor. Böylece 
sürdürülebilir bir kalkınma için geleceğe dönük, uzun vadeli 
planlar yapmak, bunların uygulanması için gerekli tedbirleri 
almak mümkün oluyor.

Yeni dönem, pek çok alanda alışkanlıkları değiştirdiği gibi 
hizmet sunumunda da önemli dönüşümleri zorunlu kılıyor. 
Tabiatı gereği yenilikçi bir yapı arz eden elektronik ticaret, 
Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketimizin (PTT A.Ş.) 
yakın dönemin gelişmeleri çerçevesinde ele aldığı bir alan.  
Gelişmiş ülkelerde e-ticaret, toptan perakende ticaretin orta-
lama yüzde 20’sini karşılarken ülkemizde bu oran yüzde 2-3 
dolaylarındadır. PTT A.Ş. iki asra yakın tecrübesi ve yaygın 
hizmet ağıyla Türkiye’nin e-ticaret hacmini artırma yolunda 
önemli adımlar atmaktadır. E-ticaretin ana bileşenlerinden 
lojistik konusundaki birikimimiz Şirketimizi bu alanda son 
derece avantajlı kılmaktadır. Şirketimiz, yurt içi pazarında 
lider konuma yükselmenin yanı sıra coğrafi avantajımızı kul-
lanarak Balkanlar, Kafkaslar, Orta Doğu ve Afrika gibi böl-
gelerin e-ticaret üssü olmayı da hedeflemektedir. Bu konuda 
hükümetimizin desteği ile kamu kurumları ve özel sektör 
temsilcileriyle yürüttüğümüz işbirlikleri millî kalkınmada 
büyük önem arz etmektedir. 24 Temmuz’da Bolu’da gerçek-
leştirdiğimiz E-Ticaret Çalıştayı ve toplantılar sonrasında 
şekillenen e-ticaret strateji belgesi, çalışmalarımızın ne denli 
titizlikle yürütüldüğünü gösterir niteliktedir. 

We need definitions way beyond concepts such as communica-
tion, informatics and technology to dub the era we are in. The 
expression “Industry 4.0” used to express the fourth stage of 
the Industrial Revolution brings with it the template “Internet 
of Things”. This new era, which rests on the principle of operat-
ing production and communication tools with the least possible 
human intervention, enables us to shift our personnel resource 
to the field of R&D. Thus, it becomes possible to make future-ori-
ented, long-term plans for sustainable development, and to take 
the necessary precautions to implement them. 

The new era, in addition to changing habits in many fields, also 
requires significant transformations in terms of offering servic-
es. Electronic commerce, of innovative character owing to its na-
ture, is a field our Post and Telegraph Organization Corporation 
(PTT Corp.) has been evaluating within the framework of the de-
velopments of the recent period. While e-commerce corresponds 
to around 20 percent of the total retail commerce in developed 
countries, in our country this rate is around 2-3 percent. With its 
experience of nearly two centuries and widespread service net-
work, PTT Corp. is taking important steps to enhance Turkey’s 
e-commerce volume. Our accumulation in logistics, one of the 
main components of e-commerce, renders our Company quite 
advantageous in this field. In addition to becoming the leader 
in the domestic market, our Company also aims to make use of 
our geographical advantage and become the e-commerce hub of 
regions such as the Balkans, Caucasus, Middle East and Africa. 
The collaborations we carry out on the issue with the support 
of our government, public institutions and private sector repre-
sentatives are of major importance in terms of national devel-
opment. The E-Commerce Workshop we held in Bolu on 24 July 
and the consequent e-commerce strategy document that was 
shaped demonstrate how meticulously we carry out our works.

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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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 
Körfez ülkelerine ziyaret

Güncel
Agenda

President Erdoğan’s visit to Gulf countries

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23-24 Temmuz 2017 
tarihlerinde Suudi Arabistan, Kuveyt ve Katar’ı ziyaret etti.  
Yurda dönüşünde Ankara Esenboğa Havalimanı’nda bir ba-
sın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Körfez 
ülkelerinde önemli temaslar gerçekleştirdiğini kaydetti. Suudi 
Arabistan’da ekonomik, ticari, askerî ve kültürel ilişkilerin ele 
alındığını ifade eden Erdoğan, Kuveyt’te ikili ve bölgesel ilişki-
lerin yanı sıra ekonomik ve ticari ortak projelerin görüşüldü-
ğünü belirtti. Erdoğan, Katar’daki görüşmelerin ise son derece 
verimli geçtiğini kaydederek, “Ülke olarak Katar’ın egemenlik 
haklarının korunması, gözetilmesi gerektiğinin altını bir kez 
daha çizmek istiyorum” dedi. Ziyaretin çok kritik bir döneme 
tekabül ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşme-
lerde Türkiye’nin Katar krizinin aşılmasına nasıl katkı sağla-
yabileceğinin istişare edildiğini kaydederek, “Elbette yıkmak 
kolay, yıkılanı inşa etmek ise her zaman çok zordur. Devletler 
arası münasebetlerde bu daha fazla süre ve zahmet ister” dedi. 

President Recep Tayyip Erdoğan visited Saudi Arabia, Kuwait 
and Qatar on 23-24 July 2017. Organizing a press meeting at 
Ankara Esenboğa Airport upon his visit to the country, Pres-
ident Erdoğan indicated that he made important correspond-
ences in the Gulf countries. Expressing that in Saudi Arabia, 
economic, commercial, military and cultural relations were 
evaluated, Erdoğan said that in Kuwait, bilateral and region-
al relations as well as joint economic and commercial projects 
were on the agenda. Remarking that his visit to Qatar was 
also quite efficient, “I would like to underline once again that 
Qatar’s sovereignty rights as country should be protected and 
preserved,” said the President. Stressing that the visit corre-
sponds to a very critical time, President Recep Tayyip Erdoğan 
said negotiations were held on how Turkey can contribute to 
the elimination of the Qatari crisis and went on to add, “It is of 
course easy to destroy, but always very difficult to rebuild what 
has been destroyed. This requires even more time and effort in 
intrastate relations.”

life 1
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“Mescid-i Aksa, tüm Müslümanların gözbebeğidir”

Konuşmasında İsrail yönetiminin Mescid-i Aksa’ya yönelik kı-
sıtlamalarına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Müslüman-
ların ibadet hakkını yok sayan, Mescid-i Aksa’nın kutsiyetini 
ihlal eden bu adımlar, gerilimi daha da tırmandırmaktadır. 
İbadetlerini yapmaya gelen Müslümanları teröristlerle eş tut-
mak büyük bir akıl tutulmasıdır. Mescid-i Aksa, tüm Müslü-
manların gözbebeğidir. Kutsallarımızın ayaklar altına alınma-
sına sessiz ve tepkisiz kalamayız” dedi. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bölgesel gelişmelere 
ilişkin değerlendirmelerde de bulundu. “Bizim en önemli bek-
lentimiz İslam dünyasında birliğin, beraberliğin daim, kalıcı 
olması, bu tür parçalanmalara veya bu tür karşılıklı tehdit-
lere fırsat vermemek. Bunun yanında özellikle gerek Irak’ta 
gerek Suriye’de toprak bütünlüğünü tehdit eden gelişmelere 
hep birlikte, elbirliğiyle karşı durmamız gerektiği konularını 
Suudi Arabistan’la da görüştük” şeklinde konuşan Erdoğan, 
Türkiye’nin bu beklentilerin takipçisi olacağının altını çizdi. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni hava savunma sistemlerinin 
alınması konusuna ilişkin de “Türkiye olarak biz kiminle or-
tak üretime girebilirsek burayı tercih ederiz, bu bizim için çok 
önemli, çünkü Türkiye artık geleceğine yönelik güvenlik nokta-
sındaki bütün simülasyonlarını buna göre yapıyor ve yol hari-
tamızı da buna göre belirliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

“Masjid Al-Aqsa is the apple of the eye of all 
Muslims”

Touching upon the Israeli government’s restrictions regarding 
the Masjid Al-Aqsa in his speech, the President said, “These steps 
that ignore Muslims’ right to worship, that violate the holiness of 
Masjid Al-Aqsa, carry the tension even further. It is an eclipse of 
reason to equate Muslims who go there to worship to terrorists.  
Masjid Al-Aqsa is the apple of the eye of all Muslims. We can-
not remain silent and unresponsive against disrespect towards 
what is sacred to us.”

President Erdoğan also made evaluations regarding regional 
developments. Stating, “Our most important expectation is that 
the unity and solidarity in the Muslim world is everlasting and 
eternal; that we do not allow such partitions or mutual threats. 
In addition, we discussed also with Saudi Arabia that we should 
stand together, hand in hand, against the developments in both 
Iraq and Syria that threaten their territorial integrity,” Erdoğan 
stressed that Turkey would follow up on the said expectations. 
On the issue of the purchase of a new air defense system, on the 
other hand, President Erdoğanmade the evaluation, “As Turkey, 
we shall opt for the one with whom we can produce together; this 
is very important for us, for Turkey now realizes all its security 
simulations for its future accordingly, and thus we determine 
our road map.”
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Kıbrıs Barış Harekatı’nın 43’üncü yıldönümü
43rd anniversary of the Cyprus Peace Operation

Başbakan Binali Yıldırım, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 43’üncü 
yıldönümü vesilesiyle Lefkoşa’ya gitti. Burada bir dizi etkin-
liğe katılan Yıldırım’ın ilk 
adresi Atatürk Anıtı oldu. 
Kuzey Kıbrıs Türk Cum-
huriyeti (KKTC) Cumhur-
başkanı Mustafa Akın-
cı’yla birlikte anıta çelenk 
bırakan Yıldırım, ardın-
dan Dr. Fazıl Küçük Bul-
varı’ndaki törene katıldı. 
Buradaki konuşmasında 
Türkiye’nin uluslararası 
anlaşmalardan doğan hak 
ve yükümlülükleri çerçe-
vesinde gerçekleştirdiği harekat ile adada yaşanan acılara son 
verdiğini kaydeden Yıldırım, “Bu yolda şehit olan herkesi rah-
metle, şükranla anıyor, gazi ve mücahitlerimize hayırlı ömür-

Prime Minister Binali Yıldırım headed for Nicosia on the oc-
casion of the 43rd anniversary of the Cyprus Peace Operation. 

Attending a number of 
activities there, Yıldırım 
first visited the Atatürk 
Monument. Laying a 
wreath at the monument 
together with the Turk-
ish Republic of Northern 
Cyprus (TRNC) Pres-
ident Mustafa Akıncı, 
Yıldırım then proceeded 
to the ceremony at the Dr. 
Fazıl Küçük Boulevard. 
Expressing in his speech 

there that Turkey has put an end to the suffering on the island 
with the operation it held within the framework of its rights and 
liabilities resting on international agreements, Yıldırım said, “I 

2
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ler diliyorum” dedi. Konuşmasında adadaki çözüm sürecine 
ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yıldırım, “Kıbrıs Türk 
halkının yaşam seviyesini daha da ileriye götürecek kudret ve 
iradeye sahip olduğumuzu bir kez daha buradan ilan ediyo-
rum. KKTC’nin kalkınması, ekonomik alanda güçlü bir temele 
sahip olması ve sürdürülebilir ekonomik yapıya erişmesi önce-
likli hedefler arasındadır” ifadelerini kullandı. 

Şehitlik ziyareti

Başbakan Binali Yıldırım, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 43’üncü 
yıldönümü etkinlikleri kapsamında Boğaz Şehitliği’ne de bir 
ziyaret gerçekleştirdi. Burada şehit mezarlarına karanfil bıra-
kan Yıldırım, şehitlik özel defterine şunları yazdı: “Büyük Türk 
ulusunun ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıs Türkünün varlık, 
bağımsızlık ve özgürlük mücadelesi uğruna 20 Temmuz Kıbrıs 
Barış Harekatı’nda canlarınızı çekinmeden vererek mukaddes 
şehadet mertebesine eriştiniz. Eşsiz kahramanlıklarınız, şanlı 
tarihimizdeki müstesna yerini her zaman muhafaza edecektir. 
Yeni nesiller sizleri daima rahmet, minnet ve şükranla hatır-
layacaktır. 20 Temmuz Barış Harekatı’nın 43. yıldönümünü 
idrak ettiğimiz bugün aziz hatıralarınızın önünde bir kez daha 
şükran ve saygıyla eğiliyoruz.”

commemorate with mercy, with gratitude all those who have 
fallen martyrs for this cause, and wish our veterans and mu-
jahedeen a propitious life.” Making evaluations regarding the 
solution process on the island, Yıldırım went on to add, “I declare 
here once again that we have the power and the will to carry 
the life quality of Cypriot Turks even further. The development 
of TRNC, that it has a strong economic basis and reaches a sus-
tainable economic infrastructure is among primary targets.”

Martyrs’ monument visit

Prime Minister Binali Yıldırım also paid a visit to the Boğaz 
Martyrs’ Monument within the scope of the events held for the 
43rd anniversary of the Cyprus Peace Operation. Laying car-
nations on the graves of the martyrs there, thus wrote Yıldırım 
on the martyrs’ monument private ledger: “By giving your lives 
without hesitation at the 20 July Cyprus Peace Operation held 
for the struggle of existence, independence and freedom of the 
Cypriot Turk, an indispensible part of the great Turkish nation, 
you have reached the holy rank of martyrdom. Your unique her-
oism shall always preserve its exceptional place in our glorious 
history. New generations shall always commemorate you with 
mercy, gratitude and blessing. On this day when we are expe-
riencing the 43rd anniversary of the Cyprus Peace Operation, 
we bow down before your sacred memory with gratitude and 
respect.”
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Baku-Tbilisi-Kars railway’s first journey

One of the giant transportation and logistics projects of our 
country, the Baku-Tbilisi-Kars railway carried its first pas-
sengers. Minister of Transport, Maritime Affairs and Commu-
nication Ahmet Arslan participated in the first journey of the 
railway together with Azeri, Georgian and Kazakh officials. 
Making statements for the press on the train, “History is being 
made today,” said Minister Arslan. Reminding that three coun-
tries work jointly in the project, Arslan stated, “This project will 
be a project offered to the entire world by three countries. It is 
of interest to Kazakhstan, China and the entire Europe as much 
as it is to us, for when compared to the other corridors, it brings 
load yields in a much shorter period of time and for lower cost.”

Soon to be put to service completely

Affirming that the project, which is expected to bring major 
profit to our country in terms of load transport, will be put 
to service completely soon, Minister of Transport, Maritime 
Affairs and Communication Ahmet Arslan continued: “Our 
wish is that we are on the eve of putting into service the rail-
way project, which shall be complementary to the Middle 
Corridor between Asia and Europe. We are happy to have 
reached the final stage of a project that will reinforce the 
brotherhood in this geography, enhance cultural collabora-
tion, and amplify commerce.”

Bakü-Tiflis-Kars  
demiryolunda ilk sefer

Ülkemizin dev ulaştırma ve lojistik projelerinden olan  
Bakü-Tiflis-Kars demiryolu ilk yolcularını taşıdı. Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Azerbaycan, 
Gürcistan ve Kazakistan yetkilileriyle birlikte demiryolunun 
ilk seferine katıldı. Trende gazetecilere açıklamalarda bulu-
nan Bakan Arslan, “Bugün bir tarih yazılıyor” ifadelerini kul-
landı. Projede üç ülkenin birlikte çalıştığını hatırlatan Arslan, 
“Bu proje, üç ülkenin dünyanın hizmetine sunduğu bir proje 
olacak. En az bizim kadar Kazakistan’ı, Çin’i ve Avrupa’nın 
tamamını ilgilendiriyor, çünkü başka koridorları düşündü-
ğünüzde çok daha kısa sürede ve düşük maliyette yük getirisi 
sağlanabiliyor” dedi.

Yakında tamamen hizmete girecek

Yük taşımacılığı alanında ülkemize büyük kâr getirmesi bek-
lenen projenin kısa süre sonra tamamen hayata geçirileceğini 
kaydeden Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet 
Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Temennimiz o ki Asya ile 
Avrupa arasında Orta Koridor’un tamamlayıcısı olan Marma-
ray’ı çok daha anlamlı hale getirecek olan demiryolu projesini 
hizmete sokmanın arifesindeyiz. Bu coğrafyadaki kardeşliği 
pekiştirecek, kültürel birliği artıracak, ticareti büyütecek bir 
projenin son aşamasına gelmiş bulunmanın mutluluğunu ya-
şıyoruz.”

3
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Signatures put for the Logistics Storage Area

Visiting Kars to examine the works for the Baku-Tbilisi-Kars 
railway project, Minister of Transportation, Maritime Affairs 
and Communication Ahmet Arslan attended the signature cer-
emony of the Logistics Storage Area, together with Azerbaijan 
Railroad Administration Head Cavid Gurbanov, Georgian 
Railroads Head Mamuka Bakhtadze and Kazakhstan Rail-
roads Head Kanat Alpispayev. 

Stating in his speech at the ceremony that the Logistics Storage 
Area is an important leg of the Baku-Tbilisi-Kars railway pro-
ject, Minister Arslan said, “History is being made in Kars today 
and you are bearing witness to it. We may not realize it right 
at this moment, but with the friendships to be formed with this 
project, the contribution it will make to cultural unity and with 
it getting its share from the commerce from Europe to China, 
the fate of this region will truly change.” Arslan underlined that 
with the project, employment would be enhanced and the con-
tribution to the region’s economy would increase.

Lojistik Depolama 
Sahası’nın imzaları atıldı 

Bakü-Tiflis-Kars demiryolu projesi çalışmalarını incelemek 
üzere Kars’a giden Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı 
Ahmet Arslan, Azerbaycan Demiryolları İdaresi Başkanı Cavid 
Gurbanov, Gürcistan Demiryolları Başkanı Mamuka Bakhta-
dze ve Kazakistan Demiryolları Başkanı Kanat Alpispayev’le 
birlikte Lojistik Depolama Sahası protokolünün imza törenine 
katıldı.

Törendeki konuşmasında Lojistik Depolama Sahası’nın  
Bakü-Tiflis-Kars demiryolu projesinin önemli bir ayağı olduğu-
nu kaydeden Bakan Arslan, “Bugün Kars’ta bir tarih yazılıyor ve 
sizler bu tarihe tanıklık ediyorsunuz. İçinde bulunduğumuz an 
itibarıyla bunu fark edemeyebiliriz ama bu projenin oluşturaca-
ğı dostluklar, kültürel birlikteliğe yapacağı katkılar, Avrupa’ya 
ve Çin’e kadar coğrafya üzerindeki ticaretten kendi üzerine 
düşen payı almasıyla buraların kaderi gerçekten değişecektir” 
dedi. Arslan, projeyle istihdamın artacağının ve bölge ekonomi-
sine katkı sunulacağının da altını çizdi. 

4
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Uluslararası ticaretin lokomotifi: Lojistik

Sektörel
Sectoral

Driving international trade: Logistics

Nil Özben

Hayatın her alanı üzerinde büyük 
etki sahibi olan teknoloji geliştikçe 
kavramlar da evriliyor ve karmaşık-
laşıyor. Eskiden taşımacılık olarak 
ifade edilen, bir ürünün bir yerden 
başka bir yere aktarılması işlemi 
artık yerini bilimsel proseslerle yö-
netilen, çok daha fazla basamaklı 
bir süreç olan lojistiğe bırakmış du-
rumda. Ürünün üreticiden tedarik 
edilip tüketiciye ulaştırılmasına ka-
dar geçen zamandaki depolama, pa-
ketleme, taşıma ve teslimat aşama-
larının tamamını kapsayan lojistik 
terimi, ulusal ticarette olduğu ka-
dar uluslararası ticarette de büyük 

As technology, which is majorly in-
fluential on every field of life, de-
velops, concepts too evolve and get 
more complicated. Formerly deemed 
transportation, the transfer of a 
product from one place to another, 
has given way to logistics, which is a 
multi-step process operated through 
scientific procedures. Encompassing 
the warehousing, packaging, trans-
portation and delivery in the time 
between the procurement of the 
product from the producer and its 
meeting with the customer, the term 
logistics is of major importance in in-
ternational trade just as in domestic 

life
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önem taşıyor. Zira lojistik süreci ne kadar etkin ve verimli 
kılınırsa ticari etkinlik de o kadar artıyor. Bu da lojistiğin ne-
den ülkelerin ticaret politika ve stratejilerinde büyük öneme 
sahip olduğunu açıklıyor.

Uluslararası ticarette daha da büyümeyi hedefleyen Türkiye, 
esasen bu alanda büyük bir potansiyele sahip. Bu potansiye-
lin önemli bir kısmını da ülkemizin coğrafi konumu teşkil 
ediyor. Kıtalar arasında bir köprü işlevi görmesinin yanı sıra 
Türkiye, çokuluslu bir girişim olan tarihî İpek Yolu’nun yeni-
den canlandırılması projesinin de önemli bir parçası niteli-
ğinde. Coğrafi bakımdan oldukça büyük avantaja sahip olan 
ülkemizin bir lojistik üssüne dönüştürülmesinin ticaret hac-
mi ve millî gelire katkı bakımından son derece kritik olduğu 
değerlendiriliyor. Ülkemizde lojistik sektörünün geliştirilme-
si, Türk menşeli ürün ve hizmetlerin küresel pazara erişimi-
nin kolaylaşması ve böylece ihracatın artması bakımından 
büyük önem taşıyor. 

Lojistik üssü Türkiye

Uluslararası ulaşım koridorları üzerinde yer almasının yanı 
sıra yatırım teşvikleri; çok uluslu lojistik şirketlerinin hâli-
hazırda burada faaliyet göstermesi; Avrupa’nın en büyük 
kamyon filolarından birine sahip olması; kara, deniz ve 
hava yollarında hızla dev projelerin gerçekleştirilmesi Tür-
kiye’yi lojistik sektöründe son derece avantajlı bir noktada 
konumlandırıyor. Ülkemizin lojistik alanındaki avantajın-

trade, for the more efficient the logistics processes are, the more 
trade activity increases. This explains why logistics is of major 
importance in countries’ trade policies and strategies.  

Aiming to grow even more in international trade, Turkey actu-
ally has grand potential in the field. A huge part of this potential 
is constituted by our country’s geographical location. Turkey, in 
addition to serving as a bridge between continents, is an impor-
tant component of the project to revive the historical Silk Road, a 
multinational initiative. It is considered that transforming our 
country, which has great geographical advantage, into a logis-
tics base is critical in terms of trade volume and contribution to 
the national income. Enhancing the logistics sector in our coun-
try is of major significance in terms of facilitating Turkish orig-
inated products’ and services’ access to the international market 
and thus increasing export.

Turkey the logistics base

In addition to being located on international transportation 
corridors, its investment incentives, the fact that multination-
al companies are already active here, that it possesses one of 
the biggest truck fleets of Europe, the rapid realization of giant 
road, sea and air projects position Turkey in a quite advanta-
geous spot in the logistics sector. When it comes to the initiatives 
where our country’s logistical advantage is made use of, the 
Modern Silk Road Project and the Baku-Tbilisi-Kars Railroad 
Project take the lead. In fact, it is possible to conceive of the two 

Uluslararası ticarette 
daha da büyümeyi 
hedefleyen Türkiye, 
bu alanda büyük bir 

potansiyeli elinde 
bulunduruyor.

Aiming to grow even more 
in international trade, 

Turkey has grand potential 
in the field. 
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dan istifade edilen girişimlerde Modern İpek Yolu Projesi 
ile Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi başı çekiyor. Esasen 
bu iki projeyi birbiriyle bağlantılı düşünmek mümkün. Tür-
kiye ayağının yakın zamanda hizmete girmesi beklenen  
Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi, Avrupa ile Asya arasında 
kritik önem taşıyan ve “Orta Koridor” olarak adlandırılan böl-
gede ulaşım ve taşımacılığı kesintisiz hale getirecek. Çin’den 
Avrupa’ya yoğun yük hareketliliğinin ülkemiz tarafından üstle-
nilmesi amacıyla geliştirilen proje tamamlandığında yılda 26,5 
milyon ton yük taşınacak. Modern İpek Yolu Projesi’nin bir par-
çası olarak düşünülebilecek projeyle tesis edilecek lojistik üssü, 
ülke ekonomisine önemli katma değer sunacak. Çağımızın en 
geniş kapsamlı ve en iddialı girişimlerinden olan ve Çin, Orta 
Asya, Rusya ve Avrupa’yı içine alan Modern İpek Yolu Projesi 
ile güzergah üzerindeki 65 ülkenin altyapılarının geliştirilmesi, 
bu ülkelere yapılan yatırımların artırılması ve böylece ticaret 
hacminin genişletilmesi amaçlanıyor. Tamamlandığında Asya, 
Afrika ve Avrupa’yı birbirine bağlayarak dünyada benzeri bu-
lunmayan bir lojistik ağa sahip olacak projede Türkiye anahtar 
niteliği taşıyor. 

Posta sektörü için de kritik

Lojistik sektörü, posta idareleri için de büyük önem taşıyor. Ge-
leneksel posta hizmetlerinin giderek daha az tercih edilmesinin 
arayışa sevk ettiği posta idareleri, e-ticarette yeni bir büyüme 
ve kârlılık alanı buldu. Ekonomiye önemli katkı sağlama potan-
siyeli olan e-ticaret, yeni iş modellerini de zorunlu kıldı. Bu iş 
modellerinde geleneksel posta tedarik zincirinin daha modern, 
daha hızlı ve daha verimli süreçlerle ikame edilmesi gerekiyor. 
Posta idareleri bu noktada lojistik alanını etkin kullanarak tes-
limat sürelerini kısaltmanın öneminin bilinciyle hareket edi-

projects in connection with each other. The Baku-Tbilisi-Kars 
Railroad Project, the Turkish leg of which is expected to be put 
to service soon, will ensure uninterrupted load transportation 
in the region called the “Middle Corridor” between Europe and 
Asia, which is of critical importance. Once the project, which 
is carried out with the aim of ensuring that our country over-
takes the load activity from China to Europe, is completed, 
26.5 tones of load will be transported annually. The logistics 
base that will be established with the project which can be 
considered part of the Modern Silk Road Project will offer im-
portant added value to the country’s economy. One of the most 
extensive and daring initiatives of our age and encompassing 
China, Central Asia, Russia and Europe, the Modern Silk Road 
Project, on the other hand, aims to enhance the infrastructures 
of the 65 countries on the route, to increase investments made 
in these countries and thus expand trade volume. Turkey is 
the key to the project that will have an unprecedented logistics 
network connecting Asia, Africa and Europe once completed. 

Critical for the postal sector, as well

The logistics sector is also of major importance for Posts. On 
the look because of the declining preference of traditional post-
al services, Posts found a new field of growth and profitability 
in e-commerce. Having important contribution potential to the 
economy, e-commerce also forced new business models where 
the traditional postal supply chain has to be replaced by more 
modern, faster and more efficient processes. In this sense, 
Posts act with the awareness of the importance of shortening 
delivery times by making efficient use of logistics. The reliabil-
ity of the addressing system and the widespread service net-
work is quite important in terms of shortening delivery times. 

Geleneksel posta hizmetlerinin 
giderek daha az tercih 

edilmesiyle posta idareleri, 
e-ticarette yeni bir büyüme ve 

kârlılık alanı buldu.
As traditional postal services 

started to be less and less 
preferred, postal administrations 
found a new field of growth and 

profitability in e-commerce.
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yor. Adresleme sisteminin güvenirliği 
ve yaygın hizmet ağı, teslimat süre-
lerinin kısalması konusunda büyük 
önem taşıyor. E-ticaret etkinliğini ar-
tıran unsurlardan biri olan teslimatta 
müşteri beklenti ve taleplerini karşı-
lamak için çalışmalar yürüten posta 
idareleri, bu alanda özel firmalarla 
rekabet ettikleri için daha inovatif ol-
mak zorunda. Ülkemizde olduğu gibi 
köklü bir geçmişe ve güçlü altyapıya 
sahip posta teşkilatları bu noktada 
bir adım önde konumlanıyor. Zira bu 
nitelikler, lojistik ağının daha verimli 
kullanılması konusunda avantaj su-
nuyor. Birçok ülkeyle e-ticaret anlaş-
ması bulunan Posta ve Telgraf Teşki-
latı Anonim Şirketi de (PTT A.Ş.) hem 
ülkemizin coğrafi konumu hem de 
Şirketin 176 yıllık deneyimi ve özel-
likle son yıllardaki inovatif atılımları 
sayesinde sektöründe küresel bir söz 
söyleyici olma potansiyeline sahip. Bu 
potansiyelin hayata geçirilmesinde 
ülkemizin bir lojistik üssü haline gel-
mesinin taşıdığı önem ise aşikar.

Carrying out works to meet custom-
ers’ expectations and requirements 
in delivery, one of the factors that 
enhance e-commerce activity, Posts 
have to be even more innovative since 
they compete against private compa-
nies in the field. Posts with a rooted 
history and solid infrastructure – as 
is the case in our country – are one 
step ahead in this sense, for these 
qualifications offer an advantage in 
terms of making more efficient use of 
the logistics network. Having signed 
e-commerce agreements with many 
different countries, the Post and Tel-
egraph Organization Corporation 
(PTT Corp.) has the potential to be-
come a decision maker in its sector 
owing to the geographical position of 
our country and the Company’s expe-
rience of 176 years, and in particular 
the innovative steps taken in the re-
cent years. The importance of trans-
forming our country into a logistics 
base to realize that potential, on the 
other hand, is as clear as day.

PTT A.Ş. son 
yıllardaki inovatif 

atılımları sayesinde 
sektöründe küresel 

bir söz söyleyici olma 
potansiyeline sahiptir.

Thanks to its 
innovative leaps in 

the recent years, the 
PTT Corp. has the 

potential to become a 
global decision-maker 

 in its sector.
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TBMM Bayındırlık, Imar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Sözcüsü, AK Parti 
Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, lojistik sektöründe Türkiye’nin 

pazar büyüklüğünün çok yüksek olduğunu vurgulayarak, “Yolcu ve boru hattı 
taşımacılığı dahil sektörün büyüklüğü yaklaşık 210 milyar TL. Yıllık kâr artış 

oranı yüzde 31 civarında. Pazar potansiyeli gayrisafi millî hasılanın  
yüzde 10-12’sine ulaştı” diyor.

Grand National Assembly of Turkey Committee on Public Works, Reconstruction, 
Transportation and Tourism Spokesman and AK Party Erzurum Deputy Prof. Mustafa 

Ilıcalı underlines that Turkey’s market size is quite large and says, “The total size of 
the sector including passenger and pipeline production is around 210 billion TL. The 
annual revenue increase rate is about 31 percent. The market potential has reached 

around 10-12 percent of the gross national product.”
1717

Röportaj
Interviewlife

Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı: Ulaştırma ve lojistik altyapı 
uygunluğu Türkiye’nin önünü açacak önemli bir potansiyeldir
Prof. Mustafa Ilıcalı: Transportation and logistics infrastructure convenience is an 
important potential that will clear the way for Turkey

Röportaj Interview: Neşe Sarıdoğan - Fotoğraflar Photographs: Melis Seçkin
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Öncelikle Türkiye’de ulaşım ve lojistik sektörünün 
genel değerlendirmesini yapar mısınız? Türkiye’nin 
bu alanda gelişimi konusunda görüşleriniz nelerdir?

Ulaştırma ve iletişim, ekonomilerin itici gücü, sürdürülebilir 
kalkınmanın temel taşıdır. Bu iki sektöre yapılan her yatırım, 
ekonomiyi, ticari ilişkileri, sosyal ve kültürel hayatı, eğitimi, 
sağlığı, günlük yaşamımızı doğrudan etkilemektedir. Bu iti-
barla tüm dünyada ulaştırma ve iletişim sektörü her geçen 
gün büyümektedir. Bu bilinçle, Türkiye’de son 15 yılda ulaş-
tırma alanında çok önemli adımlar atıldı. 2005 yılında millet-
vekilliği yaparken hükümetin Ulaştırma Ana Planı Stratejisi 
çalışmasını koordine ettim. O projeye bağlı olarak Ulaştırma 
Bakanlığımız ve hükümetlerimiz ulaştırma alanında önemli 
çalışmalar gerçekleştirdi. AK Parti iktidarından önceki dö-
nemlerde kurulan ve ağırlıklı olarak koalisyonlarla yönetilen 
hükümetlerin ömrü kısa olunca, ileriye dönük ulaştırma po-
litikaları belirlenememiş, ancak günü kurtaran politikalar-
la ulaştırma sektörüne yön verilmeye çalışılmıştır. İlk defa 
2002 yılında iktidar olan AK Parti ise belirli bir vizyon teme-
linde ulaştırma politikaları belirlemiş, gerçekleştirdiği büyük 
yatırımlarla ülkemizin bugünkü güçlü ulaştırma altyapısına 
erişmesini sağlamıştır. İktidar olduğumuz ilk günden itiba-
ren, toplu ulaşımın payını yükseltecek, yolcu ve yük taşımacı-
lığında karayolu ulaşımının payını düşürerek diğer ulaştırma 
türlerinin etkinliğini artıracak dengeli bir ulaştırma sektörü-
nün oluşması yönünde politikalar izlendi. 15 yıllık süreç bo-

Could you first of all make a general evaluation of 
the transportation and logistics sector in Turkey? 
What are your opinions regarding Turkey’s progress 
in the field?

Transportation and communication are the driving force of 
economies, the building blocks of sustainable development. Each 
investment made in these two sectors has direct influence on the 
eonomy, commercial relations, social and cultural life, educa-
tion, health, and daily life. In this sense, the transportation and 
communication sector is growing by the day in the world. With 
this awareness, very important steps were taken in Turkey in 
the field of transportation in the last 15 years. While I was depu-
ty in 2005, I coordinated the Transportation Main Plan Strategy 
of the government. In connection with that project, our Minis-
try of Transportation and governments carried out important 
works in the field of transportation. Since the governments es-
tablished before the AK Party rule and administrered mostly by 
coalitions were short lived, prospective transportation policies 
could not be determined, and the sector tried to be steered solely 
by policies that would save the day. Coming into rule for the first 
time in 2002, AK Party, on the other hand, determined trans-
portation policies based on a particular vision and ensured that 
our country attains its current strong transportation network 
through the major investments it made. Ever since the first day 
we came to rule, we followed policies that would increase the 
share of public transportation, increase the share of highways 

“Tüm dünyada ulaştırma ve 
iletişim sektörü her geçen gün 

büyümektedir. Bu bilinçle, 
Türkiye’de son 15 yılda 

ulaştırma alanında çok önemli 
adımlar atıldı.”

“The transportation and 
communication sector is growing 
by the day in the world. With this 
awareness, very important steps 

were taken in Turkey in the field of 
transportation in the last 15 years.”
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yunca siyasi istikrar sağlanınca, eko-
nomik istikrar kendiliğinden geldi; 
büyük projelerin hayata geçirilmesin-
de özel sektör girişimlerinin etkinliği-
ni artıran yap-işlet-devret gibi başka 
finansman yöntemleri ortaya çıktı. 
Türkiye’de istikrar ve güven olunca 
ulusal ve uluslararası firmalar büyük 
projelere talepte bulundular. Yüksek 
Hızlı Tren projeleri başladı. Havayo-
lunun ulaşımdaki payı artırıldı. Ya-
vuz Sultan Selim Köprüsü, Avrasya 
Tüneli, Marmaray gibi büyük projeler 
hayata geçirildi. 25 bin kilometrenin 
üzerinde bölünmüş yol yapıldı. Bu sa-
yede ölümlü kazalarda yüzde 70-80 
oranında azalma sağlandı. Denizyo-
lu payının artırılması yönünde yasal 
düzenlemeye gidildi. Akıllı ulaşım 
sistemlerinde önemli çalışmalar ger-
çekleştirildi.

in passenger and load transporta-
tion and thus enhance the efficiency 
of other means of transportation, and 
thus create a balanced transportation 
sector. When political stability was en-
sured for a period of 15 years, economic 
stability naturally flowed; in realizing 
major projects, other financing means 
emerged such as build-operate-trans-
fer that increases the efficiency of 
private sector initiatives. As stability 
and trust were established in Turkey, 
national and international firms de-
manded major projects. High Speed 
Train projects began. The share of air-
way in transportation was increased. 
Giant projects such as the Yavuz Sultan 
Selim Bridge, Eurasia Tunnel and Mar-
maray were realized. Over 25 thou-
sand kilometers of divided roads were 
built. Thus, a decrease of 70-80 percent 
in fatal accidents was ensured. Legal 

“Türkiye Lojistik Master 
Planı ülkemizin lojistik 
üssü olabilmesi için bu 
sektörün ihtiyaçlarının 
belirlenmesi açısından 

çok önemlidir.”
“In order for our country 

to become a logistics hub, 
the Turkey Logistics Master 
Plan is of significance so 

that the requirements of this 
sector can be determined.”
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Türkiyemiz, Doğu ile Batı arasında çok önemli bir koridor. 
Ulaştırma hizmetleri on binlerce kişiye istihdam sağlıyor, 
bölgesel kalkınmaya büyük katkı veriyor, uluslararası ilişki-
lerde Türkiye’nin bu ihracatlardan pay almasında önemli bir 
altyapı oluşturuyor. Türkiye ulaştırma projelerini gerçekleş-
tirerek hem bir güç oldu hem de sektörde know how oluştu. 
Bugün Türk mühendislerin, Türk üniversite öğrencilerinin 
bilgi ve birikimleri artmaya başladı. Ülkemiz aynı zaman-
da bu teknolojileri ihraç edecek durum ve müteahhitlerimiz 
benzer ülkelerden iş alacak hale geldi.

Yük taşımacılığında da çok önemli gelişmeler yaşandı. İlk 
defa Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığımızca 
Türkiye Lojistik Master Planı çalışması yapılıyor. Bu çalış-
ma, Doğu ile Batı arasında bir köprü olan Türkiye’nin, lojistik 
üssü olabilmesi için lojistik sektörünün ihtiyaçlarının belir-
lenmesi açısından çok önemli. Bu proje, ekonomik ve sosyal 
olarak lojistik hizmetlerin Türkiye geneline yayılması, tüm 
idari ve teknik hamlelerin tanımlanması ve tüm ulaştırma 
modlarıyla entegre olacak şekilde lojistik merkezlerin oluştu-
rulması amacı taşıyor.

Lojistik sektörünün pazar payı ve sosyoekonomik 
yapıya etkileri konusunda neler söylersiniz?

Lojistik sektörüyle ilgili bazı istatistiklere göre, Türkiye’nin 
lojistik pazar büyüklüğü çok yüksek. Yolcu ve boru hattı ta-

regulations were made to increase the share of seaways. Impor-
tant works were carried out in smart transportation systems. 

Our Turkey is a very important corridor between the East and 
the West. Transportation services offer employment to tens of 
thousands of people, contribute to regional development, con-
stitute an important infrastructure in international relations 
for Turkey to take share from these exportations. By realizing 
transportation projects, Turkey both became a power and know 
how emerged in the sector. Today, the information and accu-
mulation of Turkish engineers, Turkish university students has 
started to increase. At the same time, our country is now in a 
position to export these technologies and our contractors have 
come to a point where they can receive jobs from similar coun-
tries. 

Important developments have taken place in load transpor-
tation, as well. For the first time, the Turkey Logistics Master 
Plan work is being carried out by our Ministry of Transporta-
tion, Maritime Affairs and Communication. This work is very 
important to determine the needs of Turkey, a bridge between 
the East and the West, to become a logistics sector. This project 
aims to spread logistics services economically and socially to all 
over Turkey, to complete all administrative and technical moves, 
and to establish logistics hubs in an integrated manner with all 
modes of transportation. 
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şımacılığı dahil sektörün büyüklüğü yaklaşık 210 milyar TL. 
Yıllık kâr artış oranı yüzde 31 civarında. Pazar potansiyeli gay-
risafi millî hasılanın yüzde 10-12’sine ulaştı. Sektörün büyüme 
hızı yüzde 10-15 dolaylarında. Türkiye’de lojistik sektörünün 
sosyoekonomik yapıya etkisine gelince; ekonomideki diğer sek-
törlerle tedarik yönetimi, dağıtım, depolama gibi süreçler bakı-
mından bire bir ilişkisi olan lojistik faaliyetler, bütün sektörleri 
birbirine bağlamakta ve tamamlamaktadır. Küresel rekabet 
koşullarında hızlı teslimat önemli bir rekabet avantajı sunmak-
tadır. Lojistik faaliyetler sayesinde üretim ve tüketim noktala-
rı arasında ürünler müşterilere güvenli, ekonomik ve hızlı bir 
şekilde ulaştırılmaktadır. Dünya genelinde ürünlere yönelik 
taşıma ihtiyacının artmasıyla öne çıkan lojistik faaliyetler işlet-
melerin rekabet gücünü de doğrudan etkilemektedir.

Türkiye’de lojistik sektörü, bünyesinde birçok avantajlı unsur 
barındırmasının yanı sıra giderilmesi gereken bazı eksiklikler 
de içeriyor. Bu eksiklikler arasında eğitim, işgücü yetersizliği, 
teknolojinin etkin kullanılamaması, altyapı eksikliği, demir-
yolu ağı uzunluklarının yetersiz oluşu, kombine taşımacılık 
türünün azlığı, hukuki düzenlemelerdeki eksikler, lojistik ta-
şımacılıkla ilgili akademik çalışmaların yetersiz olması gibi 
unsurları sayabiliriz. Bu alanda, bir an evvel teknik projelerin 
ve yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi gerekiyor. Hâliha-
zırda yürütülen Lojistik Master Plan Projesi bu eksiklikleri 
gidermek adına önemli bir adımdır.

What would you like to say about the logistics sec-
tor’s market share and its effects on the socioeco-
nomic structure?

According to some statistics on the logistics sector, Turkey’s 
logistics market size is quite big. The total size of the sector in-
cluding passenger and pipeline production is around 210 billion 
TL. The annual revenue increase rate is about 31 percent. The 
market potential has reached around 10-12 percent of the gross 
national product. The sector grows at a rate of around 10-15 
percent. About the logistics sector’s effects on the socioeconom-
ic structure in Turkey; logistics activities, which have direct 
relation to other sectors in the economy in terms of processes 
such as procurement management, delivery and warehousing, 
connects all sectors with one another and complements them. 
In the global competition circumstances, fast delivery offers an 
important competitive advantage. Owing to logistics activities, 
between points of production and consumption, products are 
delivered to customers in a safe, economical and rapid man-
ner. Logistics activities, which come to the forefront with the 
increased demand for product transportation worldwide, di-
rectly effect businesses’ competitive strength, as well. 

In addition to encompassing many advantageous points, the 
logistics sector in Turkey also has some shortcomings that need 
to be remedied. Education, inadequacy of labor, inefficient use 
of technology, lack of infrastructure, insufficient railway net-
work length, scarce combined transportation, deficiencies in 
legal regulations, and few academic works on logistics trans-
portation can be listed among these shortcomings. Technical 
projects and legal regulations have to be realized in this field 
immediately. The already ongoing Logistics Master Plan Pro-
ject is an important initiative to eliminate these shortcomings. 

“Dünya genelinde ürünlere yönelik 
taşıma ihtiyacının artmasıyla öne çıkan 
lojistik faaliyetler işletmelerin rekabet 
gücünü de doğrudan etkilemektedir.”

“Logistics activities, which come to the forefront 
with the increased demand for product 

transportation worldwide, directly effects 
businesses’ competitive strength, as well.”
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Sektörün Türkiye’deki geleceğine ilişkin değerlen-
dirmeleriniz nelerdir?

Ülkemiz, 1,5 milyarlık nüfus, 35 trilyon dolar GDP, 7 trilyon 
dolarlık ticaret hacmi olan bir coğrafyanın ortasında bulunu-
yor. Zenginlik Batı’dan Doğu’ya kayıyor, Asya-Avrupa ulaş-
tırma koridorları oluşturuluyor. Çin ile AB arasında 2020 
yılında beklenen ticaret hacmi 800 milyar dolar. Üretim ve 
tüketim merkezleri olan Asya ile Avrupa arasındaki ulus-
lararası ticaret hacmi her geçen gün artıyor. Bu iki merkez 
arasında jeostratejik önemi bulunan Türkiye gelişmekte ve 
tüm ulaştırma modlarında hayata geçirdiği önemli projeler-
le bu konumunu her geçen gün daha da güçlen-
dirmektedir. Avrupa Birliği’nin kendi içinde 
belirlemiş olduğu on ana ulaşım ko-
ridorunun en önemlilerinden biri 
olan Avrupa-Kafkasya-Asya Kori-
doru doğrudan Türkiye üzerinden 
geçmektedir. Ulaştırma sektörüne 
yapılan her yatırım lojistik sektörü-
nün gelişmesine katkı sağlamakta 
ve büyük lojistik firmalarının ül-
kemizde faaliyet göstermelerinin 
önünü açmaktadır. Çokuluslu lo-
jistik şirketlerin ülkedeki varlığı ise 
yerel şirketlerle aralarında teknik bilgi 
ve birikim alışverişi açısından fayda sağ-
lıyor.

Türkiye’de ekonomik alanda da muazzam gelişmeler yaşanı-
yor. Ekonomik gelişmelerin en önemli itici gücü ulaşım. Ül-
kemiz bu alanda uluslararası rekabette önemli oranda yer al-
maktadır. Türkiye demiryoluna yatırım yapıyor. Havalimanı 
olmayan il kalmayacak, bölünmüş yol çalışmaları tamamla-
nacak. Yeni yeni limanlar yapılıyor. Teknolojiyi bu alanda da 
kullanıyoruz. Türkiye’nin ulaştırma ve lojistik altyapı uygun-
luğu ülkemizin ileride önünü açacak, hızlı gelişmesini sağla-
yacak önemli bir potansiyeldir. Türkiye’nin gelişmesini tehdit 
olarak gören unsurlar, ülkeler, terörle, PKK, DAEŞ, FETÖ gibi 
taşeronlar kullanarak ülkemizin önünü kesmeye çalışıyorlar. 
Allah’ın izniyle Türkiyemiz çok büyük ve güçlü bir ülke. Dar-
be girişiminin yaşandığı 15 Temmuz’da da, girişimin birinci 
yılında da 80 milyon insanıyla bunu gösterdi. Türkiye hem bu 
tür demokrasi dışı kalkışmaları ortadan kaldırarak demok-
rasi dersi veriyor hem de büyük potansiyeli ve güçlü yöneti-
miyle dünyada bir güç olmaya hazırlanıyor.

What are your evaluations regarding the sector’s 

future in Turkey?

Our country is in the center of a geography with a population of 

1.5 billion population, 35 trillion dollar GDP and 7 trillion-dollar 

trade volume. Wealth is transitioning from the West to the East; 

Asia-Europe transportation corridors are being established. 

The trade volume between China and the EU is expected to reach 

800 billion dollars by 2020. The trade volume between Asia and 

Europe, centers of production and consumption, increases by 

the day. Of geostrategic importance between these two centers, 

Turkey is developing and strengthening its position even more 

everyday with the important projects it realizes in the 

modes of transportation. The Europe-Caucasia-Asia 

Corridor, one of the ten main transportation 

corridors determined by the European Un-

ion, directly passes through Turkey. Each 

investment made in the transportation 

sector contributes to its development 

and paves the way for giant logistics 

firms to carry out activities in our coun-

try. The existence of multinational com-

panies in the country, on the other hand, 

ensures mutual exchange in terms of tech-

nical know-how and experience. 

Incredible developments are taking in place in 

Turkey in the field of economy, as well. Transportation 

is the driving force of economic development. Our country takes 

important part in international competition in this sense. Tur-

key invests in railways. There will be no city where there is no 

airport; divided road works will be completed. New ports are 

being built. We make use of technology in this field, as well. All 

in all, transportation and logistics infrastructure convenience 

is an important potential that will clear the way for Turkey. Ele-

ments, countries that perceive Turkey’s progress as threat try to 

hinder our country’s growth with terror, by using jobbers such 

as PKK, ISIS and FETÖ. Allah willing, our Turkey is a very big 

and strong country. Both on 15 July when the coup attempt took 

place and on the first anniversary of the attempt, it has demon-

strated this with its 80 million people. Turkey both teaches a les-

son of democracy by eliminating such undemocratic attempts, 

and prepares to become a force in the world with its huge poten-

tial and solid administration.
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Türkiye destinasyonları
Destination:Turkey

Doğa harikası bir kanyon
Saklıkent
A natural wonder canyon
Saklıkent

Türker Beşe

life

Antalya ve Muğla illerinin sınırını çizen 
Eşen Çayı’nın kollarından biri olan Ka-
raçay’ın oluşturduğu Saklıkent Kanyonu, 
18 kilometrelik uzunluğa ve 300 metrelik 
derinliğe sahiptir. Sarp kanyon duvarları-
nın dibinden akan buz gibi su ve kanyonun 
doğal güzelliği özellikle yaz mevsimlerinde 
hem yerli hem de yabancı turistler için son 
derece ilgi çekicidir.

Formed by Karaçay, one of the tributaries of 
the Eşen Stream that sets the border between 
the cities of Antalya and Muğla, the Saklıkent 
Canyon has a depth of 18 kilometers and a 
depth of 300 meters. The ice-cold water run-
ning down the steep canyon walls and the nat-
ural beauty of the canyon itself, on the other 
hand, is quite attractive for local and foreign 
tourists alike, especially during the summer.
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Kanyonun günümüze yakın denebilecek bir süre önce, şans 
eseri keşfedildiği söylenir. Rivayete göre, kaçan keçisini ara-
yan bir çoban tesadüfen kanyona girer. Buranın doğal güzelli-
ğinden etkilenen çoban hemen Çevre ve Orman Bakanlığı’na 
haber verir. 6 Haziran 1996 tarihinde millî park ilan edilen 
Saklıkent, hem devletin hem de özel girişimlerin katkılarıyla 
tanınan bir turizm merkezi haline gelir.

Saklıkent’in saklı güzellikleri

Güzelliğini adında barındıran Saklıkent’e erişmek kolay de-
ğildir. Kanyon tabanını tamamen dolduran Eşen Çayı’nın 
soğuk sularının derinliği, buraya sudan yürüyerek girmeye 
imkan vermez. İç kısımlara girebilmek için, kanyon duvar-
larına tutturularak yapılmış köprü şeklinde bir yoldan yürü-
mek gerekir. Köprüye adım atıldığında sakince akan ırmak, 
sonlara doğru gürültüsü ve debisi yüksek bir suya dönüşür. 
Köprü önce üzerinde ahşap masaların olduğu ufak bir adacı-
ğa ulaşır. Tam bu noktadan fışkıran pınarın sularıysa buz gi-
bidir. Kanyonun içlerine ilerlemek içinse bu adacıktan soğuk 

It is said that the canyon was discovered rather recently, by 
chance. The rumor has it that a shepherd looking for his goat 
made his way to the canyon by accident. Amazed by its natural 
beauty, the shepherd immediately notified the Ministry of En-
vironment and Forestry. Proclaimed national park on 6 June 
1996, Saklıkent has become a well-known tourism center with 
the contribution of both the state and private initiatives.

Hidden beauties of Saklıkent

Saklıkent is not easy to reach. The depth of the cold waters of 
the Eşen Stream, which completely fill the base of the canyon, 
make it impossible to reach here by walking through the water. 
To make it to the inside, one has to walk through a bridge-like 
road attached to the walls of the canyon. The river, which runs 
calmly once the bridge is stepped on, becomes loud with high 
flow towards the end. The bridge first leads to a small inlet with 
wooden tables on top. The waters of the spring emerging right at 
this spot are ice-cold. To proceed to the depths of the canyon, one 
has to enter the cold water from this inlet and keep walking. It 



26

suya girerek yürümek gerekir. Karşıdan 
karşıya gerilen ipe tutunarak suyun için-
den güvenle geçilmektedir. Suyun içinden 
yürüyerek devam edildiğinde, mesire yeri 
olarak da kullanılan geniş ve ağaçlık bir 
alan ziyaretçileri karşılar. Akarsuyun so-
ğuk suları ve kanyonun yüksek yamaçları 
sebebiyle güneşten  korunarak serin kalan 
geniş ağaçlıklı alan, Türkiye’nin cennet kö-
şelerinden biri olma özelliği taşır. 

Ayrıca bu kısımda kanyonun çeşitli yer-
lerindeki irili ufaklı şelalelerin rahatlatı-
cı sesi, büyük şehrin temposundan kaçıp 
gelen ziyaretçileri bambaşka bir dünyaya 
götürür.

Bu kısımdaki kayaların üzerine su dökül-
düğünde oluşan kil tabakasının cilde fay-
dalı olduğu düşünülür. Saklıkent’i ziyaret 
eden pek çok yerli ve yabancı turist, hem 
yüzlerine hem vücutlarına kil maskesi uy-
gular. 

is possible to safely make it to the other side 
by holding on to a rope stretched between 
the ends. When proceeding from inside the 
water, one reaches a vast and forested area 
that is also used as a recreation spot. The 
cold waters and the steep hills of the canyon 
keep the forested area cool from the heat of 
the Sun and make it one of the oases of Tur-
key. 

Additionally, the comforting sound of the 
big and small waterfalls of the canyon takes 
the visitors on a whole other world.

It is thought that the clay layer formed when 
water flows over the rocks in this part are 
good for the skin. Many local and foreign 
tourists visiting Saklıkent apply this meth-
od and put clay masks on both their faces 
and bodies.



27

Kanyonun daha ileri kısımlarına gitmekse 
gündelik kıyafetlerle mümkün değildir. Bu 
kısımlara ulaşmak için kullanılacak özel 
kıyafetler ve lastik ayakkabılar çevredeki 
işletmelerden kiralanabilmektedir. Kan-
yonun daha içlerine diğer mevsimlerde su 
taşkınları olması sadece yazın girilebil-
mektedir. Kanyonun iç kısımlarında akan 
sular, girilen kısma göre daha sıcaktır.

It is not possible to go deeper into the canyon 
with daily clothes. Special garments and 
rubber shoes to do so can be rented from the 
businesses in the area. Going even deeper 
into the canyon is possible only during the 
summer months because of the flood. The 
waters flowing in the depths of the canyon 
are warmer in comparison to the accessed 
parts.

Kanyonun çeşitli yerlerindeki irili ufaklı şelalelerin rahatlatıcı sesi, büyük 
şehrin temposundan kaçıp gelen ziyaretçileri bambaşka bir dünyaya götürür.

The comforting sound of the big and small waterfalls of the canyon takes the 
visitors on a whole other world.
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Saklıkent Millî Parkı, doğa sporla-
rını seven maceracıların da tercih 
ettiği bir noktadır. Doğaseverler 
Saklıkent’in çeşitli yerlerinde çadır 
kampı kurabileceği gibi, olta balık-
çılığı da yapabilmektedir. Ayrıca 
kanyonda ve Millî Park’ta yer alan 
özel işletmeler rafting ve kanyoning 
gibi doğa sporları konusunda da 
hizmet vermektedir.

Saklıkent’e ulaşmak hem özel araçla 
hem de toplu taşıma ile son derece 
kolaydır. Fethiye’nin merkezinden 
40 kilometre uzaklıktaki Saklıkent’e 
özel araçla giderken tabelaları takip 
etmek yeterlidir. Özel aracı olmayan 
ziyaretçiler ise Fethiye otogarından 
kalkan Saklıkent dolmuşları ile yak-
laşık bir saatte bu doğa harikasına 
ulaşabilirler.

Saklıkent National Park is preferred 
by adventurists and natural sports 
lovers alike. While it is possible for 
the lovers of nature to tent camp in 
various parts of Saklıkent, line fish-
ing is also possible. Moreover, pri-
vate businesses in the canyon and in 
the National Park offer rafting and 
canyoning services.

It is quite easy to reach Saklıkent 
both by private vehicle and by public 
transportation. Located 40 kilome-
ters from the center of Fethiye, Sak-
lıkent is possible to reach by car by 
following the signs. Visitors who do 
not have cars, on the other hand, can 
reach this natural wonder with the 
Saklıkent dolmuş departing from the 
Fethiye bus station.

Saklıkent Millî Parkı’nda yer alan özel işletmeler rafting ve 
kanyoning gibi doğa sporları konusunda da hizmet vermektedir.

Private businesses in the canyon and in the Saklıkent National Park offer rafting 
and canyoning services. SİZE 

ÖZEL...

PULUNUZ 
PTT’DEN!

FOTOĞRAFINIZ 

SiZDEN
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Doğadan zarflara
Türk fauna pulları 

Filateli
Philately

From nature to envelopes
Turkish fauna stamps

Enver Uygun

Pulculukta bazı temalar diğerlerine 
göre daha fazla sayıda filatelistin ilgi 
alanına girer. Genellikle evrensel ni-
telikteki konulardan oluşan bu alan-
ların başında fauna pulları gelir. Fila-
telistler genel olarak fauna temasına 
başvurduğu gibi belirli tür veya cin-
se, yaşam alanlarına ya da beslenme 
biçiminegöre hayvan pullarını tasnif 
ederek koleksiyonlar oluşturabilir. 
Dünyadaki hemen hemen tüm posta 
teşkilatlarının sıkça bastığı hayvan 
desenli pullar PTT’nin emisyon prog-
ramlarında da büyük bir çeşitlilikle 
kendine yer bulur. 

1943 tarihli Atatürk-İnönü Serisi 
adlı grupta yer alan Merinos koyun 
desenli pullar, 1958’de basılan kele-

In stamp collecting, some themes at-
tract more philatelists compared to 
others. Taking the lead among these 
fields, which are usually composed 
of universal themes, is fauna stamps. 
Philatelists can refer to the general 
theme of fauna, or create collections 
by classifying animal stamps accord-
ing to a specific species or class, their 
living environment or diet. Animal 
design stamps, issued frequently by 
almost every postal institution in the 
world, are featured in the PTT’s emis-
sion program in great variety. 

The Merinos sheep-design stamps 
featured in the Atatürk-İnönü Series 
group dated 1943, the butterfly-design 
Society for the Protection of Children 

life
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Dünyadaki hemen hemen tüm 
posta teşkilatlarının sıkça bastığı 

hayvan desenli pullar PTT’nin 
emisyon programlarında da büyük 

bir çeşitlilikle kendine yer bulur.
Animal design stamps, issued 

frequently by almost every 
postal institution in the world, are 

featured in the PTT’s emission 
program in great variety. 

bek çizimli Çocuk Esirgeme Kurumu Çocuk Haftası Pulları 
ve 1959 yılında çıkan kuş motifli Uçak Pulları Türkiye’nin 
ilk fauna pullarıdır. 1964’te piyasaya sürülen artı değerli beş 
parçadan oluşan Hayvanları Koruma Günü konulu pullar ise 
temasını hayvanlardan alan ilk seridir. Bunu 1967’de dört 
parçalık Av Hayvanları Serisi izler. Aynı yıl basılan uçak pul-
larında da kuş çizimleri kullanılır. 

PTT’nin 4 Ekim 1973’te tedavüle çıkardığı, çoban köpeği ile 
Ankara kedisi olmak üzere iki parçadan oluşan Hayvan Ko-
nulu Sürekli Seri’nin baskı adedi 10 milyondur. Türk fauna 
pullarında ilk kez 1975’te su hayvanlarına yer verilir. 1979’da 
Avrupa Yaban Hayatını Koruma Yılı konulu artı değerli beş 
parçada turaç, toy, turna, ceylan ve yaban koyunu çizimleri 
yer alır. 1980’de ise Türk pulculuğunda ilk defa böcek konusu 
işlenir. Yararlı Böcekler adıyla piyasaya sunulan artı değerli 

Children’s Week Stamps issued in 1958, and the bird-design Air-
plane Stamps of 1959 are Turkey’s first fauna stamps. The Ani-
mal Protection Day themed stamps circulated in 1964 and com-
posed of five plus value pieces, on the other hand, are the first 
series to derive its theme from animals. This was followed by the 
four-piece Game Animals Series in 1967. On the plane stamps 
issued the same year, bird drawings were used. 

The print run of the Animal Themed Constant Series composed 
of the two pieces of the shepherd dog and Ankara cat issued by 
the PTT on 4 October 1973 is 10 millions. In 1975, aquatic ani-
mals were featured for the first time on Turkish fauna stamps. 
The five plus value pieces themed the European Wildlife Conser-
vation Year of 1979 have the drawings of francolin, otis tarda, 
crane, gazelle and mouflon. In 1980, on the other hand, the insect 
theme was treated for the first time in Turkish stamp-making. 
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dört parçayı 1981’de Yararlı Böcekler-II adlı, yine dört parçalık 
ikinci seri izler. 1982’de beş parçalık Zararlı Böcekler serisi, 
ertesi yıl beş parçalık Zararlı Böcekler-II serisi basılır.

İlki 1987 yılında çıkan Kelebekler serisinin 1988 tarihli ikin-
cisi Antalya ’88 Posta Pulları Gençlik ve Tematik Pul Sergisi 
için ayrıca blok olarak basılır. 16 Kasım 1989 tarihinde 600 
bin tirajla basılan Caretta caretta ve Chelonia mydas (yeşil 
kaplumbağa) çizimli Deniz 
Kaplumbağaları pulları, 
aynı zamanda 300 bin ti-
rajlı blok halinde piyasaya 
sunulur. 1996’da ise arı, 
Denizli horozu, Kangal 
köpeği ve deniz alasından 
oluşan dört pul İstanbul 
’96  Dünya Filateli Sergi-
si için hatıra bloku olarak 
tedavüle girer. 1997 tarihli 
Van Kedisi Hatıra Bloku’n-
da tek bir kedi dört pula 
bölünmüştür.

2000’li yıllara gelindiğinde PTT 2001’de dört parçalık atlar, 
2004’te 8 parçalık kuşlar, 2011’de Van İli Tarihî ve Doğal Var-
lıkları konulu blokta Van kedisi, 2013 Mersin Akdeniz Oyun-
ları kapsamında Caretta caretta konulu pullar basar.  2014 ve 
2016’da Doğal Koruma Alanları ve Milli Parklar temalı pullar-
da hayvan görselleri kullanılırken 2015 yılında Ankara kedisi, 

The four pieces of plus value issued under the name of Benefi-
cial Insects was followed by Beneficial Insects-II in 1981, with 
yet another four pieces of plus value. The five-piece Harmful 
Insects series was printed in 1982, and the five-piece Harmful 
Insects-II series the next year.

In 1988, the second of the Butterfly series issued for the first time 
in 1987 was printed additionally as block for the Antalya ‘88 

Postal Stamps Youth and 
Thematic Stamp Exhibi-
tion. Issued on 16 Novem-
ber 1989 with a circula-
tion of 600 thousand, the 
Turtle stamps featuring 
the Caretta caretta and 
Chelonia mydas (green 
turtle) designs were also 
issued as a block of 300 
thousand circulation. In 
1996, on the other hand, 
four stamps composing of 

the bee, Denizli rooster, Kangal dog and sea trout were put to 
circulation as commemorative block for the İstanbul ‘96 World 
Philately Exhibition. In the Van Cat Commemorative Block dat-
ed 1997, a single cat was divided into four stamps. 

In the 2000s, the PTT issued four-piece horse themed stamps 
in 2001, eight-piece birds themed stamps in 2004, the Van cat 
in the City of Van Historical and Natural Assets themed block 
in 2011 and Caretta caretta themed stamps within the context 
of the 2014 Mersin Mediterranean Games. While animal vis-

Ilki 1987 yılında çıkan 
Kelebekler serisinin 1988 tarihli 
ikincisi Antalya ’88 Posta Pulları 

Gençlik ve Tematik Pul Sergisi 
için ayrıca blok olarak basılır. 

In 1988, the second of the Butterfly 
series issued for the first time in 1987 
was printed additionally as block for 
the Antalya ‘88 Postal Stamps Youth 

and Thematic Stamp Exhibition.
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Ankara tavşanı ve Ankara keçisinden oluşan üç parçalık seri 
tedavüle sunulur.

1972’de Birleşmiş Milletler Çevre Konferansı’nda alınan ka-
rarla ilan edilen 5 Haziran Dünya Çevre Günü için basılan 
pullarda PTT 1990’lardan itibaren fauna temasına ağırlık 
verir. Bu kapsamda 1990’da ikiyaşamlılar, 1991’de yılanlar, 
1998’de baykuş, 2002’de Anadolu parsı, vaşak, kaplan ve ka-
rakulak, 2003’te ceylan, karaca, ulugeyik ve alageyik, 2004’te 
yırtıcı kuşlar, 2005’te balıklar, 2007’de yerli çiftlik hayvan-
ları, 2012’de dinozorlar, 1992, 1999, 2000, 2001 ve 2011 yıl-
larında ise kuşlar temalı Dünya Çevre Günü pullar tedavüle 
sunulur.

uals were used in the Natural Protection Sites and National 
Parks themed stamps in 2014 and 2016, in 2015 a three-piece 
series was put to circulation featuring the Ankara cat, Ankara 
rabbit and Ankara goat. 

In the stamps issued for the 5 June World Environment Day 
proclaimed with the decision taken at the United Nations Envi-
ronment Conference in 1972, the PTT has been focusing on the 
fauna theme since the 1990s. Within this framework, World En-
vironment Day stamps were issued with the themes of amphib-
ians in 1990, snakes in 1991, the owl in 1998, Anatolian leopard, 
lynx, tiger and caracal in 2002, gazelle, roe, cervus elaphus and 
fallow deer in 2003, raptors in 2004, fish in 2005, local farm 
animals in 2007, dinosaurs in 2012, and birds in 1992, 1999, 
2000, 2001 and 2011.

1972’de Birleşmiş Milletler Çevre Konferansı’nda alınan kararla ilan 
edilen 5 Haziran Dünya Çevre Günü için basılan pullarda PTT 1990’lardan 

itibaren fauna temasına ağırlık verir.
In the stamps issued for the 5 June World Environment Day proclaimed with the 

decision taken at the United Nations Environment Conference in 1972, the PTT has 
been focusing on the fauna theme since the 1990s.



Geçmişin postası
Post of the past
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Mustafa Kemal Atatürk’ün ordu ve kolordu komutanlıklarına  
30 Ağustos’ta elde edilen zafer sonrası gönderdiği tebrik ve takdir yazısı 
Thank-you and appreciation note sent by Mustafa Kemal Atatürk to the  
army commanderships and corps after the victory gained on 30 August

Mustafa Kemal Atatürk’ün ordu ve kolorduları zafer sonrası 
tebrik ve takdir amacıyla gönderdiği ve Genelkurmay Başkan-
lığı arşivlerinde yer alan bu yazı, onun “Ordular ilk hedefiniz 
Akdeniz’dir, ileri!” hedefine ulaşılmasından ve kazanılan za-
ferden duyduğu memnuniyeti aktarıyor. 

This writing, which Mustafa Kemal sent in order to celebrate 
and appreciate the armies and army corps after the victory, 
and which is kept within the archives of the Turkish General 
Staff, reveals his pleasure from the attainment of the target “Ar-
mies, your first goal is the Mediterranean, Forward!” as well as 
the victory gained.
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1. ve 2. Ordulara, 
5. Kolordu Komutanlığı’na, 
3. Kolordu Komutanlığı’na, 

İlk verdiğim Akdeniz hedefine varmakta orduların gösterdiği 
gayret ve fedakarlığı saygı ve takdir ile anarım. Kazanılan bü-
yük zaferde gerçek etken olan hamiyetli arkadaşlarıma büyük 
samimiyetle teşekkür ve tebriklerimi bildiririm. Orduların 
bundan sonra verilecek hedeflerin elde edilmesinde de aynı 
istek ve fedakarlığı göstereceklerine inancım tamdır. 

9 Eylül 1922  
Mustafa Kemal 

To the 1st and 2nd Armies 
To the 5th Army Corps  
To the 3rd Army Corps 

I commemorate the effort and sacrifice shown by the armies in 
reaching the Mediterranean target I have first ordered. I want 
to extend my sincere appreciation and congratulations to my 
patriotic friends who had real influence in the great victory 
achieved. My firm conviction is that the armies will show the 
same will and sacrifice in reaching the next targets set from 
now on. 

9 September 1922  
Mustafa Kemal 



Ingiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in  
Amerikan Başkanı Dwight Eisenhower’a  
gönderdiği mektup 
Letter sent by Queen Elizabeth II  
of the United Kingdom to  
American President Dwight Eisenhower 

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth tarafından Amerikan Baş-
kanı Eisenhower’a yazılan bu mektupta, Kraliçe’nin gecik-
meli de olsa söz verdiği pancake tarifi yer alıyor. Mektuptan  
Eisenhower’ın Balmoral’da Kraliçe’yi ziyaret ettiği ve Kraliçe 
Elizabeth’in de Başkan’ın yoğun programını büyük bir ilgiyle 
takip ettiği anlaşılıyor. 

Written by Queen Elizabeth II of the United Kingdom to the 
American President Eisenhower, this letter includes – though 
delayed – the recipe of the drop scones which she promised. It is 
understood from the letter that Eisenhower has already visited 
the Queen in Balmoral and Queen Elizabeth follows the intense 
program of Eisenhower with great interest. 

24 Ocak 1960   
BUCKINGHAM SARAYI 

Sayın Başkan, 

Bugünün gazetesinde bir barbekü önünde bıldırcın ızgara 
yapan fotoğrafınızı görünce Balmoral’da söz verdiğim pan-
cake tarifini size göndermediğimi hatırladım. Şimdi tarifi 
ivedilikle gönderiyor ve pancakeleri başarılı bulacağınızı 
umuyorum. 

Ölçüler 16 kişilik olsa da daha az sayıda insan için genel-
likle daha az un ve süt ekliyorum ancak diğer malzemeleri 
belirtildiği şekilde kullanıyorum. Ayrıca şeker yerine şeker 
pekmezi veya melas kullanmayı denedim ve o da çok güzel 
olabiliyor. 

Yapımı esnasında karışımın iyi çırpılması gerektiğini düşü-
nüyorum ve pişirmeden önce de çok fazla bekletilmemeli.  

(...) 

Balmoral’a yaptığınız seyahati büyük bir memnuniyetle 
hatırlıyoruz ve umarım fotoğraf bizimle geçirdiğiniz mutlu 
günün bir hatırası olacaktır. 

Size ve Bayan Eisenhower’a en iyi dileklerimle. 

Saygılarımla,  
Elizabeth R

 Jan 24th, 1960 
BUCKINGHAM PALACE 

Dear Mr. President, 

Seeing a picture of you in today’s newspaper standing in front of 
a barbecue grilling quail, reminded me that I had never sent you 
the recipe of the drop scones which I promised you at Balmoral. I 
now hasten to do so, and I do hope you will find them successful. 

Though the quantities are for 16 people, when there are fewer, I 
generally put in less flour and milk, but use the other ingredients 
as stated. I have also tried using golden syrup or treacle instead 
of only sugar and that can be very good, too. 

I think the mixture needs a great deal of beating while making, 
and shouldn’t stand about too long before cooking. 

(...)

We remember with such pleasure your visit to Balmoral, and I 
hope the photograph will be a reminder of the very happy day 
you spent with us. 

With all good wishes to you and Mrs. Eisenhower. 

Yours sincerely, 
Elizabeth R
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Bir Akdeniz rüyası: Tunus

Dünya destinasyonları
Destination:World

A Mediterranean dream: Tunisia

Yakup Imre

life

Medine Meydanı gibi şaşırtıcı 
güzellikteki bir alan üzerine ku-
rulmuş olan başkent Tunus, ül-
kenin ismiyle taşıdığı benzerliği 
her alanda gösteriyor. Bu güzel 
Akdeniz ülkesinin bir özeti nite-
liğindeki başkent, kültürel mirası 
ve tarihiyle turistlerin ilgisini çe-
kiyor. Eski Arap duvarlarıyla çev-
rili olan şehir, Arap mimarisinin 

Established on a dazzlingly beauti-
ful area as the Medina, the capital 
city of Tunis displays its similarity 
to the name of the country in every 
aspect. The capital, which can be 
deemed a summary of this beauti-
ful Mediterranean country, attracts 
tourists with its cultural heritage 
and history. Surrounded by former 
Arab walls, the city exhibits the most 
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Güzel Akdeniz ülkesi Tunus’un 
başkenti Tunus, kültürel mirası ve 
tarihiyle turistlerin ilgisini çekiyor.

Tunis, the capital of the beautiful 
Mediterranean country Tunisia, 
attracts tourists with its cultural 

heritage and history.

en güzel örneklerini sergilerken, çok renkli ve canlı pazarla-

rıyla dikkat çekiyor. Tunus’un ticari hayatının da merkezi olan 

başkent, özellikle birbirinden ışıltılı kuyumcu vitrinleriyle ilgi 

topluyor. Başkentin dışında Kartaca, Gabes, Kairouan, Djerba 

gibi şehirleriyle bilinen Tunus’un güney kısmını Büyük Sahra 

Çölü kaplıyor.

Djebel el Negueb dağının eteklerindeki Chebika Tunus’un giz-

li güzelliklerinden biri. Sıcağa aldırış etmeyen ziyaretçileri 

unutulmaz bir görsel şölene davet eden Chebika, çölün orta-

beautiful examples of Arabic architecture and is striking with 

its very colorful and vivid markets. Also the center of Tunisia’s 

commercial life, the capital gets attention with its jewelers’ dis-

play cases each brighter than the other. Known for its cities of 

Carthage, Gabes, Kairouan and Djerba other than the capital, 

Tunisia is covered by the Great Sahara Desert to the south.

On the skirts of the Djebel el Negueb Mountain, Chebika is one 

of the hidden gems of Tunisia. Offering an unforgettable visual 

feast to the visitors that don’t mind the heat, Chebika is a myste-
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sında muhteşem şelaleleri, serin ve 
gizli mağaraları ve taşlı tepelerde 
yetişen hurma ağaçlarıyla modern 
zamanda vaha keyfi yaşamak iste-
yenleri kendisine çeken büyülü bir 
bölge. Tunus’un güzellikleri saklı 
kalmış sırlar gibi ziyaretçilerini 
bekliyor. 

Tunus’un güneyini tamamen kapla-
yan Büyük Sahra Çölü ise ülkenin 
en çok ziyaret edilen yerlerinden. 
“Star Wars” ve “İngiliz Hasta” baş-
ta olmak üzere birçok filme doğal 
plato olmuş Sahra Çölü’nde ya-
kalanan eşsiz manzara, ıssızlığın 
verdiği yalnızlık hissi ve sıcak, şe-
hir hayatının dışında alternatifler 
arayan milyonlarca turistin ilgisini 
çekmeye yetiyor. 

Altın sarısı kumsallarıyla olduğu 
kadar köklü tarihi ve büyüleyici 

rious region that attracts those who 
want to experience a modern-day 
oasis with its amazing waterfalls in 
the heart of the desert, its cool and 
hidden caves and palm trees grow-
ing on rocky hills. The beauties of 
Tunisia await its visitors like hidden 
secrets.

The Great Sahara Desert, which sur-
rounds Tunisia entirely to the south, 
on the other hand, is one of the most 
visited places of the country. A natu-
ral set for many films such as “Star 
Wars” and “The English Patient”, the 
unique scenery of the Sahara Desert, 
the feeling of solitude and the heat is 
enough to attract millions of tourists 
that are seeking alternatives to the 
urban life.

Yet another attention-grabbing city 
is Sousse with its rooted history and 

Tunus’un 
güzellikleri saklı 
kalmış sırlar gibi 

ziyaretçilerini 
bekliyor.

The beauties of 
Tunisia await its 

visitors like hidden 
secrets.
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mimarisiyle dikkat çeken bir başka şehirse Sousse. UNESCO 
Dünya Miras Listesi’nde de yer alan şehir, İslam’ın yayılma-
ya başladığı ilk yıllardan bu yana kusursuz şekilde korunmuş. 
Flata Camii’nin de aralarında yer aldığı çok özel eserleri barın-
dıran Sousse, Arap-İslam mimarisinin tarihini gözler önüne 
seriyor.

UNESCO’nun Dünya Miras Listesi’ne aldığı bir başka Tunus 
şehriyse Kairouan. Tunus’un en büyük ve en eski camilerinden 
biri olan Büyük Okba Camii’ne ve inşası dokuzuncu yüzyılda 
tamamlanmış olan ünlü Üç Kapı Camii’ne ev sahipliği yapan 
Kairouan, yaklaşık iki bin yıl önceki yapısını koruyarak günü-
müze ulaşmış nadir şehirlerden biri.

Chott el Djerid Tuz Gölü’nün kuzeyindeki dağların eteğinde bu-
lunan ve Tunus’un en büyük dağ vahası olarak bilinen Tamerza 
ise Tunus denince akla ilk gelen bölgelerden. İki şelalenin ve 
derin kanyonların ilgi çekici kıldığı bu vaha, terk edilmiş şehir 
merkeziyle de turistlerin ilgi odağı olmayı hak ediyor.

striking architecture as much as with its golden beaches. In-
scribed on the UNESCO World Heritage List, the city has been 
perfectly preserved ever since the early years of Islam. Home to 
many special works including the Flata Mosque, Sousse exhibits 
the history of the Arabic-Islamic architecture.

Another Tunisian city included on the World Heritage List by 
UNESCO is Kairouan. Home to the Great Okba Mosque, one 
of the biggest and oldest mosques of Tunisia and the famous 
Mosque of Three Doors, which was completed in the 9th century, 
Kairouan is a rare city that has made it to the present by pre-
serving its structure from almost two thousand years.

Located on the skirts of the mountains to the north of Chott el 
Djerid Salt Lake and the biggest oasis of Tunisia, Tamerza, on 
the other hand, is one of the first regions to spring to mind when 
it comes to Tunisia. Rendered attractive by two waterfalls and 
deep canyons, this oasis deserves the be a center of attraction 
for tourists with its abandoned city center, as well. 
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Ülkenin güneyinde yer alan ve yaklaşık iki bin kişilik nüfu-
suyla bilinen küçük bir Berberi kasabası olan Matmata da Tu-
nus’un kendine özgü yerlerinden. “Star Wars” hayranlarının 
yakından bildiği bu kasaba, Ghorfas adı verilen petek biçimin-
deki tahıl ambarlarıyla tanınır. Berberi mimarisinin yarattığı 
farklılığın yanı sıra sessizliğiyle de bilinen Ghorfas, ziyaretçi-
lerine dünyanın dışında bir yerde oldukları hissini yaşatır.

Kültürel mirasını turizmle harmanlamayı bilen Tunus’un ben-
zersiz kumsalları üzerineki turistik bölgeleri de es geçmemek 
gerekir. Limon ağaçlarıyla çevrili küçük bir balıkçı kasaba-
sıyken Tunus’un ilk turistik bölgesi haline gelen Hammamet 
muhteşem plajları, lüks otelleri ve canlı eğlence hayatıyla 
bilinir. Akdeniz’e tepeden konumu, beyaz evleri bütünleyen 
mavi panjurlarıyla klasik bir Yunan adası görüntüsü çizen 
Sidi Bou Said de son dönemde açılan butik oteller sayesinde 
özellikle dünya çapında ünlü simaların gözde mekanları ara-
sına girmiştir. Tunus’un Bahçesi olarak bilinen beldenin ku-
zeydoğusunda bulunan bir yarımada olan Cap Bon ise termal 
kaplıcaları, masmavi denizi, yemyeşil okaliptüs ve palmiye 
ağaçlarıyla Tunus’un en popüler tatil merkezlerinden.

Located south of the country and having a population of almost 
two thousand, the small Berber town of Matmata is among 
Tunisia’s idiosyncratic spots. Well known by “Star Wars” fans, 
this town is famous for its honeycomb-shaped granaries called 
Ghorfas. Standing out with its tranquility as well as the differ-
ence the Berber architecture makes, Ghorfas makes the visitors 
feel they are outside this world. 

Successfully blending its cultural heritage with tourism, Tu-
nisia’s touristic spots built on unique beaches should not go 
unnoticed, either. Hammamet, which became Tunisia’s first 
touristic spot when it was a small fisherman’s town surround-
ed by lemon trees, is known for its amazing beaches, luxury 
hotels and vivid night life. Having the appearance of a classical 
Greek island with its location overlooking the Mediterranean 
and blue blinds complementing white houses, Sidi Bou Said, on 
the other hand, has become a favorite of worldwide celebrities 
with the boutique hotels opened in the recent years. Cap Bon, a 
peninsula to the northeast of the region known as the Garden 
of Tunisia, is among the most popular destinations of the coun-
try with its thermal springs, blue sea and green eucalyptus and 
palm trees. 
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Tunus Büyükelçisi Ömer Faruk Doğan:  
Tunus’la yakınlığımız genetik, kültürel, sosyal, ekonomik ve 
stratejik anlamda ciddi bir derinlik arz etmektedir
Ambassador to Tunisia Ömer Faruk Doğan:  
Our proximity with Tunisia is of significant depth in the genetic,  
cultural, social, economic and strategic sense

Röportaj Interview: Pınar Çavuşoğlu

Türkiye Cumhuriyeti Tunus Büyükelçisi Ömer Faruk Doğan, Tunuslularda Türk 
toplumuna karşı büyük bir sevgi, saygı ve sempatinin hâkim olduğunu dile 

getiriyor. Doğan, PTT A.Ş. ve Tunus Posta Idaresi arasında yakın zaman önce 
imzalanan işbirliği protokolünün Türkiye ile Afrika ülkeleri arasındaki ilişkiyi 

derinleştireceği değerlendirmesinde bulunuyor.
Turkish Republic’s Ambassador to Tunisia Ömer Faruk Doğan states that Tunisians have 
major love, respect and sympathy for the Turkish society. Doğan makes the evaluation 

that the collaboration protocol signed recently between PTT Corp. and the Tunisian Post 
will add depth to the relationship between Turkey and the African countries. 

Röportaj
Interview
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Türkiye ve Tunus arasında geçmiş yıllardan bu yana 
siyasi, ekonomik ve kültürel açıdan sıkı bir ilişki bu-
lunuyor. Bu iki ülkenin mevcut ilişkilerini değerlen-
dirir misiniz?

Tunus ve Türkiye arasındaki ilişkiler 1956’dan itibaren şekil-
lenmeye başlamıştır. Habib Bourgiba, esin kaynağım dediği 
Gazi Mustafa Kemal’in istiklal ve bağımsızlık anlayışından 
çok etkilenmiş ve her vesileyle bunu dile getirerek Türkiye’yi 
model ülke olarak izah etmiştir. Tunus bayrağını da Türk 
bayrağının neredeyse bire bir aynısı kabul etmiştir.

Tunus ve Tunus halkı ile yakınlığımız genetik, kültürel, sos-
yal, ekonomik ve stratejik anlamda ciddi bir derinlik arz et-
mektedir.

İki ülkenin ilişkilerini pekiştirme açısından Tu-
nus’ta Büyükelçilik düzeyinde hangi çalışmaları yü-
rütüyorsunuz?

Siyasi hiçbir sorunumuzun bulunmadığı, birçok konuda bü-
yük bir anlayış birliği içinde olduğumuz Tunus ile ilişkileri-
miz daha ziyade ekonomi alanında yoğunlaşmaktadır. 

Tunus’ta Türk dizileri gösterilmekte, bu durum Tunuslularda 
Türk kültürünü ve Türkçeyi öğrenme arzusu oluşturmakta-
dır. Bu anlamda Kültür ve Turizm Bakanlığımız ile TRT’nin 
objektif Türk kültürünü ve karakterlerini yansıtan dizileri-
nin Tunus’a ulaştırılması konusunda ilgi-alaka ve şefkatine 
ihtiyaç duymaktayız. 

For many years, there is a strong relationship 
between Turkey and Tunisia in the political, 
economic and cultural sense. Could you evaluate 
the current relations of the two countries?

The relationship between Tunisia and Turkey started to be 
shaped starting from 1956. Habib Bourgiba was deeply influ-
enced by the perception of independence and liberty of Ghazi 
Mustafa Kemal, whom he calls his inspiration, and by stating 
that in every occasion, set Turkey forth as a model country. He 
adopted the Tunisian flag almost in the exact same way as the 
Turkish flag. 

Our proximity with Tunisia and the people of Tunisia is of sig-
nificant depth in the genetic, cultural, social, economic and stra-
tegic sense.

Which works do you carry out in Tunisia in the 
Embassy level in order to enhance the relations of 
the two countries?

Our relations with Tunisia, with which we have no political issues 
whatsoever and with which we share a major unity of under-
standing on many subjects, tend to focus on the field of economy.

Turkish serials are screened in Tunisia, which creates in Tunisians 
the will to learn about the Turkish culture and language. In this 
sense, we are in need of attention and compassion in terms of 
bringing in the series by our Ministry of Culture and Tourism and 
TRT that display the objective Turkish culture and characters. 
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FETÖ\PDY’ye ait iki okul Tunus ma-
kamlarının yardımıyla zincirlendi. 
Yunus Emre Enstitüsü ve Maarif 
Vakfımız aracılığıyla Tunus’un eği-
tim ve Türkçe öğrenme arzusuna kat-
kı sağlamaya yönelik çalışmalarımız 
yoğun şekilde devam etmektedir.

Stratejik işbirliğimiz, ekonomik da-
yanışmamız, özellikle GB üyeliğimiz 
nedeniyle tekstil veya diğer sektörler-
de Avrupa’dan hammadde ithalatı ve 
Tunus’tan AB’ye ihracat konusundaki 
girişimlerimiz çok olumlu sonuçlar 
vermeye başlamıştır. Başta tekstil 
olmak üzere, sektörlerimizi Tunus ile 
işbirliğine bekliyoruz.

Türkiye ve Tunus arasında kül-
türel açıdan benzerlikler bulu-
nuyor. İki ülkenin söz konusu 
benzerlikleri hakkında neler 
söylemek istersiniz?

Tunuslularda Türk toplumuna kar-
şı büyük bir sevgi, saygı ve sempati 
hâkimdir. İki toplumun insan yapısı 
ve karakteri birbirine çok benzemek-
tedir. Tunus toplumu Afrika’nın en 

The two schools of the Fethullahist 
Terrorist Organization/Parallel State 
Structure were chained down with 
the help of the Tunisian officials. Our 
works to contribute to Tunisia’s will for 
education and learning Turkish contin-
ues through the Yunus Emre Institute 
and our Maarif Foundation. 

Thanks to our strategic collaboration, 
economic solidarity, and in particular 
membership of the Customs Union, our 
initiatives in terms of raw material 
importation from Europe in textile or 
other sectors, and exportation from Tu-
nisia to the EU started to produce very 
positive outcomes. We make a call for 
collaboration with Tunisia to all of our 
sectors, especially textile. 

There are cultural similarities 
between Turkey and Tunisia. 
What would you like to say 
about the said similarities of the 
two countries?

Tunisians have major love, respect and 
sympathy for the Turkish society. The 
human disposition and character of 

“Tunus toplumu 
Afrika’nın en genç, 
kültürlü ve eğitimli 

toplumudur. ”
“The Tunisian 

society is Africa’s 
youngest, most 

cultured and best 
educated society.”
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genç, kültürlü ve eğitimli toplumudur. 
Topraklarının Romalılar, Bizanslı-
lar, Kartacalılar, Fenikeliler, Fatimi-
ler, Emeviler, Hüseyiniler gibi birçok 
uygarlığa ev sahipliği yapmış olması 
toplumun çok anlayışlı, müşfik, hoş-
görülü ve toleranslı olmasına imkan 
tanımıştır. Bu anlamda hem Türkiye 
hem Türk kültürüne yüksek ilgi, bu 
benzerlik arayışının ciddi bir kanıtı-
dır.

Çeşitli vesilelerle Tunus’ta bulu-
nan veya orada yaşayan vatan-
daşlarımıza Tunus hükümeti ve 
Tunusluların bakışı nasıldır?

1 Ekim 2016 tarihinde göreve başladı-
ğımdan bu yana tek bir vatandaşımı-
zın dahi mağdur edildiğine veya açık 
haksızlıkla karşı karşıya kaldığına 
şahit olmadım. Tunuslular, ülkemiz 
insanını genelde çok sıcak, olumlu ve 
Türkiye’yi stratejik partner ülke anla-
yışı ile değerlendirmektedir. Tunuslu 
geçmişindeki bir Türk varlığını, ak-
rabalığını bir övünç ve asillik ifadesi 
olarak gündeme getirmektedir. 

the two societies is very similar to one 
another. The Tunisian society is Afri-
ca’s youngest, most cultured and best 
educated society. Since its lands have 
hosted many civilizations such as the 
Romans, Byzantines, Carthagians, 
Phoenicians, Fatimis, Umayyads and 
Hüseyinis, the society has grown very 
understanding, affectionate, decent 
and tolerant. In this sense, an intense 
interest in both Turkey and the Turkish 
culture is a serious proof to that search 
for similarity. 

Under which light does the 
Tunisian government or the 
people of Tunisia view our 
citizens who are in Tunisia for 
various reasons or reside there?

Ever since I took office on 1 October 
2016, I have not witnessed a single case 
where any one of our citizens were mis-
behaved or had to deal with clear injus-
tice. Tunisians usually view the people 
of our country with a very warm, pos-
itive understanding towards Turkey as 
a strategic partner country. The Tuni-
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Yakın zaman önce PTT A.Ş. ile Tunus Posta İdaresi 
bir işbirliği protokolüne imza attı. Protokolle ilgili 
değerlendirmeleriniz nelerdir?

2013 yılından bu yana PTT A.Ş. ile Tunus Posta İdaresi ara-
sında gerçekleştirilen işbirliği protokolleri ciddi ve anlamlı-
dır. Bir lojistik üssü olan Tunus’un bu anlamdaki konumunu 
stratejik olarak güçlendirmeye ve Türkiye’nin gerek Tunus 
gerekse ikinci aşamada 54 Afrika ülkesi ile ilişkilerini derin-
leştirmeye yönelik önemli bir adımdır. Lojistik, kargo, elekt-
ronik ticaret, ulaşım bugün Afrika’nın yüksek potansiyel 
arz eden ancak en az işlenmiş alanlarıdır. Türkiye, Avrupa 
ve Asya’nın, Afrika’ya yönelik geometrik gelişen tüm kargo 
ulaşımını İstanbul-Tunus üzerinden sağlayabilecek büyük bir 
altyapıya sahiptir ve bu işbirliği anlaşması da bunun kapısını 
oluşturmaktadır. 

Ayrıca, PTT’nin sahip olduğu imkan ve altyapıyla oluşturulan 
web portalımızda “Tunus’tan Satın Al” penceresi ile Tunus’un 
geleneksel ihraç ürünlerine ve ekonomisine çok ciddi bir kat-
kı sağlayacağımız inancındayım. Bu tüm Afrika’ya da örnek 
oluşturacak nitelikte temel bir işbirliği anlaşmasıdır.

Türk halkı ve özel sektörümüzün Tunus’u tanımasına, 
Türk-Tunus ilişkilerine sağlayacağı anlamlı katkıdan dolayı 
PTT yönetimimize ve bunu ifade etmeme imkan veren siz  
Pttlife dergimize gönülden teşekkür ederim.

sian takes it as an occasion of pride and nobility that a Turkish 
existence, kinship is to be found in his past.

PTT Corp. and the Tunisian Post recently signed a 
collaboration protocol. What are your evaluations 
regarding the protocol?

The collaboration protocols realized between PTT Corp. and 
the Tunisian Post since 2013 are serious and meaningful. They 
are an important step towards strategically enhancing the po-
sition of Tunisia, a logistics base, and adding depth to Turkey’s 
relations with both Tunisia, and in the second stage, with the 51 
countries of Africa. Logistics, cargo, electronic commerce and 
transportation are the less treated fields of Africa that have 
great potential. Turkey has a major infrastructure that can real-
ize Europe’s and Asia’s geometric cargo transportation towards 
Africa via İstanbul-Tunisia, and this collaboration protocol is 
the door to that.

Additionally, I believe that with the “Buy From Tunisia” screen 
featured in our web portal established with PTT’s opportunities 
and infrastructure, we will make major contribution to Tuni-
sia’s traditional export goods and its economy. This is a funda-
mental collaboration agreement that shall set a serious example 
to the entire Africa. 

From the bottom of my heart, I thank our PTT administration 
for their contribution to the Turkish public’s and our private sec-
tor’s connaisance with Tunisia, and the meaningul contribution 
it will make to the Turkish-Tunisian relations, and our Pttlife 
magazine that has given me the opportunity to express that.

“Lojistik, kargo, elektronik 
ticaret ve ulaşım bugün 

Afrika’nın yüksek 
potansiyel arz eden ancak 
en az işlenmiş alanlarıdır.” 

“Logistics, cargo, 
electronic commerce 
and transportation 
are the less treated 
fields of Africa that 

have great potential.”
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Hedef: Her vatandaş, 
bulunduğu noktadan hangi 
yöne yürürse yürüsün 
20 dakika içinde bir PTT 
işyerine ulaşabilecek.

Toplam:  
4460 İşyeri

HEDEFİMİZ
20 DAKİKA
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Yakınlaşmanın ve merhametin vesilesi: Kurban

Yaşam
Life

An occasion for getting closer and compassion: Sacrifice

Biz Müslümanların Ramazan ile 
birlikte iki bayramından biridir 
Kurban. Bayram denince akla şüp-
hesiz sevinç, neşe ve birliktelik ge-
lir. Kurban Bayramı da bize bütün 
bu manevi duyguları yaşatır. Fakat 
unutmamak gerekir ki her bayram 
insanlığın içinden geçtiği zorlu 
imtihanların bir hatırasını taşır. 
Bu özellikle Kurban Bayramı için 
geçerlidir. Bir düşünelim: İnsanın 
kurbana dair ilk bilgisi, ilk insan 
ve peygamber Hz. Adem’in oğulları 
Habil ile Kabil arasında geçen kıs-
saya dayanmıyor mu? Yine Hz. İb-
rahim ile Hz. İsmail arasında geçen 
kıssayı hatırlayalım. Hz. İbrahim 
oğlunu Allah’ın emri doğrultusunda 
kurban verecekken bıçak Hz. İsma-
il’i kesmemiş ve Allah onlara bir koç 
göndermişti. Bizim kestiğimiz kur-
ban bu olayın da hatırasını canlan-
dırmıyor mu?

Eid al-Adha is one of the two feasts 
that comes along with Ramadan for 
us Muslims. Eid certainly suggests 
joy, bliss and solidarity. Eid al-Adha, 
too, makes us experience all those 
inner sentiments. However, it should 
not be forgotten that each Eid carries 
with it the memory of challenging 
trials. This is especially the case for 
Eid al-Adha. Let us think: Does not 
mankind’s first knowledge on sacri-
fice depend on the parable between 
Cain and Abel, sons of Adam, the 
first man and the first prophet? Let 
us also remember the parable con-
cerning the Prophet Abraham and 
the Prophet Ishmael. Just when the 
Prophet Abraham was making a 
sacrifice out of his son in accordance 
with the command of Allah, the knife 
did not cut through the Prophet Ish-
mael, and Allah sent them a ram in-
stead. Does not the sacrifice we make 
animate the memory of this incident?

life
Mehmet Sakarya
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Merhamet için kan akıtmak

Şüphesiz Müslümanlar için Kuran’ın ve Peygamber Efendi-
mizin kurban ile ilgili bildirdikleri esastır. Bunun haricinde 
birçok araştırmacı da kurbanın toplum için nasıl bir anlam 
taşıdığı üzerine çalışmış ve kurban kesmenin insanlık tari-
hi boyunca toplumun temel taşlarından biri olduğunu ortaya 
çıkarmıştır. Buna göre hayvanın kanını akıtmak, bugün mo-
dern bir algı ile çoğu zaman uzak durulduğu gibi salt bir vah-
şet gösterisi değildir. Meşru olmayan şiddeti sosyal hayattan 
uzak tutmak gibi derin ve işlevsel anlamları da vardır.

Sosyal bilimcilerin kurbana dair düşüncelerini bir kenara 
bırakırsak, Peygamber Efendimizin  bir hadisinde kurban 
kesme günü, Allah katında en sevimli şeyin kan akıtmak 
olduğunu söylediğini görürüz. Kurban, tıpkı akraba kelime-
sinde olduğu gibi “yakınlık, yakınlaşma” anlamlarındaki 
Arapça “kurbet”ten gelir. Demek ki Allah yolunda akıtılan 
kurban kanı, bizi O’na daha da bir yakınlaştırmaktadır. Kev-

Shedding blood for compassion

Certainly, for Muslims what the Qur’an and our Prophet Mo-
hammed (may peace be upon Him) tell us about making sacri-
fice is essential. Other than that, many researchers, too, have 
worked on the meaning of sacrifice for the society and revealed 
that making sacrifice has been a building block of it through-
out the history of mankind. Accordingly, shedding the blood of 
the animal – contrary to the refrainment that is the result of a 
modern perception – is not merely an act of violence. It also has 
profound and functional meanings such as keeping illegitimate 
violence away from social life. 

Leaving aside what social scientists have to say about sacrifice, 
we see that our Prophet Mohammed (may peace be upon Him), 
in one hadith, says that the most pleasant thing in the presence 
of Allah on a day of making sacrifice is to shed blood. Kurban 
(sacrifice), just like the word akraba (kin) derives from the Ara-
bic word “kurbet”, meaning “closeness, getting closer”. This goes 

Bayram denince akla 
şüphesiz sevinç, neşe ve 
birliktelik gelir. Kurban 

Bayramı da bize bütün bu 
manevi duyguları yaşatır. 

 Eid certainly suggests 
joy, bliss and solidarity. 

Eid al-Adha, too, 
makes us experience all 
those inner sentiments.
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ser suresinde “O halde Rabbin için namaz kıl, kurban kes” 
buyurulurken, Hac suresinde bildirildiği üzere Allah’a ula-
şan kurbanlık hayvanların kanı ve eti değildir, O’na ancak 
müminlerin takvaları ulaşır. Kurban, insanların Allah’a ya-
kınlaşıp O’nu yüceltme vesilesidir. Aynı zamanda bize kur-
ban etinin üçte birini kendimize, üçte birini akrabalarımıza, 
üçte birini ise çevremizdeki yoksullara ayırmamız tavsiye 
edilmiştir. Demek ki kurban aracılığıyla kurulan manevi 
yakınlığın sosyal bir boyutu da söz konusudur.

Şüphesiz Müslümanlar akika kurbanı ya da adak kurbanı 
gibi çok çeşitli vesilelerle kurban keser. Ama kurban denin-
ce akla gelen ilk şey Kurban Bayramı’dır. Bu bayram ise İs-
lam’ın beş şartından biri olan hacdan ayrı değildir. Kurban 
Bayramı, Hicri aylardan Zilhicce’nin onuncu günü sabahı 
başlar ve bunu takip eden dördüncü günün akşamında sona 
erer. Zilhicce’nin ilk on günü aynı zamanda hac ibadetinin 
yapıldığı dönemdir ve hacılar, haccın bir gereği olarak bay-
ramın ilk günü eğer güçleri yetiyorsa kurban kesmekle yü-
kümlüdürler.

Bugün “kan” kelimesi çoğu insanda bir ürpermeye sebep 
olsa da kurban kanının temel olarak bir yakınlaşma ve 
merhamet duygusuyla akıtıldığı unutulmamalıdır. Bu duy-
gulardır ki kurbanı aynı zamanda bir bayram kılar. Öyle ki 
çoğu zaman gücü yetmese de insanlar bu manevi havadan 
geri kalmamak için kurban kesmek isterler. Umulur ki ke-
silen kurbanlar üzerimize Allah’tan bir rahmet olarak geri  
dönsün.

to show that the sacrificial blood shed for the sake of Allah brings 
us even closer to Him. While the surah al-Kawthar commands, 
“So pray to your Lord and sacrifice to Him,” as the surah al-Haj 
informs, what reaches Allah is not the flesh and blood of sacri-
fice animals; it is only the piety of the believers that reach Him. 
Sacrifice is the means for people to get closer to Allah and exalt 
him. Also, we have been advised to keep one third of the sacri-
fice meat to ourselves, one third for our kin, and one third for the 
poor around us. This means that there is also a social dimension 
to the spiritual intimacy formed through sacrifice. 

Verily, Muslims make sacrifices on many occasions such as 
aqiqah sacrifice or oblation sacrifice. However, the first thing 
to spring to mind when sacrifice is in question is Eid al-Adha. 
This Eid, on the other hand, is not distinct from the Hajj, one of 
the five pillars of Islam. Eid al-Adha starts on the tenth morn-
ing of the month of Dhul-Hijje in the Islamic calendar and ends 
on the night of the fourth successive night. The first ten days of 
Dhul-Hijje is also when the Hajj is performed and pilgrims, as a 
requirement of the Hajj, are obligated to make a sacrifice on the 
first day of Eid – if they can afford it. 

Although the word “blood” is chilling for many people today, it 
should be remembered that sacrifice blood is essentially shed 
with a feeling of getting closer, and compassion. It is these feel-
ings that make an Eid of the sacrifice. So much so that most of the 
time people want to make a sacrifice even if they cannot afford it 
so as not to be destitute of this spiritual atmosphere. The hope is 
that the sacrifice made will came back to us as the mercy of Allah.

Kurban Bayramı’nın en önemli özelliklerinden biri de kurban 
edilen hayvanın etlerinin paylaşılması. Zengin-fakir herke-
sin ete doyduğu bu özel günlerde sağlık açısından birtakım 
kurallara dikkat etmek gerekiyor. İlk kural, şişkinlik ve ha-
zımsızlık yapmaması için etin dinlendirildikten sonra tüke-
tilmesi gerektiği. Kolesterolü yüksek olanlar ve kalp-damar 
hastaları ise doktorlarının önerdiği diyet dışına çıkmamalı. 
Uzmanların bir diğer tavsiyesi kahvaltıda et yememek. Diğer 
öğünlerde ise eti mümkün olduğu kadar yağlarından arındı-
rılmış ve az tüketmek gerekiyor. Eti fazla kaçıranlara bol su 
içmesi ve yürüyüş yapması tavsiye ediliyor.

One of the most important qualities of Eid al-Adha is sharing 
the meat of the sacrificed animal. On these special days when  
everyone – rich and poor – gets their share of meat, certain health 
rules need to be paid attention to. The first rule is to consume the 
meat after it has been rested so that it does not cause bloatedness 
and indigestion. Those with high cholesterol and cardiovascular 
disease, on the other hand, should not go off the diet recommended 
by doctors. Experts also recommend not eating meat for break-
fast. In other courses, meat has to be consumed with as little fat as 
possible and in small portions. Those who overconsume meat are 
recommended to drink plenty of water and to take walks.
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Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT A.Ş.), Di-
yanet İşleri Başkanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın 
imzaladığı protokol çerçevesinde 2008 yılından beri vatan-
daşlarımızın hac gönderilerini PTT taşıyor. Umre gönderi-
leri ise 2010 yılında taşınmaya başladı.

Within the framework of the protocol signed with the Presi-
dency of Religious Affairs, Ministry of Customs and Trade, the 
Post and Telegraph Organization Corporation (PTT Corp.) 
has been carrying the Hajj cargo of our citizens since 2008. 
Umrah cargo, on the other hand, started to be carried in 2010. 

PTT A.Ş. hurma ve hediyelik eşya olmak üzere iki tür gön-
deri taşıyor. Hac ve umre ibadetini yapmak üzere Suudi 
Arabistan’da bulunan vatandaşların, üretici ve tedarikçi-
den doğrudan satın aldıkları hurma ve hediyelik eşya, PTT 
personeli tarafından yine üretici ve tedarikçiden teslim 
alınıyor. Ardından ürünlerin otomasyon sistemi üzerinden 
kabulü gerçekleştiriliyor.

PTT Corp. carries two types of cargo, namely dates and sou-
venirs. Dates and souvenirs directly purchased from the pro-
ducer and supplier by the citizens, who are in Saudi Arabia 
to fulfill their worship of Hajj and Umrah, are taken from 
the producer and supplier by PTT personnel. Later on, the 
products are admitted via automation system.

life
Hac ve umre kargoları nasıl taşınıyor?
How are Hajj and Umrah cargos carried?
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Vatandaşları yük taşıma külfetin-
den kurtaran bu hizmet sayesinde 
hurma ve hediyelik eşya yolcuyla 
ilişkilendirilmek kaydıyla, yolcu-
dan bağımsız şekilde taşınıyor. Her 
iki tür gönderi için de üst limit 50 
kilogram olarak belirlenmiştir.

Owing to this service, which eases 
the citizens’ burden of carrying load, 
dates and souvenirs are carried in-
dependently of the passenger on the 
condition that they are affiliated to 
the passenger. The upper limit for 
both types of cargo has been deter-
mined as 50 kilograms.

PTT personeli, İstanbul Atatürk Ha-
valimanı’na sevki gerçekleştirilen 
hac ve umre gönderilerini teslim al-
dıktan sonra Türkiye içi adrese tes-
limat süreci başlıyor. PTT A.Ş., 2016 
yılı hac ve umre döneminde toplam 
3 bin 764 ton ağırlığında 177 bin 314 
adet gönderi kabul etmiştir.

After PTT personnel receives the 
Hajj and Umrah cargo that has been 
transferred to the İstanbul Atatürk 
Airport, the delivery process begins 
in Turkey. In 2016, PTT Corp. admit-
ted 177 thousand 314 units of cargo, 
corresponding to a total of 3 thou-
sand 764 tons.

PTT A.Ş.’nin hac ve umre kargola-
rını taşıma hizmeti sayesinde va-
tandaşın hayatı kolaylaşıyor, hatta 
hacılardan önce kargoları geliyor.

Thanks to PTT Corp.’s service of  
carrying Hajj and Umrah cargo, 
the lives of citizens are facilitated, 
their cargo arrives even before the  
pilgrims do.
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5. Asya Salon ve  
Dövüş Sanatı Oyunları

Spor
Sports

 5th Asian Indoor and Martial Arts Games

4 yılda bir Asya Olimpiyat Konseyi 
tarafından düzenlenen Asya Sa-
lon ve Dövüş Sanatı Oyunları’nın 
beşincisi eylül ayında gerçekleşti-
rilecek. Türkmenistan’ın başkenti 
Aşkabat, bu oyunlara ev sahipliği 
yapan ilk Orta Asya kenti olacak. 
Oyunların Aşkabat’ta düzenlene-
ceği, 2010 yılının Aralık ayında 
Kuveyt’te yapılan törenle duyurul-
muştu.

Daha önce sadece Asya Ulusal 
Olimpiyat Komitesi’ne bağlı ülke-
lerin katıldığı organizasyonda bu 
sene Okyanusya Olimpiyat Komite-
si’ne bağlı ülkeler de yer alacak. 5. 
Asya Salon ve Dövüş Sanatı Oyun-
ları’nda Asya’dan 45, Okyanus-
ya’dan 17 sporcu yarışacak.

Organized every four years by the 
Olympic Council of Asia, the Asian 
Indoor and Martial Arts Games 
will be held for the fifth time in the 
month of September. Ashgabat, the 
capital of Turkmenistan, will be the 
first Central Asian country to host 
the games. It was announced back 
in December 2010 with a ceremony 
in Kuwait that the games would be 
organized in Ashgabat.

This year, the organization, pre-
viously attended by the countries 
affiliated to the Olympic Council 
of Asia, will be participated by the 
countries affiliated to the Olympic 
Council of Oceania, as well. 45 ath-
letes from Asia and 17 from Ocean-
ia will compete at the 5th Asian In-
door and Martial Arts Games.

life
Türker Beşe 
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Asya Salon Oyunları ilk kez 2005 yılında Tayland’ın başken-
ti Bangkok’ta düzenlenmişti. 2007 yılında Çin’e bağlı Ma-
kao’da gerçekleşen Oyunlar, 2009 yılında Vietnam’ın baş-
kenti Hanoi’ye verilmişti. Asya Dövüş Oyunları ise ilk kez 
2009 yılında Bangkok’ta düzenlendikten sonra Asya Olimpi-
yat Konseyi bu iki oyunu birleştirerek dört yılda bir yapılma-
sına karar verdi. 2013 yılında düzenlenen 4. Asya Salon ve 
Dövüş Sanatı Oyunları’na ise Güney Kore’nin İncheon kenti 
ev sahipliği yapmıştı.

Sporcuların satranç, futsal, tenis, geleneksel güreş ve kemer 
güreşi, bilardo ve snooker, kickboks, salon atletizmi ve bow-
ling gibi 21 branşta yarışacağı 5. Asya Salon ve Dövüş Sanatı 
Oyunları’nın açılış töreni 17 Eylül’de, kapanış töreni ise 27 
Eylül’de yapılacak.

The Asian Indoor Games was organized for the first time in the 
Thai capital of Bangkok in 2005. Organized in Macau affiliated 
to China in 2007, the Games took place in Hanoi, capital of Viet-
nam in 2009. The Asian Martial Arts Games, on the other hand, 
was organized for the first time in Bangkok in 2009. Later, the 
Olympic Council of Asia united these two games and decided 
that they should be organized every four years. Organized in 
2013, the 4th Asian Indoor and Martial Arts Games was hosted 
by the South Korean city of Incheon. 

The opening ceremony of the 5th Asian Indoor and Martial Arts 
Games, where athletes will participate in 21 branches such as 
futsal, tennis, traditional wrestling and wrestling, billiards and 
snooker, kick box, indoor athletics and bowling, will take place 
on 17 September, and the closing ceremony on 27 September.

Aşkabat, Asya Olimpiyat 
Konseyi tarafından düzenlenen 
oyunlara ev sahipliği yapan ilk 

Orta Asya kenti olacak.
Ashgabat, the capital of 
Turkmenistan, will be the 
first Central Asian country 

to host the games. 
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Şimdiye kadar düzenlenen Asya Salon Oyunları ve Asya Dövüş 
Oyunları’nda en fazla madalyanın sahibi, 21 altın, 27 gümüş, 19 
bronz olmak üzere toplam 67 madalyayla Kuzey Kore. En fazla 
altın madalyaya sahip ülke olan Çin toplamda 52 madalyayla 
(29 altın, 13 gümüş, 10 bronz) ikinci sırada yer alıyor. Üçüncü 
sırada ise 31 madalyayla (7 altın, 6 gümüş, 18 bronz) Kazakistan 
bulunuyor.

Türkmenistan’a dev olimpiyat kompleksi

Oyunların düzenleneceği Aşkabat’ta 15 yarışma salonu ve 30 
farklı binadan oluşan kompleksin hazırlıkları tüm hızıyla sü-
rüyor. Ayrıca açılış töreninin gerçekleştirileceği Olimpiyat 
Stadı’nın inşaat çalışmaları da devam ediyor. Kendine has bir 
tasarıma sahip olan Olimpiyat Stadı’nın tepesindeki at başı süs-
lemesi, Türkmenistan’ın sembolü olarak kabul edilen Ahal Teke 
ırkı atlardan ilham alınarak hazırlanmış. Bisiklet yarışlarına ev 
sahipliği yapacak olan Velodrome ise 6 bin kişilik seyirci kapa-
sitesine sahip.

Oyunlarda yarışacak sporcuların, teknisyenlerin ve ekip yet-
kililerinin ağırlanacağı Olimpiyat Köyü de oyunlar için özel 
olarak inşa ediliyor. 1300’den fazla daireyi kapsayan Olimpiyat 
Köyü’nde ayrıca restoranlar, kütüphane ve sinema gibi pek çok 
sosyal ünite yer alıyor.

Türkiye 5. Asya Salon ve Dövüş Sanatı Oyunları’na katılmaya-
cak. Ancak Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan bir heyet oyunları 
izlemek ve gerekli yardımları yapmak üzere Aşkabat’a gidecek.

The country to win the most medals at the Asian Indoor and 
Martial Arts Games organized until today is North Korea 
with 21 gold, 27 silver and 19 bronze medals – a total of 67. 
China, the country to win the highest number of gold medals 
ranks second with a total of 52 medals (29 gold, 13 silver, 10 
bronze). Ranking third is Kazakhstan with 31 medals (7 gold, 
6 silver, 18 bronze). 

Giant Olympic complex for Turkmenistan

Preparations continue at full speed in Ashgabat where the 
Games will take place. The complex featuring 15 competition 
halls and 30 different buildings is almost complete. Addition-
ally, construction works of the Olympic Stadium where the 
opening ceremony will take place are also ongoing. The horse 
head decoration on top of the Olympic Stadium, which has a 
unique design, was prepared with inspiration from the Akhal-
Teke horses, considered a symbol of Turkmenistan. The Velo-
drome, where the bicycle competitions will take place, on the 
other hand, has a seating capacity of 6 thousand.

The Olympic Village where the athletes, technicians and group 
officials will be hosted, is being built exclusively. Encompass-
ing over 1300 flats, the Olympic Village also has many social 
units such as restaurants, library and movie theater.

Turkey will not participate in the 5th Asian Indoor and Martial 
Arts games. However, a Ministry of Youth and Sports delega-
tion will head to Ashgabat to watch the games and offer the 
necessary help.

Aşkabat’ta 15 yarışma salonu ve 30 farklı binadan oluşan  
kompleksin hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor.

In Ashgabat, the preparatory works of the complex encompassing  
15 competition halls and 30 different buildings continue at full speed.
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When first personal computers started 
to be developed in 1970, and examples 
of artificial intelligence were put into 
practice, Jiddu Krishnamurti, philos-
opher of Indian origin, said: “Get the 
tragedy. The machine, the computer 
we invented learns a lot faster than 
we do. Way beyond our capacity. The 
brain that has invented it has grown 
weak, slow.” Hungarian mathemati-
cian Raoul Bott, who lived in the pre-
vious century, on the other hand, was 
hinting at machines’ endless patience’s 
triumph over the human mind when he 
said, “There are two ways of becoming 
great in mathematics: The first is to be 
more clever than anyone else, and the 
second is to be more stupid than any-
one else, but patient.” This situation, 
which was deemed a tragedy during 

Robotların gizli silahı: Sabır

Perspektif
Perspective

Robots’ secret weapon: Patience

Buğra Ayan

1970 yılında ilk kişisel bilgisayarlar 
geliştirilmeye başladığında ve ya-
pay zeka örnekleri hayata geçtiğinde 
Hint asıllı düşünür Jiddu Krishna-
murti şöyle demişti: “Trajediyi an-
layın. Makine, icat ettiğimiz bilgisa-
yar bizden çok daha hızlı öğreniyor. 
Bizim yeteneğimizin çok ötesinde. 
Bunu icat eden beyin güçsüzleşmiş, 
yavaşlamış.” Geçtiğimiz yüzyılda 
yaşayan Macar matematikçi Raoul 
Bott ise “Matematikte büyük olma-
nın iki yolu vardır: İlki herkesten 
zeki olmak, ikincisi de herkesten 
aptal, fakat sabırlı olmak” sözüyle 
makinelerin sahip olduğu sonsuz 
sabrın insanların zekasına galip ge-
lebileceğinin ipuçlarını veriyordu. 
Daha ilk günlerde trajedi olarak 
karşılanan bu durum hız kesmeden 

life
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hayatımıza girmeye devam ediyor. Kökleri Antik Roma’ya 
dayanan, Endüstri Devrimi ile beraber kompleks, mekanik 
ve elektriksel sistemler ile gündemimize giren robotlar ya-
pay zekanın etkisiyle gün geçtikçe bizi daha çok şaşırtmayı 
başarıyor. Almanya’da bir robotun işlediği cinayet, Avustur-
ya’da sahibinin eziyetine dayanamayıp intihar eden robot, 
“Dünya nereye gidiyor?” sorusunu sorduruyor. Madalyonun 
diğer tarafında ise robotların girdiği her alanda birçok mes-
lek erbabına işlerini kaybetme tehlikesi yaşatması var. Dün 
matbaanın icadı ile işinden olan hattatlar mevzubahisken 
bugün yazdıkları romanlar ile yazarların karşısına çıkan 
robotları konuşuyoruz. Şiir yazan ve sanat eleştirmeni olan 
robot da cabası. Artık sadece işgücümüzü değil kültürümü-
zü, harsımızı da robotlarla paylaşmak zorunda kalıyoruz. 
Belki yarın halkın gözüne girebilen politik bir lider, bir sivil 
toplum önderi de robotlar arasından çıkacak.

the early days, continues making its way into our lives without 
losing speed. Going back to the Ancient Rome and entering into 
our agenda as complex, mechanical and electrical systems to-
gether with the Industrial Revolution, robots manage to wow 
us even more with the effect of artificial intelligence. A murder 
committed by a robot in Germany, the robot in Austria that 
could no longer bear the torment of its owner and committed 
suicide, makes us ask the question, “Where is the world going?” 
On the other side of the coin is that robots introduce the risk of 
job loss for many experts. While in the past we would talk of the 
calligraphers that ran out of jobs with the invention of the press, 
today we are discussing the robots that appear before writers 
with the novels they wrote. What is more is the robot that writes 
poetry and is a critic of art. We now have to share not only our 
work force, but also our culture, our accumulation with robots. 
Perhaps in the future, a political leader adored by the public or a 
civil society leader will emerge among robots.  

Endüstri Devrimi ile beraber kompleks, mekanik ve elektriksel sistemlerle 
gündemimize giren robotlar gün geçtikçe bizi daha çok şaşırtmayı başarıyor.

Entering into our agenda as complex, mechanical and electrical systems together with 
the Industrial Revolution, robots manage to wow us even more everyday.
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Robotların rol çalmasının yanında insanlarla rolleri değişmesi 
de gündemde. Geleceğin meslekleri arasında en popüler olan-
lardan biri “robot tamirciliği”. Dün insanlar tamir için robotla-
rı kullanırken yarın robot tamirciliği işi insanlara kalacak. Du-
rum böyle olunca robotlara atfedilen önem öyle bir boyuta ulaştı 
ki artık robotların teknik özelliklerini geçtik, sosyal ihtiyaçla-
rını konuşmaya başladık. Robotlar için açılan myrobots.com 
isimli sosyal ağ denemesi, kullanıcıların robotlarının günlük 
yaşamını yayımladığı ve diğer kişilerin robotlarını takip ettiği 
bir girişimdi. Bu sosyalleşme ihtiyacının vardığı son nokta ise 
evlilik. “Duygu evliliği mi mantık evliliği mi?” tartışmalarına 
yeni bir boyut kazandıran robot sevgililer de dünyanın günde-
minde. Eski sevgilisinden ayrılan Çinli mühendis Zheng Jia-
jia’nın kendi programladığı robot ile evlenmesi, Fransa’da bir 

In addition to robots taking center stage, also on the agenda 
is them swapping roles with humans. One of the most popu-
lar professions of the future is “robot mechanic”. While people 
used robots for mechanics in the past, in the future it will be 
up to humans to repair robots. Since this is the case, the im-
portance attributed to robots has reached such a level that 
we have gone beyond the technical features of robots and are 
now discussing their social requirements. The social network 
trial myrobots.com, launched for robots, was an initiative 
where people used to publish their robots’ daily lives and fol-
low the robots of others. The final stage of this need for social-
ization is marriage. Breaking fresh ground in the “Marrying 
with the mind or with the heart?” discussion, robot couples 
are also on the global agenda. That Chinese engineer Zheng 
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kadının InMoovator ismini verdiği, 3 boyutlu yazıcıdan bas-
tırdığı robot ile evlenmek istemesi konunun iç dünyamızda ne 
kadar yer kapladığını da gösterir türden.

Modern fiziğin kurucularından Galileo Galilei evrenin mate-
matik dilinde yazılmış bir kitap olduğunu söyler. Bugün gele-
ceğin neyi getireceğini bilmek mümkün değil, ama Galilei’nin 
bahsettiği matematik, robotlar tarafından yavaş fakat büyük 
bir sabırla çözülüyor. Çözülen her satır insanlığa bir yandan 
yeni heyecanlar katarken bir yandan da yeni trajedileri doğu-
ruyor. İnsanlığa da Albert Einstein’ın söylediği “Ben gelecek 
için hiçbir endişe duymadım. O yeterince hızlı geliyor” sözünü 
söylemekten başka pek bir seçenek kalmıyor.

Jiajia, who broke up with his girlfriend, married the robot 

he programmed himself; that in France, a woman wanted to 

tie the knot with a three dimension-printed robot she named 

InMoovator, reveal just how much of an inner issue the sub-

ject is. 

One of the founders of modern physics, Galileo Galilei says 

that the universe is a book written in the language of math-

ematics. It is not possible to know now what the future will 

bring, but the mathematics Galilei talks of is being decoded 

by robots with great patience. As each decoded line adds new 

thrill to humanity, it also bears tragedies. And so, not much 

is left for humanity other than to repeat the quote by Albert 

Einstein, “I never think of the future. It comes soon enough.”

Geleceğin meslekleri arasında en popüler olanlardan 
biri “robot tamirciliği”. Dün insanlar tamir için robotları 
kullanırken yarın robot tamirciliği işi insanlara kalacak. 

One of the most popular professions of the future is “robot 
mechanic”. While people used robots for mechanics in the 
past, in the future it will be up to humans to repair robots. 



Mavi Bayrak deniz suyu kalitesi, te-
mizlik ve can güvenliği hizmetleri 
gibi kriterler gözetilerek plaj, mari-
na ve yatlara verilen uluslararası bir 
çevre ödülüdür. Ülkemizde 2017 yılı 
itibarıyla Mavi Bayraklı 454 plaj, 
22 marina, 13 yat bulunmaktadır.

The Blue Flag is an international en-
vironmental prize accorded to beach-
es, marinas and yachts by taking into 
consideration the criteria such as the 
quality of the seawater, cleanliness 
and life safety services. As of 2017, 
our country has 454 Blue Flag beach-
es, 22 marinas and 13 yachts. 

Ernest Hemingway tarafından Kü-
ba’da yazılan ve 1952 yılında yayım-
lanan Yaşlı Adam ve Deniz (The Old 
Man and the Sea) yazarın ölümsüz 
eserleri arasında yer alır. 1953 yılı 
Pulitzer Kurgu Ödülü’ne sahip eser, 
yaşlı bir balıkçının oltasına takılan 
kılıçbalığı ile mücadelesini ele alır-
ken yenilgi ve cesaret konularını 
farklı bir üslupla işler. 

Written by Ernest Hemingway in 
Cuba and published in 1952, The 
Old Man and the Sea is among the 
author’s immortal works. The work, 
which was accorded the Pulitzer 
Prize for Fiction in 1953, treats the 
struggle of an old fisherman with a 
marlin on his fishhook as well as the 
issues of defeat and courage with a 
different tone. 

Hayvanlar arasında sadece erkeği do-
ğuran tek canlı denizatıdır. Nesli aşırı 
avlanma nedeniyle tükenme tehlike-
siyle karşı karşıya olan bu tür Çin şi-
falı bitkibiliminde kullanılmaktadır. 
Bu amaçla her yıl 20 milyon civarı 
denizatı yakalanmaktadır. 

Seahorse is the only living being 
among the animals the male of which 
gives birth. Almost extinct due to 
overhunt, this species is used in ther-
apeutic Chinese phytology. Every 
year, about 20 million seahorses are 
caught for this purpose. 

Kolaj: Deniz
Collage: Sealife
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Deniz ve ırmak sularının basmasını 
önlemek amacıyla setle çevrilen ve 
değerlendirilen bölgeler polder (kaza-
nılmış arazi) olarak adlandırılmak-
tadır. Polder tekniğinin oldukça fazla 
rastlandığı ve başarıyla uygulandığı 
ülkelerin başında Hollanda gelir. 
Ülke topraklarının yaklaşık  yüzde 
40’ı deniz seviyesinin altındadır. 

The regions embanked in order to 
prevent the sea and river flood and 
utilized as such are called the re-
claimed lands (polders). Holland is 
the leading country where the pol-
der technique is frequently observed 
and successfully applied. 40 percent 
of the country’s land is below sea 
level. 

Hayvanlar âleminin sevilen üyele-
rinden denizyıldızının 1500 civa-
rında türü bulunmaktadır. Bu deniz 
canlısıyla ilgili en ilginç bilgi ise kar-
maşık bir sinir sistemi bulunmasına 
rağmen merkezî bir beyninin olma-
masıdır. 

One of the popular members of the 
animal kingdom, the starfish has 
about 1500 subspecies. The most in-
teresting information on this nekton 
is that it doesn’t have a central brain 
even though it has a complicated 
nervous system.

Yengeç avcılığı en tehlikeli ve en 
zorlu ticari balıkçılık türlerinden 
biridir.  Fırtınalı denizler, güverte-
deki ağır aletler, büyük kafesler ve 
karanlık sularla boğuşmayı gerek-
tiren bu meslek, av sezonu boyunca 
günde 18 saat çalışmayı ve teknenin 
buzlanmasından hipotermiye bir-
çok tehlikeye karşı tedbirli olmayı 
zorunlu kılar. 

Crab fishing is one of the most dan-
gerous and most difficult types of 
fishing. This occupation, which re-
quires struggling with stormy seas, 
heavy tools on deck, big cages and 
dark waters, necessitates to work for 
18 hours throughout the season as 
well as to be cautious against many 
dangers from the icing on boat to 
hypothermia.  
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Tarih sahnesi
History on stage

Ağustos
August

Brezilya, “Öküz Gözü” pullarını tedavüle sundu. Bir-
leşik Krallık’ın bastığı “Penny Black”ten sonra dün-
yanın ikinci posta pulu olma niteliği taşıyan “Öküz 
Gözü” 30, 60 ve 90 réis değerinde basıldı.

Brazil issues the “Bull’s Eye” stamps. The world’s sec-
ond postal stamp following the “Penny Black” issued 
by the United Kingdom, “Bull’s Eye” was printed in 
30, 60 and 90 réis worth.

1 Ağustos/August 1848

Telefonun mucidi olarak tarihe geçen Alexander Gra-
ham Bell hayatını kaybetti. Amerikan Posta İdaresi’nin, 
önemli bir mucit olan ve çok sayıda icadın patentini elin-
de bulunduran Bell’in anısına 1940 yılında bastığı pul, 
filatelistler için oldukça büyük önem taşıyor.

Having gone down in history as the inventor of the 
telephone, Alexander Graham Bell passes away. The 
stamp issued in 1940 by the American Postal Admin-
istration in the memory of Bell, who was an important 
inventor and holds the patents of many inventions, is 
of major significance for philatelists.

2 Ağustos/August 1922

Amerika ve Avrupa arasına ilk transatlantik telgraf 
kablosu çekildi. Bu sayede iki bölge arasında mesaj-
ların iletilme süresi on günden birkaç dakikaya indi. 

The first transatlantic cable is laid between Amer-
ica and Europe. Thus, the message transmission 
time between the two regions was reduced from ten 
days to a couple of minutes.

5 Ağustos/August 1858
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Ülkemizin en büyük halk kütüphanesi niteliğindeki 
Millî Kütüphane açıldı. Oldukça geniş olan Millî Kütüp-
hane koleksiyonunun önemli bir bölümü, geçtiğimiz yıl-
larda dijital ortama aktarıldı. Koleksiyonun tamamının 
dijitalleştirilme çalışmaları devam ediyor.

National Library, the biggest public library of our 
country, opens. Part of the quite vast National Library 
collection was transferred onto the digital platform in 
the recent years. Works continue to digitalize the en-
tire collection.

16 Ağustos/August 1948

Türkiye tarihinin en büyük felaketlerinden biri olarak 
nitelenen Marmara Depremi meydana geldi. Merkez 
üssü Gölcük olan, ciddi can ve mal kaybına sebebiyet 
veren 7,4 şiddetindeki deprem ülkemizin birçok şeh-
rinde hissedildi.

Considered one of the worst disasters of Turkish his-
tory, the Marmara Earthquake takes place. The 7.4 
earthquake, the epicenter of which was Gölcük, was 
felt in many cities of our country and caused serious 
damage and casualties.

17 Ağustos/August 1999

Türk yer gözlem uydusu RASAT, Rusya’daki Yasny Fır-
latma Üssü’nden uzaya gönderildi. Uydunun tasarım 
ve üretim sürecinde hiçbir dış destek alınmadı.

RASAT, Turkey’s first observation satellite, is 
launched from the Yasny Launching Complex in Rus-
sia. No foreign support was received during the de-
signing and production of the satellite.

17 Ağustos/August 2011

Türk ordusu, 26 Ağustos’ta Yunan güçlerine karşı başlatılan 
Başkomutanlık Meydan Muharebesi’ni kazandı. Zafer, Millî 
Mücadele’nin önemli bir basamağı olarak değerlendirilir.

The Turkish army wins the Battle of Dumlupınar against the 
Greek. The victory is deemed an important step of the Na-
tional Struggle.

30 Ağustos/August 1922
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Ilk millî yer gözlem uydusu RASAT
First national observation satellite RASAT

Çağla Taşkın

Günümüzde ülkelerin bilimde geldik-
leri nokta, gelişmişlik seviyelerinin 
doğrudan bir göstergesi olarak değer-
lendiriliyor. Teknolojiyi ve bilimsel 
gelişmeleri yakından takip etmekle 
kalmayıp bunları tatbik eden ülkeler, 
diğerlerinden birkaç adım önde ko-
numlanıyor. Bilim ve teknolojiyi devlet 
politikalarının bir parçası kılmak da 
artık tek başına yeterli değil. Kalkın-
ma ve gelişmenin sürdürülebilir olması 
için millî üretim yapılması, Ar-Ge’den 
üretime bütün süreçlerin yerel kaynak-
larla yürütülmesi büyük önem taşıyor. 
TÜBİTAK tarafından geliştirilen Türk 
yapımı ilk mikro uydu RASAT, bu an-
lamda ülkemizin bilim tarihinde çok 
özel bir yere sahip.

Today, countries’ science levels are con-
sidered a direct indicator of their devel-
opment. Countries that not only keep a 
close watch on the technology and scien-
tific developments but also implement 
them, are a few steps ahead of others. It 
is no longer enough, though, to simply 
implement science and technology into 
state policies. In order to render devel-
opment and growth sustainable, it is of 
vital importance that countries produce 
national, and that all steps from R&D 
to production are carried out with local 
resources. In this sense, the first Turkish 
made micro satellite developed by the 
Scientific and Technological Research 
Council of Turkey, RASAT has a very 
special place in our country’s science 
history.

life Tarih sahnesi
History on stage
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Tamamen Türkiye’de tasarlanıp üretilen uzaktan algılama uydusu RASAT, 
17 Ağustos 2011 tarihinde Türkiye saati ile 10:12’de uzaya gönderildi.

Designed and produced entirely in Turkey, the remote sensing satellite RASAT 
was sent to space on 17 August 2011 at 10:12 Turkish time. 

Tamamen Türkiye’de tasarlanıp üretilen uzaktan algılama uy-
dusu RASAT, yoğun çalışmaların ardından 17 Ağustos 2011 
tarihinde Türkiye saati ile 10:12’de Rusya’daki Yasny Fırlatma 
Üssü’nden uzaya gönderildi. 93 kilogram ağırlığındaki uydu 
ile ilk temas 11:44’te sağlandı; ilk veriler ise bundan yaklaşık 
on dakika sonra alınmaya başladı. Türkiye’de tasarlanıp üreti-
len ilk gözlem uydusunun öncelikli kullanım alanları 
arasında haritacılık, afet izleme, çevre ile şehircilik 
ve planlama yer alıyor. Petrol sızıntılarının belirlen-
mesinden kaçak yapıların tespitine, arazi kullanı-
mının haritasını çıkarmadan afet yönetimine birçok 
alanda verilerinden istifade edilen RASAT, uzay ça-
lışmalarındaki birikimin artırılması bakımından da 
büyük önem taşıyor. Yerli ve millî uydumuzun üretim 
sürecinde geliştirilen modüllerin ülkemizin uzay sa-
nayisinin ihtiyaçlarını karşılamayı sürdürmesi öngörülüyor. 
RASAT’ın tasarlanma ve üretim sürecinde kazanılan deneyim 
ile bugüne kadar elde edilen verilerin, Türkiye’nin uzay tekno-
lojilerindeki etkinliğini artırması ve bu alanda yetişen insan 
gücüne önemli katkı sağlaması bekleniyor. Uzaydaki altıncı 
yılını dolduran RASAT’ın çektiği ve internet üzerinden yayım-
lanan görüntüler ise oldukça büyüleyici.

Designed and produced entirely in Turkey, the remote sensing 
satellite RASAT was sent to space from the Yasny Launching 
Complex in Russia on 17 August 2011 at 10:12 Turkish time. The 
first contact with the satellite of 93 kilograms was ensured at 
11:44; the first set of data, on the other hand, started coming 
in around ten minutes later. Among the primary fields of use 

of the first observation satellite to be designed and 
produced in Turkey are mapping, disaster monitor-
ing, environment and urbanism and planning. RAS-
AT, whose data is made use of in several areas from 
determining oil slicks to mapping land usage, from 
disaster management to determining unlicensed 
construction, is also of major significance in terms 
of enhancing the accumulation in space studies. It is 
foreseen that the modules developed while producing 

our local and national satellite will continue to meet the needs 
of our country’s space industry. The experience gained in the 
design and production of RASAT, and the data obtained until 
today is expected to contribute majorly to Turkey’s efficiency 
in space technologies and the human resources in the field. The 
captures by RASAT, which completed its sixth year in space, are 
posted on the Internet and are quite breath-taking.
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Röportaj
Interviewlife

Figen Kılıç: Türkiye’deki ilk ticari 5G hizmetlerinin en gelişmiş 
ülkelerle eşzamanlı şekilde gerçekleşeceğini öngörüyoruz
Figen Kılıç: We foresee that the first commercial 5G services in Turkey will be 
realized simultaneously with the most developed countries

Röportaj Interview: Çağla Taşkın - Fotoğraflar Photographs: Melis Seçkin

Bilgi Teknolojileri ve Iletişim Kurumu Kurul Üyesi Figen Kılıç, 5G’nin yalnızca 
mobil iletişim teknolojilerinde değil; ulaşım, sağlık, enerji, tarım, medya ve 

şehircilik gibi pek çok sektörde yeni açılımlar sağlayacağını belirtiyor.
Information and Communication Technologies Authority Board Member Figen 
Kılıç states that 5G will open new horizons not only in mobile communication 

technologies, but in many other sectors such as transportation, health, energy, 
agriculture, media and urban planning, as well.
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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ola-
rak elektronik haberleşmeden bilgi teknolojilerine 
birçok alanla ilgili faaliyetler yürütüyorsunuz. Bize 
kurumun çalışmalarından kısaca bahseder misiniz?

BTK, elektronik haberleşme ve posta sektörlerinde bağımsız 
düzenleyici ve denetleyici idari otorite rolünde. Hizmet sun-
mak isteyen şirketlerin yetkilendirilmesi, frekans ve numara 
gibi kıt kaynakların planlama ve tahsisi, sürdürülebilir reka-
bet ortamının sağlanması, tarife ve ara bağlantıların onay-
lanması, tüketici haklarının korunması, elektromanyetik 
dalgalara karşı zararlı girişimlerin önlenerek elektronik ha-
berleşme hizmetlerinin daha iyi sunulması ile şebeke ve bilgi 
güvenliği gibi pek çok farklı görevimiz var. 

Diğer yandan “5G ve Ötesi” çalışmalar ve siber güvenlik gibi 
Türkiye’yi yeni bir döneme taşıyacak konularda da politika 
belirleyici olan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakan-
lığımız ile birlikte aynı hedefler doğrultusunda çalışmaları-
mızı sürdürüyoruz. 

Bilgi teknolojileri ve haberleşme alanında kamu ve özel sek-
töre öncülük edecek kurum misyonuyla dünyadaki yenilikleri 
takip ediyor ve uygulamaya çalışıyoruz.

BTK yakın zamanda Türkiye’de elektronik haber-
leşmeye ilişkin bir rapor yayımladı. Bu raporda yer 
alan istatistikler, 1 Nisan 2017 itibarıyla ülkemizde 
56,4 milyon 4.5G kullanıcısı olduğunu gösteriyor. 
Mobil iletişim teknolojilerindeki bir sonraki adım 
olan 5G’ye ilişkin neler söylemek istersiniz?

As the Information and Communication Technologies 
Authority (BTK), you carry out activities related 
to many fields from electronic communication to 
information technologies. Could you briefly tell us 
about the works of the institution?

BTK undertakes the role of an independent regulator and ad-
ministrative authority supervisor in the sectors of electronic 
communication and post. We have many different responsibil-
ities such as authorizing the companies that are willing to of-
fer services, planning and allocating scarce resources such as 
frequency and number, ensuring a sustainable competition 
environment, approving tariffs and interconnections, protect-
ing consumers’ rights, preventing harmful initiatives against 
electromagnetic waves and thus offering better communication 
services, and network and information safety.

On the other hand, on subjects that will carry Turkey into a new 
era, such as “5G and Beyond” and cyber security, we continue 
our works towards the same goals together with our Ministry 
of Transportation, Maritime Affairs and Communication, a pol-
icy-maker.

With the mission of being the leading institution for the private 
and public sector in the fields of communication technologies 
and correspondence, we keep up with the innovations in the 
world and put an effort into implementing them.

BTK recently published a report on electronic 
communication in Turkey. The statistics in the said 
report show that there are 56.4 million 4.5G users in 
our country as of 1 April 2017. What would you like 
to say on 5G, the next step in mobile communication 
technologies?

“Bilgi teknolojileri ve haberleşme alanında kamu ve özel 
sektöre öncülük edecek kurum misyonuyla dünyadaki 

yenilikleri takip ediyor ve uygulamaya çalışıyoruz.”
“With the mission of being the leading institution for the private 
and public sector in the fields of communication technologies 
and correspondence, we keep up with the innovations in the 

world and put an effort into implementing them.”
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5G sadece mobil iletişim teknolojilerinde değil, dikey sektörler 
olarak adlandırılan akıllı ulaşım, sağlık, enerji, tarım, medya 
ve şehircilik gibi pek çok sektörde yeni açılımlar sağlayacak. 
Toplanan ve işlenen verinin baş döndürücü bir hızla arttığı 
ve yüksek doğruluk oranlarının zorunlu hale geldiği Endüstri 
4.0 kavramı ile tüm üretim sistemlerini etkileyecek bir dö-
nüşüm yaşayacağız. Biz bu nedenle 5G’yi “5G” olarak değil  
“5G ve Ötesi” olarak zikretmeyi tercih ediyoruz. 

Kurumumuzun gerçekleştirdiği teknoloji nötr 4.5G ihalesi ile 
işletmecilerimiz altyapı ve servisleri hazır olduğunda 5G tek-
nolojilerini de sunmaya başlayabilecekler. Türkiye’deki ilk ti-
cari 5G hizmetlerinin en gelişmiş ülkelerle eşzamanlı şekilde 
geliştirileceği ve gerçekleşeceğini öngörüyoruz. 

5G ve Ötesi teknolojilerde Türkiye olarak sadece kullanıcı ro-
lünde değil, üretici rolünde de olmayı istiyoruz. Mümkün olan 
en büyük ölçüde yerli ve millî imkanlarla 5G’ye geçilmesi çok 
önemsediğimiz ve her fırsatta vurguladığımız bir husus. 

Hızla gelişen ve hayatımızın olmazsa olmazı haline 
gelen bilgi teknolojilerinin yaygın kullanımı, bera-
berinde birtakım risk ve tehditler de getiriyor. Başta 
siber güvenlik olmak üzere bu konuya ilişkin değer-
lendirmeleriniz nelerdir?

5G will open new horizons not just in communication technol-
ogies, but also in many sectors deemed vertical sectors such as 
smart transportation, health, energy, agriculture, media and 
urban planning. With the concept of Industry 4.0, where the 
data collected and processed increases at dazzling speed and 
high accuracy rates are a must, we will experience a transfor-
mation that will affect all production systems. Thus, we prefer 
to refer to 5G not as “5G” but as “5G and Beyond”.

With the technology-neutral 4.5G tender invited by our institu-
tion, our operators, once their infrastructures and services are 
ready, will start offering 5G technologies. We foresee that the 
first commercial 5G services in Turkey will be realized simulta-
neously with the most developed countries.

As Turkey, in 5G and Beyond Technologies, we want to under-
take the role of not just consumer, but producer, as well. Tran-
sition to 5G with the highest possible local and national means 
is an issue we attribute major importance to and underline in 
any given opportunity. 

The widespread use of information technologies, 
which develop rapidly and are now a must for 
our lives, bring about certain risks and threats. 
What are your evaluations on the issue, especially 
regarding cyber security?

 “Mümkün olan en büyük 
ölçüde yerli ve millî imkanlarla 

5G’ye geçilmesi çok 
önemsediğimiz ve her fırsatta 

vurguladığımız bir husus.” 
 “Transition to 5G with the 
highest possible local and 

national means is an issue we 
attribute major importance 

to and underline in any given 
opportunity.” 
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Siber güvenlikteki vizyonumuzu “Ülke ekonomisinin, top-
lumsal yaşamın ve millî güvenliğin korunmasını destekle-
mek için ülkemizde güvenli biçimde işleyen bir siber ortam 
ve elektronik haberleşme altyapısına sahip olmak” olarak 
belirledik. 

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz (USOM) aracı-
lığıyla güvenlik bildirimleri yayımlıyor, vatandaşlarımızı ve 
kuruluşları olası risklere karşı uyarıyoruz. Kurumlar olarak 
kendi aramızda ve uluslararası kuruluşlarla bilgi ve istihba-
rat paylaşımını artırmanın yanı sıra kapasite inşası kapsa-
mında da en yeni teknolojik kabiliyetler ve güçlü insan kay-
nağına sahip olma yönünde adımlar atıyoruz.

Kullanıcılar olarak da siber güvenlik alanındaki farkındalı-
ğımızı artırmak ve elektronik haberleşme cihazları ile ileti-
şim kanallarından yararlanırken azami ölçüde dikkat etmek 
zorundayız. İnsan faktörü ve riskler hiçbir zaman sıfıra in-
dirgenemeyecek, ancak basit önlemlerle saldırganların kolay 
hedefi olmamak da elimizde.

Mühendislik eğitimi bulunan ve proje geliştirmede 
deneyimli biri olarak Ar-Ge konusundaki görüşle-
rinizi de öğrenmek isteriz. Bu alanda millî üretim 
yapmanın önemini anlatır mısınız?

Teknoloji, iş ve çalışma modellerinin hızla değiştiği bir süre-
cin içindeyiz. Teknolojik gelişmelerle birlikte değişime ayak 
uydurmanın ötesinde değiştirenler arasında olmak, stratejik, 
güvenlik, ekonomik, sosyal boyutlarıyla hayati önem taşı-
yor. Değiştirenler arasında olmanın yolu da hepimizin bildiği 
gibi yerli ve millî Ar-Ge’den geçiyor. Günümüzün petrolü olarak 

We have determined our cyber security vision as “Having a safe-
ly operating cyber environment and electronic communication 
infrastructure in our country so as to support the protection of 
the economy, societal life and national safety.”

Through our National Cyber Incident Intervention Center 
(USOM), we publish security notifications, and warn our citi-
zens and institutions against possible threats. As institutions, in 
addition to enhancing information and intelligence exchange be-
tween one another and with international institutions, we take 
steps towards possessing the newest technological faculties and 
strong human resource within the context of capacity building.

As users, we also must raise our awareness in the field of cyber 
security and pay the utmost attention when making use of com-
munication channels and electronic communication tools. The 
human factor and the risks will never be eliminated, but with 
simple precautions it is in our hands to not be an easy target for 
attackers.

We would like to learn about your opinion on R&D as 
someone educated in engineering, and experienced 
in project development. Could you tell us about the 
importance of national production in this field?

We are in a process where technology, business and working 
models change rapidly. With technological developments, it is 
of critical importance in the strategic, security, economic and 
social sense to go beyond keeping up with the change and to be 
among those who make the change. And the road to becoming 
among those who make  the change, as you know, goes through 
local and national R&D. Software-heavy services that produce 
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adlandırılan verinin daha fazla üretildiği ve işlendiği yazılım 
ağırlıklı servisler hızla artıyor. Donanımla gerçekleşen çoğu 
fonksiyon artık yazılımla gerçeklenebiliyor, ancak gömülü ya-
zılımlarla hem donanımlar hem de yazılımlar sadece üretenin 
kontrolünde. Kendi donanım ve yazılımlarımızı üretmediğimiz 
sürece bu kanallarla gelecek her tür gizli paylaşım ve saldırıya 
da açık olacağız.

2025 yılına kadar toplam dijital dönüşüm pazarının 15 trilyon 
dolar büyüklüğüne ulaşması öngörülüyor. Önemli dönüşümlerin 
yaşandığı bu süreçte, üzerinde çalışılması gereken Ar-Ge alanla-
rının da, bunların çıktısı olacak iş fırsatlarının da çok fazla oldu-
ğunu söylemek mümkün. 

4.5G ihalesindeki yerlilik şartının sağlanabilmesi ve ülkemizin 
yerli ve millî bir altyapıya kavuşması için çalışmalar sürüyor. 
Türkiye’nin ilk yerli ve millî baz istasyonu olan ULAK ve yerli baz 
istasyonu anteni geliştirilmesinde de büyük mesafe katedildi. 
5GTRForum’un kurulması ve kümelenme çalışmaları ile KOBİ 
ve üniversitelerimizin de bu ekosistemde yer almasını önemsiyo-
ruz.

Yabancı firmaların sadece üretimlerini Türkiye’de yapması ye-
terli değil, Türk mühendisleri ve yerli firmalarımızın sadece “leg 
work” dediğimiz beden gücüne dayalı işlerde değil, know-how 
değeri taşıyan “brain work” esaslı işlerde çalışmaları asıl hede-
fimiz.

Ar-Ge çalışmalarının patentlere dönüşmesi, patentlerin ulusla-
rarası standart çalışmalarına aktarılması ve küresel çapta yerli 
markalar oluşturmak en önemli hedefimiz olmalı. Yıllarca yerli 
Ar-Ge çalışmaları yapmış bir mühendis olarak, ülkemizdeki ni-
telikli insan kaynağı, deneyim ve kaynaklarımızı etkin bir biçim-
de kullanarak bu dönüşümün aktörlerinden biri olabileceğimize 
inanıyorum. İhtiyacımız olan tek şey; yerli ve millî bir ekosiste-
min gücüne inanmak, planlamak ve odaklanarak çalışmak.

and process more data – deemed the petrol of the day – in-
crease fast. Many functions that are fulfilled through hardware 
can now be substantiated through software; however, with em-
bedded software, both the software and the hardware is con-
trolled solely by the producer. Unless we produce our own soft-
ware and hardware, we shall be vulnerable to all sorts of secret 
shares and attacks coming through these channels.  

The total digital transformation market is foreseen to reach a 
size of 15 trillion dollars by 2025. During this process where 
significant transformations are taking place, it is possible to 
say that there many R&D fields to work on, as well as many job 
opportunities that will be their output.

Works continue to meet the locality condition in the 4.5G ten-
der, and to ensure that our country has a local and national 
infrastructure. Important progress has been made in ULAK, 
Turkey’s first local and national base station, and the develop-
ment of local base station antenna. We attribute importance to 
the establishment of 5GTRForum and clustering efforts, and 
that our SMEs and universities are part of this ecosystem.

It is not enough that foreign companies produce in Turkey; it is 
our main goal that Turkish engineers and our local companies 
are engaged not just in leg work but also in brain work, which 
is of value in terms of know-how. 

It should be our most important goal to turn R&D works into 
patents, to transfer patents into international standard works, 
and to create local brands on the international scale. As an en-
gineer that has carried out R&D works for years, I believe that 
we can be one of the actors of this transformation by making 
efficient use of the human resource in our country, our experi-
ence and resources. The only thing we need is to believe in the 
power of a local and national ecosystem, to plan and to work 
focused.

“Ihtiyacımız olan tek şey; yerli ve millî 
bir ekosistemin gücüne inanmak, 

planlamak ve odaklanarak çalışmak.”
“The only thing we need is to believe 
in the power of a local and national 

ecosystem, to plan and to work focused.”
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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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Bir milletin küllerinden doğuşu
Büyük Taarruz
A nation is born from its ashes
The Great Offensive

I. Dünya Savaşı’nın ardından oluşan tablo belki de Türk tari-
hinin en hazin sayfalarını gözler önüne serdi. Yaklaşık yirmi 
sene öncesine kadar üç kıtaya hâkim olan Osmanlı İmpara-
torluğu yıkılmaya, dağılmaya ve paylaşılmaya müsait hale ge-
tirilmişti. 1922 yılında Polatlı’ya kadar gelen Yunan askeri, bu 
tabloyu Türkler aleyhine hezimete çevirmek üzereyken ortaya 
konan stratejik deha sonucunda, Sakarya Meydan Muhare-
besi’yle püskürtülmüş ve Anadolu bir an için bile olsa nefes 
almıştı. Bin yıllık vatanın düşmandan temizlenmesi hayati-
yet arz ediyordu. Anadolu’nun her köşesinden Mustafa Kemal 
Paşa ve Büyük Millet Meclisi’ne destek yağıyor, halk elinde 
avucunda kalan son erzağı ve silahı Mustafa Kemal Paşa ön-
derliğindeki orduya gönderiyordu. Halkın olduğu kadar yöne-
tim kademesinin de beklentisi düşmana karşı son bir büyük 

The situation that emerged following the First World War re-
veals what is perhaps the most saddening pages of  the Turkish 
history. The Ottoman Empire, which used to reign over three 
continents about twenty years ago, was rendered fit to collapse, 
scatter and be divided. Owing to the strategic genius displayed, 
the Greek army, which had come all the way to Polatlı and was 
about to turn this situation into a major Turkish defeat, was 
repelled with the Battle of Sakarya and Anatolia was able to 
breathe even if for a little while. It was of critical importance 
that the homeland of thousands of years was cleared off the ene-
my. Help was coming in to Mustafa Kemal Pasha and the Great 
National Assembly from all corners of Anatolia, and the people 
were sending their final remaining provisions and guns to the 
army led by Mustafa Kemal Pasha. The administrative cadre 

life
Yakup Imre
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taarruza geçmek ve sonucu ne olur-
sa olsun ülkenin bağımsızlığını sağ-
lamaktı. Tüm hazırlıklar bu yönde 
yapılırken uykusuz geceler plan ve 
programlamalara, strateji ve taktik-
lere ayrılıyordu.

1922 yılının Haziran ayında Mus-
tafa Kemal Paşa taarruz kararı-
nı verdi. Bu kararı paylaştığı Batı 
Cephesi Komutanı İsmet (İnönü) 
Paşa, Genelkurmay Başkanı Fevzi 
(Çakmak) Paşa ve Millî Savunma 
Bakanı Kazım (Karabekir) Paşa’yla 
birlikte son hazırlıkları tamamladı. 
Beklentilere uygun olarak düşmana 
topyekûn saldırılacak ve bir varoluş 
mücadelesi verilecekti. Hızlı ve ke-
sin bir sonuç almayı amaçlayan bu 
taarruz ya vatanı bağımsızlığına 
kavuşturacaktı ya da hezimetle so-
nuçlanacaktı.

– just like the people – expected to ini-
tiate one last major offensive against 
the enemy and ensure the independ-
ence of the country at all costs. As all 
preparations were steered towards 
this direction, sleepless nights were 
spared for planning and program-
ming, strategies and tactics.  

In the June of 1922, Mustafa Kemal 
Pasha took the decision for an offen-
sive. He completed the final prepa-
rations together with his allies in 
thought, Western Front Commander 
İsmet (İnönü) Pasha, Chief of Gener-
al Staff Fevzi (Çakmak) Pasha and 
Minister of National Defense Kazım 
(Karabekir) Pasha. In accordance 
with the expectations, the enemy 
would be attacked totally, and a war 
of existence would be waged. Aiming 
for a rapid and definite result, this of-
fensive would either grant independ-
ence to the homeland or end in utter 
defeat. 

Kararını Mustafa 
Kemal Paşa’nın 

verdiği taarruzda 
düşmana topyekun 

saldırılacak, bir 
varoluş mücadelesi 

verilecekti.
In the offensive, for which 
Mustafa Kemal Pasha had 
decided, the enemy would 
be attacked on the whole, 
and a struggle of existence 

would be waged.
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Sarp kayalıklardan oluşan, sık ağaçlarla kaplı Ahır Dağı’nı 
geçmenin imkansız olduğunu düşünen Yunan askeri geceleri 
bu bölgede nöbetçi bırakmıyordu. Afyonkarahisar’ın 15 kilo-
metre güneyinde bulunan Ahır Dağı’nın Ballıkaya mevkii ise 
dar ve uçurumlarla dolu bir keçi yoluna sahipti. 25 Ağustos 
1922 gecesi 9. Süvari Kolordusu’nun 1. Süvari Tümeni kendile-
rine yol gösteren köylülerin kılavuzluğunda bu zorlu dağı aşa-
rak Yunan askerinin konuşlandığı Sincanlı Ovası’na indiğinde 
taarruzun neticesinin ne olacağı belli olmuştu. Tümeni takip 
eden Kolordu Komutanı Fahreddin Paşa ve karargahının ar-
dından iki tümen, toplar, telsiz arabaları ve diğer mühimmat-
lar da ovaya indi. Bir gece içinde yaklaşık yirmi kilometrelik 
dağ yollarını katederek ovaya inen Türk askeri şaşkına dönen 
Yunan kuvvetlerini bertaraf etmeyi başardı.

Sabahın ilk ışıklarıyla Tınaztepe’yi ele geçiren Türk ordusu 
ilerleyişini sürdürdü. Belentepe, Kalecik-Sivrisi ve Çiğiltepe 
ele geçirildi. Ertesi gün Afyonkarahisar düşmanın elinden 
alındı. Planlanan gerçekleşmiş ve Büyük Taarruz’la birlikte 
hızlı ve kesin bir neticeye ulaşılmıştı. 30 Ağustos gecesi Kü-
tahya’nın da düşman elinden kurtarılmasıyla zafer kesinleşti. 
18 Eylül’de Yunan ordusunun Anadolu’yu terk etmesiyle birlik-
te Büyük Taarruz amacına ulaşmış, sıra bu askerî zaferi taç-
landıracak siyasi adımlara gelmişti.

Thinking that Mount Ahır – not only formed of steep rocks but 
also surrounded by heavy forests – was impossible the pass, the 
Greek army left no lookouts there at night. The Ballıkaya region 
of Mount Ahır, situated 15 kilometers south of Afyonkarahisar, 
on the other hand, had a narrow path full of cliffs. On the night 
of 25 August 1922, the 1st Cavalry Division of the 9th Cavalry 
Corps climbed over this challenging mountain under the guid-
ance of the villagers leading the way and descended to the Sin-
canlı Plain where the Greek army was deployed, and this sealed 
the fate of the offensive. After Corps Commander Fahreddin 
Pasha, who was tracking the division, and his headquarters, 
two more divisions, cannons, radio cars and other ammunition 
made their way towards the plain, as well. The Turkish army, 
which descended to the plain by taking around twenty kilome-
ters of mountain route in one night, managed to overcome the 
stumped Greek army. 

Seizing Tınaztepe with the first light of day, the Turkish army 
kept marching. Belentepe, Kalecik-Sivrisi and Çiğiltepe were 
also seized. The next day, Afyonkarahisar was taken back 
from the enemy. The plan had worked out, and with the Great 
Offensive, a rapid and decisive outcome was achieved. When 
Kütahya, too, was freed from the enemy on 30 August, the vic-
tory became final. As the Greek army retreated from Anatolia 
on 18 September, the Great Offensive had realized its aim, and 
it was now time to take the political steps that would crown this 
military victory.

Sabahın ilk ışıklarıyla Tınaztepe’yi 
ele geçiren Türk ordusu ilerleyişini 

sürdürdü. Belentepe, Kalecik-Sivrisi 
ve Çiğiltepe ele geçirildi. 

Seizing Tınaztepe with the first 
light of day, the Turkish army kept 

marching. Belentepe, Kalecik-Sivrisi 
and Çiğiltepe were also seized. 
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En yakın dosttur meyve ve sebze

Sağlık
Health

Fruits and veg are your friends

Işık Hür

life

Yaz mevsimi bir anlamda renk demek. Masmavi deniz, yem-
yeşil çayırlar, binbir renkli çiçekler, hatta kıyafetler... Ha, bir 
de sarısından moruna, yeşilinden pembesine pazar tezgahları. 
Yaz mevsiminin en güzel yanlarından biri de çok çeşitli meyve 
ve sebzenin bulunabilmesi. Türkiye, bazı meyvelerin ihraca-
tında dünyada lider konumda. Peki, ülke olarak meyve tüketi-
mine ne kadar özen gösteriyoruz?

Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO) göre dengeli beslenmek için 
günde en az 5 porsiyon meyve ve sebze yememiz gerekiyor. 
Yapılan bir araştırma, enerji ihtiyacının büyük bir kısmını ek-
mek ve diğer tahıl ürünlerinden sağlayan Türkiye’de, 20 yaş 
üstü bireylerin günde ortalama 2 porsiyon meyve-sebze tüket-
tiğini ortaya koyuyor. 

The summer season, in a sense, means color. Brightest blue seas, 
sparkling green meadows, flowers of all colors, even clothes… 
Oh, and market stalls of yellow to purple, green to pink. One 
of the best things about the summer is that you can find many 
different fruits and vegetables in this season. Turkey takes the 
lead in the world in the export of certain fruits. Well, how much 
of it do we consume on the country basis?

According to the World Health Organization (WHO), for a bal-
anced nutrition, we need to consume at least five portions of 
fruit and vegetables per day. A research reveals that in Turkey, 
where a major portion of energy need is met through bread and 
other grainy products, individuals above the age of 20 consume 
an average of 2 portions of fruits and vegetables daily.
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Meyve ve sebze denince akla ilk vitaminler gelir. Türüne göre 
organ ve sistemlerin düzgün çalışmasını sağlayan, enfek-
siyonlara karşı koruyan, kemikleri güçlendiren vitaminler 
meyve ve sebzelerde bol miktarda bulunuyor. Ancak bu be-
sinlerin vücuda tek faydası vitaminler değil. Düşük kalorili 
ve besleyici olduğu için her öğünde ter-
cih edilebiliyor. Posalı olması nede-
niyle bağırsakları çalıştırıyor 
ve sindirim sistemini düzene 
sokuyor. Kan dolaşımını dü-
zenlemesi, cildi ve saçları 
canlandırması, diş etlerini 
koruması, ödemi azaltma-
sı gibi nedenlerle kişiyi gü-
zelleştiriyor. Zihni açıyor, 
yorgunluğu önlüyor, sakin-
leştiriyor, tansiyonu düşürü-
yor, kan basıncını düzenliyor...

Ancak meyve ve sebzeyi gereğinden 
fazla yemek pek çok sağlık sorununu 
beraberinde getiriyor. Öncelikle, tadı şe-
kerli olmasa da, örneğin patates, bol miktarda 
şeker içeren çok sayıda meyve ve sebze bulunuyor. 
Muz, mandalina, kiraz ve üzüm de çok şekerli meyveler-
den. Ayrıca yüksek asit içeren meyveler fazla tüketildiğinde 
mideye zarar veriyor, kimisi ishal yapıyor, bazıları tansiyonu 
düşürüyor. Yani her şeyi olduğu gibi meyve ve sebzeleri de 
ölçüsünde yemek gerekiyor.

Vitamins spring to mind when fruits and vegetables are in 
question. Ensuring the proper functioning of organs and sys-
tems, protecting against infections or strengthening the bones 
according to their types, vitamins are also found amply in 
fruits and vegetables. However, these foods are good for the 

body not only due to the vitamins. Since they are 
low calorie and nutritious, they can be 

consumed in each course. Because 
they are pulpy, they activate the in-

testines and regulate the digestive 
system. They beautify, since they 
regulate blood circulation, revive 
skin and hair, protect gingiva 
and reduce edema. They open 
up the mind, prevent fatigue, 

have a calming effect, reduce and 
regulate blood pressure…

However, overconsuming fruits and 
vegetables leads to many health issues. 

First of all, although they do not taste sweet, 
there are several fruits and vegetables that con-

tain a huge amount of sugar (such as potatoes). Ba-
nana, clementine, cherry and grapes are among the over-

ly sweet fruits. Additionally, certain fruit with too much acid 
harm the stomach when overconsumed; some cause diarrhea, 
some decrease blood pressure. That is to say, it is important to 
keep a balance with fruits and vegetables – just like it is the case 
with everything else.

Organ ve sistemlerin düzgün çalışmasını sağlayan, 
enfeksiyonlara karşı koruyan, kemikleri güçlendiren 

vitaminler meyve ve sebzelerde bol miktarda bulunuyor. 
Ensuring the proper functioning of organs and systems, 

protecting against infections and strengthening the bones, 
vitamins are also found amply in fruits and vegetables.
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Röportaj
Interviewlife

Dünya Tekvando Şampiyonu Zeliha Ağrıs:
Başarımda PTT Spor Kulübü’nün  
desteği ve katkısı büyük
World Taekwondo Champion Zeliha Ağrıs:
PTT Sports Club’s support and contribution 
played a major part in my success

Dünya Tekvando Federasyonu tarafından Güney Kore’de 
düzenlenen 23. Büyükler Dünya Tekvando Şampiyonası’nda “dünya 

şampiyonu” olarak ülkemize millî gurur yaşatan  
PTT Spor Kulübü sporcusu Zeliha Ağrıs, sonucun kendisi için sürpriz 

olduğunu belirterek, “Tarif edilemez bir mutluluk yaşadım” diyor.
Becoming “world champion” at the 23rd World Taekwondo Championship 

organized by the World Taekwondo Federation in South Korea, and 
making our country proud, PTT Sports Club athlete Zeliha Ağrıs states she 

was surprized by the result and says, “I felt indescribable happiness.”

Röportaj Interview: Neşe Sarıdoğan - Fotoğraflar Photographs: Melis Seçkin
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Söyleşimizin başında öncelikle sizi tanıyalım. Tek-
vandoya ilginiz ne zaman ve nasıl başladı?

19 yaşındayım. Millî tekvandocuyum. Selçuk Üniversitesi Be-
den Eğitimi Bölümü ikinci sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda 
PTT Spor Kulübü’nün sporcusuyum. Tekvandoya 10 yaşında 
başladım. Konya’nın Beyşehir ilçesinde babamın lokantası 
vardı. O yıllarda lokantaya tekvando kıyafetleriyle ağabeyler 
ve ablalar gelirdi. Ben de sürekli kıyafetlerine bakar ve on-
lara çok özenirdim. Tekvando yapmak istediğimi söyleyince 
ailem önce sıcak bakmadı. Hem küçüktüm hem de sanki bu 
sporla uğraşırsam sakatlanırmışım gibi düşündüler. Yani 
zarar görmemi istemediler. Ben ısrar edince “Hevesini alsın 
sonra bırakır” dediler. Ama hevesimi almadım, hâlâ devam 
ediyorum.

PTT Spor Kulübü ile çalışmanız nasıl gerçekleşti?

Tekvandoya önce Beyşehir’deki spor kulübünde başladım 
ve Nafiz Çakır hocamın himayesi altında çalıştım. 2013 yı-
lında Ulaştırma Bakanlığı’nın Spor Kulübü’ne geçtim. Millî 
Takım Teknik Direktörümüz Ali Şahin’in beni keşfetmesiyle 
çalışmalarımıza başladık. Bir yıla yakın süredir de PTT Spor 
Kulübü’nün sporcusuyum. Gerçekten PTT Spor Kulübü’nün 
çok ilgi ve desteğini görüyorum. Maddi ve manevi her tür yar-
dımı yaptılar. Başarımda bunların da etkisi ve katkısı büyük. 
Spora ve sporcuya verdiği destekten dolayı özellikle Genel 
Müdürümüz Kenan Bozgeyik’e çok teşekkür ederim. Bütün 
ekibe sonsuz teşekkürler. Ailem benimle çok gurur duyuyor. 
Desteklerinden dolayı onlara da minnettarım.

Dünya şampiyonluğundan önce hangi uluslararası 
müsabakalara katıldınız?

Bugüne kadar birçok uluslararası müsabakada yer aldım. 
İkincilik ve üçüncülüklerim bulunuyor. Geçen yıl “Büyükler” 
kategorisinde Avrupa üçüncüsü oldum. “Gençler” ve “Ümit-
ler” Avrupa kategorisinde de üçüncülük aldım.

28 Haziran’da Güney Kore’nin Muju kentinde dü-
zenlenen 23. Büyükler Dünya Tekvando Şampiyona-
sı’nda “dünya şampiyonu” oldunuz. Böyle bir sonucu 
bekliyor muydunuz, o anki hislerinizi öğrenebilir 
miyiz?

Dünya şampiyonluğu benim için çok kolay olmadı, epey zor 
bir süreçti. 3-4 yıllık çalışmanın sonucunda geldi. 2016 yılı-
nın Aralık ayında elim kırılınca antrenman sırasında çok zor-

In the beginning of our interview, let us first get 
to know you. When and how did your interest in 
taekwondo begin?

I am 19. I am a national taekwondo competitor. It is my second 
year at the Physical Education Department of Selçuk Universi-
ty. At the same time, I am an athlete of the PTT Sports Club. I 
started taekwondo when I was 10. My father had a restaurant 
at Konya’s Beyşehir district. Back then, elder brothers and sis-
ters in taekwondo gear would come to the restaurant. I would 
constantly look at their clothing and admire them. When I first 
said I wanted to do taekwondo, my family was not quite fond of 
the idea, both because I was young and because they thought I 
could get injured if I was engaged in this sport. So, they did not 
want me to get hurt. When I insisted, they said, “Let her do it, 
she will get bored, anyway.” However, I did not get bored; I still 
continue.

How did you start working with the PTT Sports 
Club?

I started taekwondo first at the sports club in Beyşehir and 
worked under the auspices of my trainer Nafiz Çakır. In 2013, I 
transferred to the Sports Club of the Ministry of Transportation. 
When our National Team Coach Ali Şahin discovered me, we 
started working together. Since around a year, I am an athlete of 
the PTT Sports Club. I truly receive a lot of interest and support 
from the PTT Sports Club. They have granted all sorts of materi-
al and spiritual support. These have played a major part in my 
success. I would like to thank especially our Director-General 
for his support to sports and athletes. My endless thanks to the 
entire team. My family is so proud of me. I am grateful for their 
support, as well.

In which international competitions did you 
participate before the world championship?

I have participated in many international competitions until to-
day. I have taken second and third places. Last year, I was the 
third in Europe in the “Adults” category. I have also taken third 
place in the “Youth” and “U-21” European category.

On 28 June, you became “world champion” at the 
23rd World Taekwondo Championship organized in 
the South Korean city of Muju. Were you expecting 
this result, can we learn about what you felt at that 
moment?
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landım. 5-6 ay müsabakalara katılamadım. Bu şekilde sakat-
lanmak psikolojik olarak da sporcuyu çökertiyor. Millî Takım 
Teknik Direktörümüz Ali Şahin hocam ve antrenörlerimiz bu 
süreçte sürekli destek oldu. Dünya Şampiyonası’na hazırla-
nırken de antrenörlerim benden böyle bir sonuç bekliyordu. 
Ancak el kırıklığımın ardından böyle bir başarı elde etmeyi 
ummuyordum. Dereceye gireceğimi hissediyordum ama dün-
ya şampiyonluğu sürpriz oldu. İlk başta sonucu idrak edeme-
dim. Hatta o gece madalyamı başucuma koydum ama dünya 
şampiyonu olduğuma inanamadım. Tabii aldığım sonuçtan 
dolayı tarif edilemez bir mutluluk yaşadım. Antrenörlerimin 
hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim. Şampiyonlukla ilgili benim 
için önemli bir ayrıntı daha var. Final maçını yaptığım Rus 
rakibime daha önce iki kez yenilmiştim. Geçen sene Gençler 
ve Büyükler Avrupa Şampiyonası’nda üçüncü olmamın sebebi 
Rus rakibime yenilmemdi. Şimdi rakibimi yenerek hem Avru-
pa Şampiyonası’nın rövanşını aldım hem de dünya şampiyonu 
oldum.

Şampiyon olduktan sonra PTT Spor Kulübü benim için ödül 
töreni düzenledi. Beklemiyordum, sürpriz oldu. Ayrıca hediye-
leri nedeniyle de çok mutlu oldum, teşekkür ediyorum.

World championship did not come easy to me, it was a quite 
difficult process. It came after a work of 3-4 years. When I 
broke my hand in the December of 2016, I struggled a lot during 
training. I could not participate in competitions for 5-6 months. 
Getting injured this way is also psychologically devastating for 
the athlete. Our national team coach Ali Şahin and our trainers 
constantly supported me during this process. While preparing 
for the World Championship, my trainers did expect such a 
result from me. However, owing to my broken hand, I did not 
expect to achieve such success. I did feel that I would rank, but 
the world championship came as a surprise. At first, I could not 
comprehend the result. I even put my medal next to my bed that 
night but couldn’t believe I was world champion. Of course, I 
felt indescribable happiness owing to my success. I would like 
to thank each and every one of my trainers. There is yet anoth-
er important detail for me regarding the championship. I had 
previously lost twice to the Russian athlete I competed against 
in the final. The reason why I came in third at the Youth and 
Adults European Championship last year was that I had lost 
to my Russian opponent. Now, by beating my opponent, I both 
returned the European Championship and became the world 
champion. 

After I became champion, the PTT Sports Club organized an 
award ceremony for me. I wasn’t expecting it, I was surprised. 
Additionally, I was very happy owing to their gifts; I would like 
to thank them.

“Şampiyon olduktan sonra 
PTT Spor Kulübü benim için 

ödül töreni düzenledi. Ayrıca 
hediyeleri nedeniyle de çok mutlu 

oldum, teşekkür ediyorum.”
“After I became champion, the PTT 
Sports Club organized an award 
ceremony for me. Additionally, I 

was very happy owing to their gifts; 
I would like to thank them.”
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Bundan sonrasına ilişkin hedefleriniz nelerdir?

Millî sporcu olmamın yanı sıra üniversitede okuduğum için 
bir ay sonra Tayvan’daki Üniversiteler Dünya Şampiyonası’na 
katılacağım. Tekrar grand prix serileri başlıyor. Bu şampiyo-
nada aldığım 120 puanla bu serilere katılmaya hak kazandım. 
Ocak ayında Çin’de sadece dünya ve olimpiyat şampiyonları-
nın katıldığı bir müsabaka olacak, ona davet edildim. 2019’da 
bu gururu ülkeme, PTT Spor Kulübü’ne ve Konyamıza tekrar 
yaşatmak istiyorum. 2020 yılında ise Tokyo Olimpiyat Oyun-
ları’na katılarak ülkeme altın madalya kazandırmayı hedef-
liyorum.

Size göre sporun insan hayatındaki önemi nedir? 
Çocuklara ve gençlere tekvando gibi bir spor dalıyla 
ilgilenmelerini önerir misiniz?

Spor yapmak zinde ve formda kalmayı sağlıyor, insanı sabırlı 
olmaya yöneltiyor. Her şeye olumlu yönden bakmaya başlı-
yorsunuz. Herhangi bir sporla ilgilenmeyi herkese tavsiye 
ediyorum. Özellikle hangi tür sporu seviyorsa, becerisi var-
sa aileler çocuklarını o yöne teşvik etmeli ve destek vermeli. 
Ailelere tavsiyem, tekvando gibi spor dallarıyla ilgilenirken 
çocuklarının sakatlanacağını ya da zarar göreceğini düşün-
mesinler. Çünkü bu spor dalları oyun ve jimnastik tarzıyla 
başlıyor, müsabakalara katılma daha sonra gerçekleşiyor. 
Üstelik koruyucu aparatlar kullanılıyor. Her şey kurallar da-
hilinde yapıldığı için sorun yaşanmıyor.

What are your future aims?

Since I study at the university in addition to being a national 
athlete, I will attend the Universities World Championship in 
Taiwan next month. The grand prix series start again. With the 
120 points I gained at this championship, I qualified to attend 
these series. In January, a competition will take place in China 
with the sole attendance of world and Olympic champions; I was 
invited to that. I want to make my country, PTT Sports Club and 
our Konya experience this pride once again in 2019. In 2020, on 
the other hand, I aim to make my country win the gold medal by 
participating in the Tokyo Olympics.

What do you think is the importance of sports in the 
lives of humans? Would you recommend children 
and the youth to take interest in a sports branch 
such as taekwondo?

Doing sports ensures staying in shape and fit; it steers you to-
wards being patient. You start to see the bright side of everything. 
I recommend everyone to take interest in any kind of sports. 
Families should encourage and support their children in the 
kind of sport they love and are talented in. My advice to families 
is to not think that their children will get injured or hurt while 
being engaged in sports branches such as taekwondo, for these 
sports branches start in the manner of games and gymnastics; 
participation in competitions comes later. Moreover, protective 
equipment is used. Since everything is practised according to the 
rules, no problems emerge.

“Spor yapmak zinde ve formda 
kalmayı sağlıyor, insanı sabırlı 

olmaya yöneltiyor. Her şeye olumlu 
yönden bakmaya başlıyorsunuz. 
Herhangi bir sporla ilgilenmeyi 

herkese tavsiye ediyorum.”
“Doing sports ensures staying 
in shape and fit; it steers you 

towards being patient. You start to 
see the bright side of everything. 
I recommend everyone to take 
interest in any kind of sports.”
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Son zamanların 
trendi sanat 

amacıyla mektup 
yazmak.

The recent trend is to 
write letters with artistic 

purposes.

Zarflardaki renkli imza
Posta sanatı

Iletişim ve sanat
Communication and art

Envelopes signed with color
Mail art

Pınar Çavuşoğlu

“Mektup” sözcüğünün literatürdeki 
tanımında eksik bir şeyler var. Onu 
yalnızca işlevi ve fiziksel özellikleriy-
le tanımlamak; ondan bir “haberleş-
me aracı” diye söz etmek biraz haksız-
lık. Mektup, tanımı herkes için farklı 
olabilen, çoğunlukla soyut bir anlam 
yüklü. Bu anlamın içinde mektubu 
yazarken ve okurken hissedilenler; 
postacı yolu gözlerken ve zarfı açar-
ken yaşanan heyecan; el yazısına do-
kunulduğunda, kağıt koklandığında 
duyulan yürek çarpıntısı var. 

Hissettirdikleri ne kadar özel olursa 
olsun mektup kimilerine göre öne-
mini çoktan kaybetmiş bir iletişim 
aracı. Onun tahtına önce telgraf, 
sonra telefon oturdu çoktan... Elinin 
altında teknolojik tüm imkanlar ol-
masına rağmen mektuplaşmayı hâlâ 

There is something missing about how 
the word “letter” is defined in litera-
ture. Defining it solely with its func-
tion and physical properties, speaking 
of it a “means of communication” is a 
little unfair. The letter is loaded with a 
meaning – mostly abstract – that can 
differ from person to person. Embed-
ded inside this meaning are the senti-
ments felt while writing and reading 
the letter, the excitement of waiting 
for the postman and opening the enve-
lope, and the heartbeat that accompa-
nies touching handwriting and smell-
ing the paper. 

No matter how special it makes one 
feel, to some the letter is a means of 
communication that has long lost its 
significance. It has already been de-
throned by first the telegraph and then 

life
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sürdürenlerin sayısı da az değil. Geçmişe duyulan özlemle 
mektuplaşanlar bir yana son zamanların trendi sanat ama-
cıyla mektup yazmak.

Türkiye’de pek az bilinen, dünyada son zamanlarda moda 
olan bu uğraş “mail art” (posta sanatı) adıyla anılıyor. Posta 
sanatı çok geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Mektup kağıdının ve 
zarfının çizimlerle veya kolajla süslenmesi; pul tasarlanması 
ve kişisel pul bastırarak mektubun bu pulla iletilmesi; mek-
tup zarfı içinde küçük sanat eserlerinin gönderilmesi; hatta 
mektupla ilgili kitaplar ve filmler... Ancak posta sanatının en 
yaygın uygulanışı mektup zarfının süslenmesi. 

1950’lerden bu yana uygulanıyor

Posta sanatı her ne kadar günümüzde moda olsa da baş-
langıcı 1950’li yıllara uzanıyor. Hatta bazı araştırmacılar  
MÖ 1. yüzyılda Mısır Kraliçesi Kleopatra’nın rulo yapılmış 
değerli bir halı içinde kendini Jül Sezar’a göndermesinin tari-
hin ilk posta sanatı örneği olduğunu söylüyor.

Kavramsal sanatın babası olarak nitelendirilen Amerikalı 
Marcel Duchamp ve Alman kolaj sanatçısı Kurt Schwitters 
posta sanatının öncüsü kabul ediliyor. Bu sanat çatal, jilet, 
ayakkabı gibi çeşitli objelerden sanat eseri üretme temeline 
dayanan bir akım olan Fluksus’un 1960’larda yaygınlaşmaya 
başlamasıyla adını uluslararası alanda duyurmuş. Amerikalı 
sanatçı Ray Johnson’ın da posta sanatının gelişimine çok bü-
yük katkısı bulunuyor.

the telephone... There are a considerable number of people who 
still exchange letters even though they have technological means 
at hand. Those exchanging letters with a longing to the past 
aside, the recent trend is to write letters with artistic purposes.

This occupation that is not quite known in Turkey and is be-
coming more popular recently is known with the name of “mail 
art.” Mail art has quite a wide range. Decorating the paper and 
the envelope with drawings or collages, designing stamps and 
printing them and sending out the letter with that stamp, send-
ing small art pieces inside the envelope, or even books and mov-
ies related to the letter... However, the most common application 
of mail art is envelope decoration.

Practiced since the 1950s

Although it has become trendy in the present, mail art goes 
back to the 1950s. Some researchers even suggest that when the 
Egyptian Queen Cleopatra sent herself to Julius Caesar rolled 
inside in a valuable carpet, the first instance of this art emerged.

Deemed the father of conceptual art, American Marcel Duchamp 
and German collage artist Kurt Schwitters are considered the 
pioneers of mail art. This art started to make a name for itself in 
the international arena when Fluxux, an art movement based 
on producing artworks from various objects such as fork, ra-
zor and shoe, became widespread in the 1960s. American artist 
Ray Johnson has also contributed majorly to the development 
of mail art. 
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Günümüzde mektup zarflarını sanatsal bir objeye dönüştüren 
pek çok kişi var. Bununla birlikte posta sanatı yalnızca mek-
tuplaşmak amacıyla gönderilen zarflara uygulanmıyor. Bu 
zarfları tasarlayıp, süsleyip sosyal medyada paylaşan, bloguna 
koyan pek çok kişi var. Fakat bazılarına göre süslenmiş zarfın 
posta sanatı ürünü kabul edilebilmesi için mutlaka postalan-
ması gerekiyor. 

Resim, posta sanatında en fazla kullanılan süsleme çeşidi. Ka-
rakalem, suluboya, hatta yağlıboya teknikleriyle yapılan bu re-
simlerin mutlaka sanatsal bir anlamı olması gerekmiyor. Pos-
ta sanatının en güzel yanı da bu zaten. Kişinin özgün olarak 
süslediği, dünyada bir eşi daha bulunmayan bir zarf...

Resmin yanı sıra fotoğraf da posta sanatında sıkça kullanılı-
yor. Ayrıca, zarflar kolaj tekniğiyle süslenebildiği gibi gönde-
ricinin adının ve adresinin yazıldığı kısımlar çeşitli gazete ve 
dergilerden kesilen harflerle oluşturulabiliyor.

Nowadays, there are many people who transform envelopes 
into artistic objects. That being said, mail art is not only prac-
ticed on envelopes sent with the aim of exchanging letters. There 
are many people who design and decorate these envelopes and 
put them on social media or on their blogs. However, to some, 
in order for decorated envelopes to be considered as a mail art 
product, they definitely have to be posted.

Painting is the most common method of decoration in mail art. 
These paintings made with the techniques of charcoal, water-
color, even oil paint do not necessarily have to have an artistic 
meaning, which is the best thing about mail art. A completely 
unique envelope designed exclusively...

In addition to painting, photographs too are commonly used 
in mail art. Also, while it is possible to design envelopes with 
the collage technique, the parts featuring the name and address 
of the sender can be formed through letters cut from various 
newspapers and magazines.
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Türkiye’de posta sanatının adı yavaş yavaş duyulmaya baş-
ladı. 2008 yılında “Gözetleme” adıyla gerçekleştirilen ve 33 
ülkeden 119 kişinin katıldığı proje, posta sanatı alanında Tür-
kiye’deki ilk etkinliklerden biri olma özelliği taşıyor. Trakya 
Üniversitesi her yıl Uluslararası Posta Sanatı Yarışması dü-
zenleyerek, Namık Kemal Üniversitesi ise Mail Art Biena-
li gerçekleştirerek bu sanata destek oluyor. Posta ve Telgraf 
Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT A.Ş.) çeşitli faaliyetleriyle bu 
sanatın adının Türkiye’de duyurulmasında oldukça etkili bir 
rol üstleniyor. PTT A.Ş., Bayburt Bilim ve Sanat Merkezi ile 
Baksı Kültür Sanat Vakfı işbirliğinde bu sene 2. Ulusal Posta 
Sanatı Resim Yarışması düzenlendi.

Posta sanatı bu hızla yaygınlaşmaya devam ederse, artık ne-
redeyse yalnızca faturaları gördüğümüz posta kutularının 
çiçek açacağı bir gerçek.

In Turkey, mail art is starting to become more and more heard 
of. The project “Gözetleme” realized in 2008 with 119 partic-
ipants from 33 countries is one of the first mail art events in 
Turkey. Trakya University organizes the International Mail Art 
Competition each year, and Namık Kemal University holds the 
Mail Art Biennial, and support this art. The Post and Telegraph 
Organization Corporation (PTT Corp.), through its various ac-
tivities, undertakes an important role in making this art known 
in Turkey. In collaboration with the Bayburt Science and Art 
Center and the Baksı Culture and Art Foundation, the PTT Corp. 
organized the 2nd International Mail Art Painting Competition 
this year. 

If mail art continues to grow at this speed, it is certain that the 
postboxes – where we now only see invoices – will bloom.

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT A.Ş.) 
çeşitli faaliyetleriyle bu sanatın adının Türkiye’de 

duyurulmasında etkili bir rol üstleniyor.
The Post and Telegraph Organization Corporation  

(PTT Corp.), through its various activities, undertakes an 
important role in making this art known in Turkey.

* Görsel katkılarından dolayı Deniz Gökduman’a teşekkür ederiz. * We would like to thank Deniz Gökduman for his contribution to visuals.
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“Mona Lisa”, resmedilen kişinin kimliğinden yapılış nedenine 
ve hatta Leonardo’nun bir başka “Mona Lisa” tablosu daha yap-
mış olma ihtimaline kadar pek çok soruyla yaklaşık 500 yıldır 
sanat tarihçilerinin çözemediği bir sır olmuştur. O gizemli ba-
kışların, sarkastik gülüşün ve bir kaya gibi sert duruşun sahi-
binin, Floransalı bir kumaş tüccarı olan Francesco del Giocon-
do’nun biricik eşi Lisa olduğuna inanılmaktadır. 

Mona Lisa dendiğinde aklımıza gelen ilk soru onun gülümseyip 
gülümsemediğidir. Her bakan kişinin farklı yorumladığı ifade 
üzerine pek çok bilimsel araştırma yapılmış, 2016’da nörobilim-
cilerce yürütülmüş son derece kapsamlı bir çalışma sonucunda 
Lisa’nın mutlu olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. Lisa’nın mutlu 
olup olmadığına dair ipuçlarını Leonardo tabloda gizlemiştir; 
arkadaki manzara, portrede kişinin pozisyonu, ellerin konum-
landırılışı, renklerin sıcaklığı... Kim bilir, belki de tabloya ba-
karkenki duygularımız onun mimiklerini nasıl algıladığımızı 
belirliyordur.

77x53 santimetre boyutlarındaki tablo Louvre Müzesi’nin en 
özel odalarından birinde günde binlerce ziyaretçiyle buluşmak-
tadır.

“Mona Lisa”, one of the most discussed and mysterious art 
pieces, has been a puzzle for art historians for almost 500 
hundred years including questions such as the identity of the 
sitter to for what purpose it was commissioned and whether 
Leonardo painted another Mona Lisa or not. The owner of 
those mysterious eyes, the sarcastic smile and the tough pos-
ture is thought be the wife of the Florentine cloth merchant 
Francesco del Giocondo’s beloved wife Lisa. 

Many scientific studies were conducted on the painting to 
figure out whether she is smiling or not. In 2016, a compre-
hensive study conducted by neuroscientists has shown that 
Mona Lisa is happy after all! Leonardo hid the clues refer-
ring to her emotional state in the painting; the background 
of the sitter, the way she sits, the positioning of her hands 
and the warmth of the colours… Who knows, maybe the be-
holder’s emotions designates how we perceive her facial ex-
pression. 

The portrait is 77x53 centimeters and meets thousands of 
visitors daily in one of the most special rooms in the Louvre 
Museum.

Mona Lisa (1503-1519)

Mine Durur

Sanatçılar ve eserleri:  
Leonardo da Vinci
Artists and workslife

Mona Lisa mutlu mu 
hüzünlü mü?
A mystery of 500 years
Is Mona Lisa happy or sombre?

500 yıllık sır
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Bir zamanlar Palazzo Vecchio’nun (Eski Saray) duvarlarını süs-
lemiş freskte, Anghiari Savaşı’ndaki önemli başarısıyla bilinen 
Kumandan Piccinino’nun başta olduğu, insanların ve atların 
kanlı ve hayli zorlu bir şekilde savaştığı sahne resmedilmiştir. 
Leonardo, “Son Akşam Yemeği”nden neredeyse üç kat daha bü-
yük olan devasa fresk üzerinde çalışmayı 1506 yılında sonlan-
dırmıştır. Sanatçının Mona Lisa’dan sonra en çok bahsi geçen 
ve övülen eseri niteliğindeki “Anghiari Savaşı” zaman zaman 
“Kayıp Leonardo” olarak da anılmaktadır. Çünkü 16. yüzyılın 
ortalarında gerçekleşen restorasyon çalışmalarında eser orta-
dan kaybolmuştur. Eserin yapılış süreci ise yüzlerimizde tebes-
süm bırakan bir hikayeye sahiptir. Ezeli rakipler Leonardo ve 
Michelangelo hayatları boyunca ilk ve son defa bu freskin ya-
pımı sırasında aynı projede yer almışlar ve hatta aynı salonda 
çalışmışlardır. Anghiari Savaşı’nın resmedildiği duvarın hemen 
karşısındaki duvarı Michelangelo’nun “Cascina Savaşı” freski 
süslemiş ve ironik bir biçimde ikisi de günümüze ulaşamamıştır. 

Atların anatomik mükemmelliğinden askerlerin miğferlerinde-
ki detaylara kadar “Anghiari Savaşı”, yalnızca taslaklar ve yo-
rumlarıyla da olsa, geçmişi gözlerimizin önüne taşıyarak bizleri 
savaşın ve kaosun ortasında düşüncelerle sarmalanmış biçimde 
bırakacak kadar gerçekçi ve kusursuz.

Once adorning the walls of Palazzo Vecchio, the fresco de-
picts a violent and gore fighting scene of people and horses 
commanded by the condottiere Piccinino whose success in the 
battle of Anghiari is well known. Leonardo stopped working 
on the giant fresco that is almost three times bigger than the 
“Last Supper” in 1506. “The Battle of Anghiari”, the most well 
known and adored piece of the artist after “Mona Lisa” is also 
referred as the “Lost Leonardo” since it vanished after the 
renovations during the mid-16th century. The creation pro-
cess on the other hand, has a hearth-warming story. Rivals, 
Leonardo and Michelangelo worked in the same project for 
the first and the last time, even in the same building. Michel-
angelo’s “Battle of Cascina” fresco was designated for the op-
posite wall. Ironically, neither of the frescos have survived. 

From the anatomical correctness of the horses to the tiny de-
tails on the helmets of the soldiers, “The Battle of Anghiari” 
brings the past in front of our eyes. Even the sketches and 
descriptions are so perfectly realistic enough to leave us sur-
rounded by thoughts in the middle of the chaotic battlefield.

Anghiari Savaşı
The Battle of Anghiari (1506) 
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Leonardo da Vinci, binlerce yıldır uçma tutkusuyla yanıp tu-
tuşan, sürekli bunun hayalini kuran pek çok insandan biriydi.  
500 yıl önce uçmanın fiziğine dair yaptığı çalışmalar, onu diğer-
lerinden ayırdı ve dâhi olarak anılmasını sağladı. Sayısız resim 
ve heykeliyle aklımıza kazınmış Da Vinci, aynı zamanda anato-
mi çalışmaları gerçekleştirip uçmanın sırrına erişmeyi hedefle-
yen bir maceraperest ve pek çok icadın da sahibi. 

Paraşüt dendiğinde akla ilk gelen isimlerden biridir Da Vinci. 
Her ne kadar ondan önce paraşüt konsepti bilinse de kendisinin 
Codex Atlanticus’ta yer alan ve kuşları teşrih ederek edindiği 
bilgiler ışığında hazırladığı taslaklar döneminin en gelişmiş ve 
yenilikçi örneklerindendi. 2000 senesinde bu çizim esas alına-
rak yapılan paraşütle başarılı bir atlama gerçekleştirildi. Röne-

Leonardo da Vinci was one of the many people who burnt in 
flames of desire and dreamt of flying. However, his studies on 
the physics of flying are one of the many attributions that sepa-
rate him as a genius from the rest. Yes, Da Vinci, who is engraved 
in our minds with his numerous paintings and sculptures, is an 
adventurer that conducted anatomical studies to find the secret 
of flying and the inventor of many gadgets. 

Da Vinci is one of the very first names that comes to mind when we 
think about parachutes. Even though the concept of parachutes 
was known before him, his sketches in the Codex Atlanticus, 
 drawn in the light of dissecting birds are the most advanced and 
innovative examples of those days. In 2000, the parachute de-
signed according to his sketches was even used in a successful 

Tasarımlar
Designs
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sans döneminden ziyade 20. yüzyıl teknolojilerini andıran bir 
diğer icadı ise yine sanatçının uçma tutkusuyla ilişkili. Günü-
müzde, Leonardo’nun dikey uçuş konseptiyle tasarladığı hava-
landırma cıvatasının, helikopterin icadına katkıda bulunduğu 
kabul ediliyor.

Leonardo’nun uçuş tutkusunun yanında, anatomi, doğa bilim-
leri, fizik bilgisi ve analitik düşünme becerisini kullanarak ta-
sarladığı kimi başarılı olmuş kimi ise çalışmamış pek çok pro-
jesinden bazıları şunlardır: Makineli tüfek, tank, dalış elbisesi, 
Viola Organista (müzik aleti), robot, rotatif köprü, büyük yay. 
Dâhi sanatçının çalışır durumda olan pek çok icadını Roma’da 
bulunan Da Vinci Müzesi’nde görmek mümkün.

jump! Another invention by him, which resembles the 20th cen-

tury technologies rather than those of the Renaissance, is also 

related to the artist’s desire of flying. The vertical flying aerial 

screw is acknowledged as a pioneer and it contributed to the in-

vention of the helicopter.

Besides Leonardo’s desire of flying, some of the projects that 
he designed with his knowledge on anatomy, natural sciences, 
physics and analytical thinking skills include a machine gun, 
a tank, a diving suite, Viola Organista (musical instrument), a 
robot, a revolving bridge and a giant bow. It is possible to see 
many successful inventions of the genius artist at the Da Vinci 
Museum in Rome.
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1474 senesinde henüz 21 yaşındayken tamamladığı ünlü portre, 
Leonardo da Vinci’nin ne denli sıra dışı, yetenekli ve yenilikçi 
bir sanatçı olduğunu ortaya koyan ilk eserlerindendir. Bu tablo, 
Rönesans döneminde görülen üç açılı teknikle yapılan portrele-
rin İtalya’daki ilk örneklerinden biri olma özelliği taşımaktadır. 
Bir başka deyişle, Leonardo’nun matematik ve doğa bilimlerin-
deki engin bilgisinin erken örneklerindendir. Portre, Luigi di 
Bernardo Niccolini ile Ginevra de Benci’nin düğünü öncesinde 
o gün anısına sipariş edilmiştir ki bu da resmedildiğinde Ginev-
ra’nın 16 yaşında olduğunu göstermektedir. Arka planda görü-
len ardıç ağacı (İtalyancada ginepro) modelin adını sembolize 
etmektedir. Tablonun diğer yüzüne ise “Güzellik zarafetle taçla-
nır” anlamına gelen Latince virtrem forma decorat yazılmıştır. 
Kendisi için kaleme alınmış onlarca şiirden de edindiğimiz fik-
ri doğrularcasına eşsiz bir güzellik ve durulukta resmedilmiştir 
Ginevra; son derece canlı ancak soğukkanlı, ketum ancak naif... 
Da Vinci’nin dehası ise Ginevra’nın bakışlarında saklıdır. Öyle 
ki nereye giderseniz gidin sizi takip eder, ona hangi açıdan ba-
karsanız derin kuyuları andıran gözlerinde hapsolursunuz. Da 
Vinci’nin en büyüleyici ve dikkat çeken eserlerinden olan tablo-
yu Washington Ulusal Sanat Galerisi’nde (National Gallery of 
Art) görmek mümkün.

The portrait completed by Da Vinci in 1474 when he was only 
21 years old is one of the very first pieces that reveals how 
extraordinary, talented and reformist the artist was. This 
painting is an early example of three quarter view portraits 
in Italy that is seen through the Renaissance period. In other 
words, it is an early example of Leonardo’s vast knowledge 
of mathematics and natural sciences. The portrait was com-
missioned before the wedding of Luigi di Bernardo Niccolini 
and Ginevra di Benci to commemorate the marriage, which 
reveals that Ginevra was 16 by the time she was pictured. 
The juniper tree seen in the background (ginepro in Italian) 
symbolizes her name while “Virtue adorns beauty”, virtutem 
forma decorat in Latin is inscribed on the reverse of the por-
trait. Verifiyng the poems addressed to her, Ginevra was pic-
tured uniquely beautiful and pure. Vivid yet cold, stringent 
yet naive… Da Vinci’s brilliant mind is hidden under Ginev-
ra’s glance. She directly stares at you wherever you go, you 
get lost in her eyes like a deep well. One of the most glamor-
ous and attractive pieces by Da Vinci, this painting can be 
seen in the National Gallery of Art.

Ginevra de Benci’nin Portresi 
Portrait of Ginevra de Benci (1474)
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Ege lezzetleri
Aegean flavors

Yemekler ve yemek sunumları, Türkiye’nin en önemli kültürel 
ögelerinden. Doğudan batıya, kuzeyden güneye acısıyla, tatlı-
sıyla, ekşisiyle renk renk, çeşit çeşit olan bu yemekler dünyaca 
da meşhur Türk mutfağını oluşturuyor. Ege Bölgesi’nin lezzet-
leri ise bu mutfağın değerli ve büyük bir parçası.

Food and its presentation are among Turkey’s most important 
cultural assets. From east to west, from north to south, these hot, 
sweet, sour, colorful, all abundant food constitutes the world-fa-
mous Turkish cuisine. The delicacies of the Aegean region, on the 
other hand, is a very valuable and major part of this cuisine.

Gastronomi
Gastronomylife

Gökçe Doru
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Kuru börülce çorbası

Yapılışı:

Preparation:

Dried cowpea soup

Kuru börülcenin çorbası kadar salatası 
ve yemeği de Ege’de oldukça seviliyor. 
Tüm bakliyatlar gibi pek çok faydası 
bulunan kuru börülcenin kansızlığa iyi 
geldiği ve ödemi azalttığı biliniyor.

Börülce bir gece önceden suda bekletilir veya düdüklü tencerede hafif yumu-
şayıncaya kadar haşlanır. Bir tencerede soğan zeytinyağı içinde kavrulur. Küp 
doğranmış sebzeler de tencereye atılarak bir süre kavrulur. Börülce çorbasında 
mevsimine göre her sebze tercih edilebilir. Eğer çorbaya salça ilave edilecekse bu 
aşamada eklenmelidir. Kavrulmuş sebzelerin üzerine 6 su bardağı su ilave edilir 
ve kaynaması beklenir. Kaynamış karışıma börülce ve bulgur veya pirinç eklenir. 
Ege’nin bazı şehirlerinde bu çorbaya börülce dışında bakliyat konulmaz. Kuru 
börülce çorbası hazırdır. Soğuk olarak da tüketilebilen bu çorba taze baharatlarla 
servis edilir.

Dried cowpea is liked in soup, salad or 
main dish form in the Aegean. Quite 
beneficial as all legumes, cowpea, too, 
is known to be good against anemia 
and to reduce edema.

Soak the cowpeas in water the night before or boil in a pressure cooker until sof-
tened. In a pot, fry the onions inside the olive oil. Add the diced vegetables as well 
and fry some more. According to the season, any vegetable can be used in the soup. 
If tomato paste is to be added to it, it should be done at this stage. Add 6 cups of water 
over the fried vegetables and wait until it boils. Add the cowpeas and the bulgur or 
the rice to the boiled mixture. In certain cities of the Aegean, no legume other than 
cowpea is added to the soup. The dried cowpea soup is now ready. Also appropriate 
for cold consumption, this soup is served with fresh herbs.

Malzemeler
Ingredients

- Bir su bardağı kuru börülce
- 1 adet orta boy soğan
- 4 yemek kaşığı zeytinyağı
- Küp doğranmış çeşitli sebzeler
- Bir avuç kadar bulgur veya pirinç
- İsteğe bağlı tuz

- 1 cup of dried cowpeas
- 1 medium sized onion 
- 4 table spoons of olive oil 
- Various diced vegetables
- A handful of bulgur or rice
- Salt to taste
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Çökertme

Yapılışı:

Preparation:

“Çökertme”, Türkiye’nin severek din-
lediği Bodrum yöresine ait bir türkü. 
Bu yöreden çıkıp da tüm Türkiye’de 
nam salan bir başka unsur ise çökert-
me kebabı.

Soğan ve sarımsaklar çok küçük doğranır ve zeytinyağıyla karıştırılır. Karışıma 
istenen baharatlar eklenir. Çökertme kebabında eti lezzetlendirmek için en çok 
kimyon, kekik ve karabiber tercih edilir. Bu karışıma şerit halinde doğranmış 
biftekler eklenir ve buzdolabında 2-3 saat dinlendirilir. Dinlendirilmiş et yağsız 
tavada sürekli çevirerek pişirilir. Patatesler soyulduktan sonra rendelenir ve kı-
zartılır. Küçük bir tencerede ise domates sosu hazırlanır. Bu sos için domatesle-
ri rendeleyip bir süre zeytinyağında kavurmak yeterlidir. Kızarmış patateslerin 
üzerine yoğurt, onun üzerine de etler eklenir. Etlerin üzerine domates sosu gez-
dirilir. Çökertme, közlenmiş biberle servis edilebilir.

“Çökertme” is a local song of Bodrum 
listened lovingly countrywide. Anoth-
er thing that originated from this re-
gion and became famous in the entire 
Turkey is çökertme kebab.

Chop the onion and the garlic very finely and mix in olive oil. Add your preferred 
spices to the mixture. Mostly used to add flavor to the meat in çökertme kebab is 
cumin, thyme and pepper. Add the julienned steak to this mixture and marinate in 
the refrigerator for 2-3 hours. Cook the marinated steak in non-oiled pan by con-
stantly turning it over. After peeling the potatoes, grate and fry them. In a small 
pot, on the other hand, prepare the tomato sauce, for which it is sufficient to grate 
the tomatoes and fry them in olive oil for a little while. Add yoghurt over the fried 
potatoes and the potatoes over the the meat. Drizzle the tomato sauce over the meat. 
Çökertme can be served with grilled pepper.

- 3 dilim biftek 
- 2 adet orta boy patates
- 2 adet orta boy domates
- 1 su bardağı yoğurt
- 1 adet orta boy soğan
- 4 yemek kaşığı zeytinyağı
- 3 diş sarımsak
- İsteğe bağlı tuz ve çeşitli baharatlar

- 3 slices of steak 
- 2 medium sized potatoes
- 2 medium sized tomatoes
- 1 cup of yoghurt
- 1 medium sized onion
- 4 table spoons of olive oil
- 3 cloves of garlic
- Salt and other spices to taste

Malzemeler
Ingredients
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Radika salatası

Yapılışı:

Preparation:

Anadolu’da hindiba olarak bilinen ot 
Ege’de radika adıyla anılıyor. Doğada 
sıkça bulunan radikanın salatası ka-
dar yemeği de çok seviliyor.

Zeytinyağı, limon suyu, dövülmüş sarımsak ve istendiği takdirde çeşitli baharat-
larla salata sosu hazırlanır. Radika istenen boyutta doğranır ve sosla karıştırılır. 
Bu salatanın özelliği zeytinyağının bol kullanılmasıdır. Radika bakliyat, zeytin, 
yumurta, yoğurt veya peynirle zenginleştirilip servis edilebilir.

The herb known in Anatolia as endive is 
referred as chicory in the Aegean. Found 
in abundance in the nature, chicory is 
loved as salad and main dish alike.

Prepare the salad dressing with the olive oil, lemon juice, crushed garlic and various 
spices to taste. Chop the chicory in desired size and mix with the dressing. The dis-
tinguishing feature of this salad is that olive oil is amply used. The chicory may be 
enriched and served with legumes, olives, eggs, yoghurt or cheese.

- 1 demet radika
- 4 yemek kaşığı zeytinyağı
- Yarım limonun suyu
- 1-2 diş sarımsak
- İsteğe göre tuz ve çeşitli baharatlar

- 1 bundle of chicory
- 4 table spoons of olive oil
- Juice of half lemon
- 1-2 cloves of garlic
- Salt and other spices to taste

Malzemeler
Ingredients

Chicory salad
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Preparation:
Leave the figs to soften for 15-20 minutes in a cup full of water. Cook the milk, starch 
and mastic in a pot until you get a solid mixture. Since fig is sugary itself, there 
is no need for additional sugar. However, if it is to be added anyway, this should 
be done at this stage. The mixture should be neither as heavy as pudding nor as 
liquidy as tzatziki. Add the figs into the mixture either as whole or by cutting them 
up in strips. Cook for another minute. The cooled dessert can be served with garlic, 
crushed walnuts or nuts.

Sütlü incir tatlısı

Yapılışı:

Pek çok vitamin ve mineral içeren 
incir Ege’de önemli bir tarım ürünü. 
Dünyaca meşhur Ege incirinin bu 
bölgede her tür tatlısı yapılıyor.

İncirler sıcak su dolu bir kapta 15-20 dakika yumuşamaya bırakılır. Süt, nişasta 
ve damla sakızı bir tencerede kıvamlı bir karışım oluşturuncaya kadar pişirilir. 
İncir şekerli bir yiyecek olduğundan ilave şekere gerek yoktur. Ancak şeker konu-
lacaksa bu aşamada eklenmelidir. Elde edilen karışım ne muhallebi kadar yoğun 
ne de süt kadar cıvık olmalıdır. Karışımın içine incirler isteğe bağlı olarak bütün, 
şeritler halinde veya çok küçük doğranmış bir şekilde ilave edilir. Bir dakika daha 
pişirilir. Soğuyan tatlı tarçın, dövülmüş ceviz veya fındıkla servis edilebilir.

Rich in vitamins and minerals, fig is 
an important agricultural product of 
the Aegean. In this region, all sorts of 
desserts are made from the world-fa-
mous Aegean fig.

- 15 adet kuru incir
- 4 su bardağı süt
- 1,5 yemek kaşığı nişasta
- 1 adet damla sakızı
- İsteğe göre yarım çay bardağı şeker

- 15 dried figs
- 4 cups of milk
- 1.5 table spoons of starch
- 1 piece of mastic
- Half cup of sugar to taste

Malzemeler
Ingredients

Fig dessert with milk
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Sıradan bir hobinin çok daha ötesinde
Puzzle

Hobi
Hobby

Far beyond an ordinary hobby
Puzzle

Elvin Otman 

life

Çocukluğumuzun keyifli uğraşı yap-
boz yaşamımıza geri döndü. Ünlü 
ressamların tablolarından haritala-
ra, manzara fotoğraflarından fantas-
tik karakterlerle bezenmiş sahnelere 
pek çok farklı görselin resmedildiği 
çeşitli boyutlardaki puzzleların par-
çalarını birleştirirken gündelik yaşa-
mın stresinden arınıyor, beyin jim-
nastiği yapıyoruz.

Puzzle, the fun activity of our child-
hood is back in our lives. While bring-
ing together the pieces of puzzles of all 
sizes where many different visuals 
from the works of famous painters 
to maps, from landscapes to scenes 
full of fantastic characters, we get rid 
of the stress of daily life and exercise 
our brains.
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Puzzle, “bulmaca” anlamına gelen İngilizce bir sözcük. Bir-
biriyle uyumlu çok sayıda ufak parçaya bölünmüş bir görseli 
aslına uygun şekilde birleştirme esasına dayanan bu hobinin 
dilimizdeki karşılığı ise “yapboz”.

Puzzle oyunu 18. yüzyılda İngiltere’de ortaya çıktı. Harita ya-
pımcısı ve sanatçı John Spilsbury bir tahta üzerine resmetti-
ği haritayı ülkelerin sınırlarını testere ile keserek parçalara 
ayırdı. Spilsbury, bu haritayı coğrafya derslerinde kullanıl-
ması için tasarlamıştı. Çocuklar parçaları birleştirerek ha-
ritayı yeniden oluşturacak, böylece harita bilgilerini oyunla 
geliştireceklerdi. Gerçekten de tahta puzzlelar 19. yüzyılın 
ilk yarısına dek eğitim aracı olarak kullanıldı. Puzzleların 
daha kolay kesilmesi için pedallı testerelerden yararlanıldı 
ve bu eğlenceli-eğitici buluşa testere yapbozu anlamına gelen  
“jigsaw puzzle” adı verildi. 

Puzzle is an English word. In Turkish, this hobby that rests on 

the principle of uniting a visual separated into many different 

pieces in a coherent manner is called “yapboz”.

Puzzle emerged in England in the 18th century. Map maker and 

artist John Spilsbury cut with a saw the borders of the countries 

he had painted on a piece of wood. Spilsbury had designed this 

map to be used in geography classes. The pupils would recreate 

the map by bringing the pieces back together, and thus develop 

their map skills with a game. Wooden puzzles were indeed used 

as a tool of education until the first half of the 19th century. Jigger 

saws were used to cut the puzzles more easily and this educa-

tive-fun invention was called the “jigsaw puzzle”.

Puzzlelar 19. yüzyılın ilk yarısına dek eğitim 
aracı olarak kullanıldı. 

Puzzles were used as a tool of education 
until the first half of the 19th century. 
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Büyüklerin yeni hobisi

Puzzleların çocukların dünyasından 
büyüklerin gündemine gelmesi ise 
hiç uzun sürmedi. 20. yüzyılın başla-
rında gerek tahta, gerekse kartondan 
üretilen, ünlü tabloları, doğa resim-
lerini yansıtan puzzlelar büyüklerin 
de keyifle uğraştıkları bir hobiye dö-
nüştü. Özellikle Dünya Savaşlarından 
sonra yaşanan ekonomik kriz dönem-
lerinde puzzle evde az para harcaya-
rak eğlenmeye çalışan ailelerin önde 
gelen tercihleri arasında yer aldı. Kısa 
zamanda daha pratik ve ekonomik 
olan karton puzzlelar üretildi.

Puzzleın bu denli ilgi görmesi yalnız-
ca düşük bütçeli bir uğraş olmasından 
değil. Parçaları birleştirmeye çalış-
manın kişiler üzerinde ciddi zihin-
sel ve ruhsal etkileri olduğu yapılan 
çalışmalarla kanıtlandı. Dr. Marcel 
Danesi’ye göre puzzle yapmak kişinin 
odaklanma, düşünme, imgeleme ve 

New grown up hobby

It didn’t take long at all until puzzles 
made it on the grown up agenda. 
In the early 20th century, puzzles 
made of both wood and cardboard 
and featuring famous paintings 
and landscapes transformed into 
a hobby engaged in pleasurably by 
adults. Especially during the eco-
nomic crises periods experienced 
after the World Wars, puzzle be-
came the primary occupation of 
the families that wanted to have fun 
by spending little money. Shortly 
after, cardboard puzzles that are 
both more practical and affordable 
were produced. 

The reason why the puzzle draws 
this much interest is not just that 
it is a low budget occupation. Re-
searches have proved that trying 
to match the pieces has serious 
mental and psychological effects 

Puzzle yapmanın 
kişiler üzerinde ciddi 

zihinsel ve ruhsal 
etkileri olduğu çeşitli 

çalışmalarla kanıtlandı.
Research has proven that 

puzzle has significant 
mental and psychological 

effects on persons.
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çözüm bulma becerilerini geliştiriyor. Karmaşık parçaları 
birleştirerek anlamlı bir bütün oluşturmayı başaran birey 
aynı tekniği kendi iç dünyasında yaşadığı sorunlarda da 
kullanabiliyor. Çevresel etkilerden soyutlanarak odakla-
nan kişide dopamin ve serotonin hormonları daha çok sal-
gılanıyor; kan basıncı, kalp atış ve solunum hızı azalıyor. 
Bir anlamda puzzle bireyler üzerinde meditasyon etkisi 
yaratıyor. Ayrıca puzzle yapmanın, çocuklarda öğrenmeyi 
geliştirdiği; hiperaktivite, Alzheimer ve hafıza kaybı gibi 
rahatsızlıkları önlemek adına da faydalı olduğu uzmanlar 
tarafından sık sık vurgulanıyor. 

Herkesin bir puzzle yapma tekniği var. Yeni başlayanlar için 
küçük ve görseli bol puzzlelar öneriliyor. Puzzle yapmanın 
püf noktası ise önce kenar parçaları yerleştirip figürleri ve 
benzer renkli parçaları ayırmak. Puzzleın gerektiğinde da-
ğılmadan kolayca toplanabilmesi için özel üretilmiş halılar 
da bulunuyor. Ortaya çıkan eseri sabitlemek isteyenler ise 
özel puzzle yapıştırıcıları kullanıyor. 

Günümüzde farklı boyut ve temalarda puzzlelar bulmak 
mümkün. En çok tercih edilen puzzlelar ünlü ressamların 
eserlerinin kopyaları. Pek çok kişi bu eserleri birleştirdik-
ten sonra çerçeveletip asıyor. Bununla birlikte, üç boyutlu 
daha karmaşık puzzlelar da büyük ilgi görüyor.

on people. According to Dr. Marcel Danesi, puzzles develop con-
centration, thinking, imagery and solution finding skills. The 
individual that succeeds in coming up with a meaningful whole 
by bringing the pieces together can use the same technique in the 
problems he experiences in his own inner world. The person who 
abstracts himself from the environmental effects secretes more 
dopamine and serotonin; has reduced blood pressure, heart rate 
and breathing. Puzzle, in a sense, is meditative. Additionally, it 
is frequently stressed that puzzle develops learning in children, 
and is beneficial in terms of preventing illnesses such as hyper-
activity, Alzheimer’s and memory loss. 

Everyone has their own technique of solving puzzles. Small and 
visual-heavy puzzles are recommended for new beginners. The 
key to solving puzzles, on the other hand, is to first place the cor-
ner pieces and then to spare figures and similar colorful pieces. 
There are special carpets designed to collect the puzzle easily 
when required. Those who want to fix the work that comes out, 
on the other hand, use special puzzle glues.

In our day, it is possible to find puzzles of various sizes and 
themes. The most popular puzzles are the copies of the works of 
famous painters. Many people bring together the pieces of these 
puzzles and then frame and hang them. More complicated three 
dimensional puzzles too are also quite popular.

Karmaşık parçaları 
birleştirerek anlamlı 

bir bütün oluşturmayı 
başaran birey aynı 

tekniği kendi iç 
dünyasında yaşadığı 

sorunlarda da 
kullanabiliyor.
 The individual that 

succeeds in coming up 
with a meaningful whole 

by bringing the pieces 
together can use the 

same technique in the 
problems he experiences 

in his own inner world.
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Hişt Velo!

Kimse duymasın ama, sana yazılmış çok mektup var bende. 
Niye mi bende? Bilmem, hiç düşünmedim. Yoo, hepsi bana 
postalanmamış, üstelik çoğu adını adresini bilmediğim kim-
selerden geliyor. Kimse dediğim, çocuklar. Büyüyünce, çocuk-
luk kimse oluyor ya, sanırım ondan böyle dedim. Hem herkes 
biri, kişi filan olurken, bazılarının da kimse olmasının kime 
zararı var? Geç bunları…

Dur dur, cümlenin gelişi, geç bunları deyişim. Boşver demek 
istedim aslında. Öyle geçme hemen, dur biraz, yorulmuşsun-
dur. Nice yazlardan geçip nice çocuklardan geliyorsun. Senin 
yükün ağır. Yazı, başından sonuna yaşamak, çocukluğu atlas 
gibi bir ucundan başlayıp o sonsuzluğun mavisi gibi göz alabil-
diğine uzayan öteki ucuna kadar geçmek…

Dedim de sevgili Velo, niye mektup yazarken aklıma sık sık şiir, 
bazen birkaç dize, ama en çok da Ahmed Arif düşüyor acaba? 

Hey you, Velo!

Between us, I have many letters written to you. Why is it me 

that keeps them? Don’t know, never really thought about it. No, 

not all of them were sent to me; moreover, most of them come 

from people whose addresses I don’t even know. People being 

children. You know, when you grow up childhood becomes 

people, I guess that’s why I said that. Well, while everyone is 

becoming someone, somebody, what harm does it do that some 

become people? Let these things go…

Wait, though, I am just telling you that. What I actually meant 

was, never mind. Do not just let go, wait a little, you are proba-

bly tired. You have passed by many summers, are coming from 

many children. Your burden is heavy. Living the summer from 

the beginning until the end; like satin, starting childhood from 

one end and crossing all the way to the other end that stretches 

as far as the eye can see like the blue of that eternity…
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Bisiklete mektup
Letter to the bicycle

life
Haydar Ergülen
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Gitmek / Gözlerinde gitmek sürgüne. / Yatmak. / Gözlerinde 

yatmak zindanı / Gözlerin hani? Şiirin adı “Unutamadığım”, 

unutamadığımdan belli oluyor değil mi? O yazları, çocukları, 

kırları, mavilikleri nasıl unutur ki insan?

“Kahır Mektubu” gibi oldu, bilirsin, ünlü şarkıdır, en çok da 

Zeki Müren söylerken kahırlanır insan: Ne zaman iki satır 

yazmaya kalksam / Hep sana hep seni hep bizi yazıyorum 

sözleriyle başlar, Her gece kederdeyim / Durmadan içiyorum 

/ Sevda ektim kalbime / Yalnızlık biçiyorum diye kahır naka-

ratı yapar. Hep kahır hep kahır.

Kahırsa da sana değil, kendime. Niye beraber büyümedik, 

büyüyemedik diye? Çocukluğun sonu gelince senin de sonun 

gelmiş oldu niyeyse? Oysa birlikte genç ve yakışıklı olabilirdik, 

birlikte olgunlaşabilir, ağırbaşlı takılabilirdik, birlikte yavaş-

layabilir ama birbirimizi taşıyabilirdik. Ben sana ağırlık ver-

mezdim, bilirim sen de beni taşımaktan yüksünmezdin.

That being said, dear Velo, I wonder why I frequently think of 

poetry, sometimes a couple of lines, but mostly of Ahmed Arif 

while writing letters? To go / To go into exile in your eyes. / To lay. 

/ To lay in prison in your eyes / Where are your eyes? The poem is 

called “The One I Cannot Forget”, is it not obvious that I cannot 

forget? How can one forget about those summers, those children, 

those meadows, that blue?

It is like the “Letter of Grief”, you know, the famous song that 

gives you the most grief when it is Zeki Müren singing it: It starts 

with the words, Whenever I try to jot down a couple of lines / I al-

ways write to you, about you, about us, and has a chorus of sorrow 

that goes, I am sorrowful every night / I keep drinking / I have 

sown love in my heart / it is loneliness I reap. Always sorrow, 

always sorrow.

Well, sorrow it is, not for you, but for me. Why did not we, could 

not we, grow up together? Why is it that once childhood ended, 
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O zamanlar senin adın yok muydu yoksa ben mi unuttum, 
bağışla. Velo dediğim için de gücenme bana. Velosbit derdi o 
zaman büyüklerimiz sana. Sanki iki kardeşten bir kelime yap-
mışlar gibi ya da uzaklığı ve yakınlığı buluşturup adını velos-
bit koymuşlar gibi. Ben kısalttım ve sana 
bir ad yaptım arkadaşlığımızdan. 
Sonra Velo aşağı, Velo yukarı…

Erguvan mevsimi bitti, şim-
di ortalık mis gibi ıhlamur 
kokuyor, şehre yaz geldi, ço-
cuklaraysa Jules Verne 
romanı gibi, İki Sene 
Mektep Tatili gelse, iki 
sene çocuklarla sabah 
akşam, oraya buraya, 
çarşıya bakkala, ar-
kadaşa… Nerde Velo, 
tatiller bile kısaldı 
artık. Dünyanın 
işi çok ya, sanki 
çok çalışırsak, 
hiç tatil yapmaz-
sak bitirecekmişiz 
gibi. Hiç öyle olmu-
yor. Dünyanın yükü artıyor, insanlar daha çok çalışıyor, 
yine de kimse yetişemiyor. Dünyaya mı? Ah Velo, ne dünyası, 
sevdiklerine yetişemiyor insan, daha çok sevmeye, bazen de 
kendine. İnsanın dünkü kendine dönemediği bile oluyor. 

Sevgili Velo, sana da fazla yüklendim değil mi, boşver bunla-
rı, bizi çocukluğumuza götüremesen de, sen çocukla çocuk ol, 
çocukluğu taşı yeter.

Selam eder…

so did you? We could have been young and handsome together, 
we could have matured together, acted solemn, we could have 
slowed down together but we could have carried one another. 

I wouldn’t have been a burden to you, and I know you 
wouldn’t mind carrying me. 

Did you not have a name back then or did I forget 
it, forgive me. And do not take offense that I call you 
Velo. Our elders used to call you velosbit back then. 
It is like they had made siblings out of two words or 

joined distance and proximity and called you velos-
bit. I shortened it and made you a name of our 
friendship. And then, Velo here, Velo there…

The redbud season is over, it now smells of lovely 
linden, summer has arrived in the city, and 

the children are like the Jules Verne nov-
el, if only it was Two Years’ Vacation, 

with children for two years, day and 
night, here and there, to the shops, 
to the friends… Good grief, Velo, 
even holidays are shortened now. 
You know about the way too many 
work of the world, it is like we can 

be done with it if we work too hard 
and never take a break. It isn’t like that 

at all. The burden of the world increases, 
people work more, and yet no one can keep 

up. With the world? Ah, Velo, not the world; it is their loved ones 
people cannot keep up with, with loving, sometimes with them-
selves. One sometimes cannot even go back to who they were 
yesterday.

Dear Velo, I am being too hard on you, am I not; never mind 
about these things, even if you cannot take us back to our child-
hood, you be with children, carry children, that will do.

Greetings…
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Portreler
Portraits

Dünyadan memlekete  
Barış Manço
From the world to the homeland 
Barış Manço

Anıl Erdem

life

Barış Manço çocukluğundan itibaren kıpır kıpır, 
yerinde duramayan ama her zaman gayret 

göstererek en iyi eserleri ortaya koyan bir insan 
izlenimi oluşturmuştur. Dünyayı memleketine, 

memleketini dünyaya taşımayı başarmıştır.
Ever since his childhood, Barış Manço has put forth 

the appearance of a person who is lively and cannot 
keep still, but always producing the best works by 

making effort. He has managed to convey the world 
to his homeland, and his homeland to the world.
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Barış Manço 2 Ocak 1943 tarihinde, II. Dünya Savaşı’nın Tür-
kiye’nin kapısını zorladığı günlerde Hakkı ve Rikkat Manço 
çiftinin ikinci oğlu olarak dünyaya gelir. Çift üç yıl önce do-
ğan ilk oğullarına yaşadıkları günlerin bir imzası olarak Sa-
vaş, ikinci oğullarına ise o günler için bir umut olsun dileğiyle 
Barış ismini verir. Barış daha çocukluğundan itibaren hare-
ketli bir dünyanın parçası olur. 3 yaşında anne ve babasının 
boşanması üzerine babasıyla yaşamaya başlar. Bu dönemde 
sık sık ev ve okul değiştirir. 

Galatasaray Lisesi ve Şişli Terakki Lisesi’nde eğitim gören Ba-
rış’ın müziğe ilgisinin kaynaklarından biri Türk Sanat Müzi-
ği sanatçısı annesi olmalıdır. Rikkat Hanım konservatuvarda 
bir dönem Zeki Müren’in de hocalığını yapmıştır. Lise döne-
minde Kafadarlar ve Harmoniler adıyla gruplar kuran Barış 
ve arkadaşları rock’n roll tarzı müzik yapma peşindedirler. 
Harmoniler grubuyla kaydettikleri iki türkü, Barış’ın sonraki 
yıllarda rock müzik ile türküyü birleştirme gayretleri için bir 
örnek olacaktır.  Fakat Barış’ın o dönemde aklı Avrupa’dadır. 
Niyeti Belçika Kraliyet Akademisi’nde okumak, yabancı dilde 
şarkılar söyleyerek adını dünyaya duyurmaktır. 

Bu hedefinde kısmen başarılı olur. Fransızca plaklar çıkarır, 
Fransız radyosuna çıkma fırsatı bulur, ünlü konser salonu 
Olympia’da esas program öncesinde sahne alır. Fakat her şey 

Barış Manço was born as the second son to Hakkı and Rikkat 
Manço on 2 January 1943, when the World War II was bang-
ing on Turkey’s door. As a token of the days they went through, 
the couple had named their first son born three years ago Savaş 
(war), and as a glimmer of hope in those days, their second son 
Barış (peace). From his childhood on, Barış was part of a vivid 
world. Upon his parents’ divorce when he was 3, he started to 
live with his father. During this period, he frequently changed 
homes and schools. 

Educated at the Galatasaray High School and Şişli Terakki High 
School, Barış must have received some of his interest in music 
from his mother, an artist of Classical Turkish Music. For some 
time, Rikkat Hanım was also teacher to Zeki Müren at the con-
servatory. Forming bands with the names of Kafadarlar and 
Harmoniler in high school, Barış and his friends were after 
making rock ’n roll music. The folk songs recorded with the band 
Harmoniler would set an example to Barış’s future efforts of 
joining rock music and folk songs together. However, back then, 
Barış had his mind set on Europe. His intention was to study at 
the Royal Academy of Belgium and make a name for himself in 
the entire world by singing foreign songs. 

He did partially succeed in fulfilling this aim. He released 
French records, found the opportunity to appear on French 
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yolunda giderken, bir Fransız müzisyenin 
Barış’ın aksanını beğenmemesi sebebiyle 
radyoda şarkılarının çalınması yasaklanır. 
Manço yine de sonraki yıllarda farklı grup-
larla Avrupa’nın çeşitli şehirlerinde kon-
serler vermeye ve plaklar çıkarmaya devam 
edecektir. Avrupa konserlerinden birinden 
dönerken geçirdiği kazada üst dudağının 
yarılmasının ardından, o herkesin bildiği 
bıyıklarını bırakır. 

Unutulmaz şarkıların mimarı

Barış Manço 1969 yılında Belçika Kraliyet 
Akademisi’ni birincilikle bitirir ve artık 
Türkiye’ye dönme vaktinin geldiğine karar 
verir. Türkiye’ye gelir gelmez müzik kariye-

radio and took the stage in the famous hall 
Olympia as pre-show act. However, just 
when everything was going fine, he was 
banned from the radio because a French 
musician was not fond of his accent. In the 
years to come, Manço would continue to give 
concerts in the various cities of Europe and 
release records. After he split his upper lip in 
half in an accident he had on his way back 
from a concert in Europe, he started grow-
ing that well known moustache.

Maker of unforgettable songs

In 1969, Barış Manço graduated from the 
Royal Academy of Belgium with distinction 
and decided that it was now time to return 

Barış Manço 1969 yılında 
Belçika Kraliyet Akademisi’ni 

birincilikle bitirmesinin ardından 
Türkiye’ye dönmeye karar verir.

After graduating from the 
Royal Academy of Belgium 

with distinction in 1969, 
Barış Manço decided to 

return to Turkey.
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rini yine en üst düzeye taşımak için büyük bir gayretle çalışır. 
Mazhar Alanson ve Fuat Güner ile birlikte Kaygısızlar grubu 
içinde yer alır. Manço’nun meşhur “Kol Düğmeleri” parçası bu 
grubun bir kaydı olarak piyasaya çıkar ve çok beğenilir. 1970 
yılında “Ağlama Değmez Hayat” parçasını söylediği 45’likle 
Altın Plak Ödülü’nü kazanır. Yaptığı müzik yurt dışında ilgi 
toplamaya devam eder, hatta plak teklifleri alır. Bir dönem 
Barishango adıyla Fransa’da boy gösterir.

Barış Manço bu dönemde Batı tarzından ziyade Anadolu 
rock akımına yakınlaşır. 1970’te bestesini Cüneyd Orhon’un 
yaptığı “Dağlar Dağlar” parçasının içinde yer aldığı plak 700 
binden fazla satar; bu plakla Platin Plak Ödülü’nü kazanır. 
Kaygısızlar grubundan ayrılan Manço, dönemin en seçkin 
isimleriyle ortaklık kurmaya başlar. Önce Moğollar’la birlik-
te çalışır, 1971-72 yıllarında askere gitmeden hemen önce, is-
mini İstanbul-Güneydoğu arasında sefer yapan trenden alan 
Kurtalan Ekspres grubunu oluşturmak için uğraşır. Grup 
üyeleri zaman zaman değişse de Kurtalan Ekspres’in adı hep 
Barış Manço ile beraber anılır.

to Turkey. Once back in Turkey, he put major effort into perfect-
ing his musical career. He was featured in the band Kaygısızlar 
together with Mazhar Alanson and Fuat Güner. Manço’s famous 
song “Kol Düğmeleri” was released as a record by this band and 
was much liked. In 1970, he won the Golden Record Award with 
the 45s where he sang “Ağlama Değmez Hayat”. His music con-
tinued to receive interest abroad, and he even received offers. 
For some time, he made an appearance in France with the name 
Barishango. 

During that period, Barış Manço steered towards the Anatolian 
rock trend instead of the Western style. In 1970, the record fea-
turing the song “Dağlar Dağlar” composed by Cüneyd Orhon 
sold over 700 thousand; with this record, he won the Platinum 
Record Award. Separating ways with the band Kaygısızlar, 
Manço started to form partnerships with the most distinguished 
personages of the time. He first worked with Moğollar; in 1971-
72, right before he departed to serve his military duty, he strived 
to form the band Kurtalan Ekspres – named after the train oper-
ating between İstanbul and the Southeast. Although band mem-
bers changed from time to time, Kurtalan Ekspres was always 
associated with Barış Manço. 
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1975 yılında Lale Çağlar ile evlenen ve bu evlilikten Doğukan 
Hazar ve Batıkan Zorbey isminde iki oğlu olan Manço’nun 
1970’lerde Türkiye’de estirdiği rüzgar, özgün sözlere sahip 
birçok parçası ile birlikte 1980’lerde de devam eder. “Dönen-
ce”, “Gülpembe”, “Arkadaşım Eşek” gibi şarkılarla eğlence-
li, sevgi dolu, bazen de hüzünlü ezgiler sunar. 1990’lar Barış 
Manço’nun bambaşka bir yüzünü gösterecektir. İlk gençlik 
yıllarındakinden farklı olarak TRT’de yaptığı “Barış Manço ile 
7’den 77’ye” ile tam bir aile adamı olmuştur. 1990’larda çocuk-
luğunu yaşayan bir kuşak programın “Adam Olacak Çocuk” 
bölümüyle büyümüş, dünyanın farklı bölgelerindeki ülkeleri 
ve insanları onun gözünden öğrenmiştir. 

Barış Manço çocukluğundan itibaren kıpır kıpır, yerinde du-
ramayan ama her zaman gayret göstererek en iyi eserleri orta-
ya koyan bir insan izlenimi oluşturmuştur. Dünyayı memleke-
tine, memleketini dünyaya taşımayı başarmıştır. Bu başarılı 
hayat belki de çoğu insan için çok zamansız, Manço henüz 56 
yaşındayken 31 Ocak 1999 tarihinde sona erer. Geride bıraktı-
ğı eserler ise birçok kişinin kulağında yaşamaya devam ediyor.

Having married Lale Çağlar in 1975 and father of two, Doğukan 
Hazar and Batıkan Zorbey, Manço made an impact on Turkey 
in the 1970s that would continue onto the 1980s together with his 
many songs with unique lyrics. With songs such as “Dönence”, 
“Gülpembe” and “Arkadaşım Eşek”, he offered fun, loving and 
at times sorrowful melodies. As opposed to his early years, with 
the program “7’den 77’ye”  (From 7 to 77 with Barış Manço), he 
became a complete family man. A generation that experienced 
its childhood in the 1990s grew up with the program’s “Adam Ol-
acak Çocuk” (Wunderkind), section and learned about the coun-
tries and people in the different parts of the world from his eyes. 

Ever since his childhood, Barış Manço has put forth the appear-
ance of a person who is lively and cannot keep still, but always 
producing the best works by making effort. He has managed 
to convey the world to his homeland, and his homeland to the 
world. This successful life ended on 31 January 1999, when 
Manço was only 56 – perhaps an untimely departure to many. 
The works he left behind, on the other hand, continue to live on 
in the ears of many.

1990’larda çocukluğunu yaşayan kuşak, 
“7’den 77’ye” programıyla büyümüş, 

dünyanın farklı bölgelerindeki ülkeleri 
ve insanları Barış Manço’nun  

gözünden öğrenmiştir.
The generation that experienced its childhood 

in the 1990s grew up with the show  
“7’den 77’ye”; learned about the countries and 

people in different parts of the world  
from the eyes of Barış Manço. 
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2015 yılı Europa pullarının teması “Eski Oyuncaklar”  
olarak belirlenmişti.

PTT’nin bastığı iki Europa pulu 2015 yılı Avrupa 
Pulları Yarışması’nda birinci oldu.

The two Europa stamps issued by PTT came in first 
at the 2015 Europa Stamp Competition.

The theme of the 2015 Europa stamps were determined as 
“Old Toys”.

Pullar
Stamps

life
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“Birlikte bereket vardır”
“There is abundance in unity”

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Dr. Ömer 
Fatih Sayan, Girişim Web TV’de yayımlanan “Girişimci İçin Ge-
nişbant Zirvesi”ne katıldı. Artan veri ve hız ihtiyacının karşılan-
ması için yaygın ve yüksek kapasiteye sahip genişbant altyapı-
larının tesis edilmesi gerektiğini ifade eden Sayan, “Genişbant 
altyapısının olmadığı ve ticari olarak hizmet götürülmesi zor 
olan yerlerde, sabit ve mobil genişbant altyapı yatırımlarının 
desteklenmesi de bir diğer amacımız. Bunun için finansal des-
tekleme modelleri oluşturulması, kablo altyapısının ülke gene-
line yayılması, genişbant altyapı kurulumunun kolaylaştırılması 
gibi çalışmalarımız var” dedi. 

BTK olarak ülkemizde yerli üretimi geliştirmeye büyük önem 
verdiklerini kaydeden Sayan, “Proje-yatırım-üretim gibi üç 
önemli unsuru biz bir araya getirip birlikte çalışırsak, daha uzak 
hedeflere koşma noktasında bir konum kazanmış oluruz. Birlik-
te bereket vardır demişler. Biz de bu düsturla hareket etmeliyiz 
diye düşünüyorum” diye konuştu. Millî üretimin artırılmasında 
Ar-Ge desteklerinin ve girişimci ekosistemin önemine değinen 
Sayan, “Aslına bakılırsa ülkemizde üniversiteler, teknokent-
ler bünyesinde haberleşme ve bilişim teknolojileri konusunda 
birçok startup girişimci firmamız mevcut. Bu oluşumları daha 
görünür kılarak ve belli imkanlar ile donatarak yeni ufuklara 
ilerlemeleri adına teşvik etmeliyiz. Bu yeni ufuklar, ülkemizin 
ilerlemesinde kilometre taşları olacaktır” ifadelerini kullandı.

President of Information and Communication Technologies 
Authority (BTK) Dr. Ömer Fatih Sayan attended the “Broad-
band for the Entrepreneur Summit” broadcasted on Girişim 
Web TV. Expressing the need to establish widespread broad-
band infrastructures with high capacity in order to meet the 
increasing demand for data and speed, Sayan went on to add, 
“Supporting fixed and mobile broadband investments in plac-
es with no broadband infrastructure where it is difficult to of-
fer commercial services is yet another one of our aims. To this 
end, we are carrying out works such as establishing financial 
support models, spreading out the cable infrastructure to the 
entire country, and facilitating broadband infrastructure in-
stallation.”

Expressing that as BTK they attribute major importance to 
enhancing local production, Sayan said, “If we unite the three 
important elements of project-investment-production, we will 
have gained a position to run towards farther aims. There is 
abundance in unity, they say. I think that we, too, should pro-
ceed with this motto.” Touching upon the importance of R&D 
incentives and entrepreneurism ecosystem for the enhance-
ment of national production, Sayan continued, “In fact, in our 
country there are many startup entrepreneur companies in the 
fields of communication and informatics technologies, within 
the body of universities and technoparks. By rendering these 
formations more visible and by equipping them with certain 
opportunities, we must encourage them to proceed towards 
new horizons. These new horizons shall be the milestones of 
our country’s development.” 

Haberler 
Newslife 1
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Tunus Posta Idaresi 
ile kapsamlı işbirliği
Extensive collaboration with Tunisian Post

Yurt içinde verdiği hizmetlerin kalite ve kapsamını daha 
da artırmanın yanı sıra uluslararası işbirliklerine de bü-
yük önem atfeden Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi 
(PTT A.Ş.) bu alandaki faaliyetlerine bir yenisini daha ek-
ledi. Şirket, Tunus Posta İdaresi ile kapsamlı bir işbirliğine 
imza attı.

PTT A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan 
Bozgeyik ve beraberindeki heyet Tunus ziyareti kapsamın-
da Tunus Posta İdaresi yetkililerinin yanı sıra Türkiye’nin 
Tunus Büyükelçisi Ömer Faruk Doğan ve Tunus İletişim 
Teknolojileri ve Dijital Ekonomi Bakanı Mohamed Anouar  
Maarouf ile bir araya geldi. Bozgeyik, görüşmeye ilişkin 
“Büyük bir ilgiyle karşılandığımız Tunus’ta her iki ülkenin 
yararına olacak projeler geliştirmenin heyecanını taşıyo-
ruz” değerlendirmesinde bulundu. 

İki ülke arasında e-ticaretin geliştirilmesi, karşılıklı teknik 
işbirliğinin sürdürülmesi, ülkeler arası para transferi kori-
doru oluşturulması ve Tunus’ta bulunan Osmanlı eserlerin-
den olan İletişim Teknolojileri ve Dijital Ekonomi Bakan-
lığı’na ait binanın tarihî bir “Posta Evi”ne dönüştürülmesi 
konularının görüşüldüğü temaslar sonrasında e-ticaret, 
posta müzeleri ve para transferi konularını içeren bir muta-
bakat zaptı imzalandı.

Attributing great importance to both enhancing the quality and 
scope of its services at home as well as increasing international col-
laborations while heading for its goal of becoming a global brand, 
the Post and Telegraph Organization Corporation (PTT Corp.) 
realized yet another activity in the field. The Company signed an 
extensive collaboration agreement with the Tunisian Post. 

Within the scope of the visit to Tunisia, the delegation headed 
by PTT Corp. Chairman of Board and Director General Kenan 
Bozgeyik got together with officials of the Tunisian Post as well 
as Turkey’s Ambassador to Tunisia Ömer Faruk Doğan and 
Tunisian Minister of Communication Technologies and Digital 
Economy Mohamed Anouar Maarouf. Regarding the meeting, 
Bozgeyik commented, “We are excited to develop projects that 
will benefit the future of our country in Tunisia, where we were 
welcomed with major interest.” 

Following the discussions on the enhancement of e-commerce 
between the two countries, continuation of mutual technical col-
laboration, establishment of a money transfer corridor between 
countries and transformation of the Ministry of Communica-
tion Technologies and Digital Economy building – an Ottoman 
heritage in Tunisia – into a “Postal House”, a memorandum of 
understanding was signed on the subjects of e-commerce, postal 
museums and money transfer.

2
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PTT’den  
E-Ticaret Çalıştayı
PTT’s E-Commerce Workshop

E-ticaret alanında ön plana çıkan Posta ve Telgraf Teşkilatı 
Anonim Şirketi (PTT A.Ş.) 24 Temmuz 2017 tarihinde Bolu’da 
E-Ticaret Çalıştayı düzenledi. 

Dünya Posta Birliği’nin E-Ticaret Projeleri, ePttAVM.com, 
E-Ticarette Ödeme Sistemi Modelleri, E-Ticaret Sektörün-
de Karşılaşılan Problemler ve Yenilikçi Çözüm Önerileri gibi 
başlıklarda sunumların yapıldığı çalıştayda Türkiye E-Ticaret 
Mevzuatı, Ticaret Teknolojileri ve Pazarlama, E-Ticarette Lo-
jistik ve Tedarik Zinciri, E-Ticarette Ödeme Hizmetleri konulu 
yuvarlak masa toplantıları gerçekleştirildi. Çalıştayın ardın-
dan katılımcıların görüş ve değerlendirmeleri ışığında “e-tica-
ret strateji belgesi” oluşturulacak.

PTT e-ticarete katkı sunuyor

Çalıştayın açılışında konuşma yapan PTT A.Ş. Yönetim Ku-
rulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, e-ticaretin 
dünyada hızla geliştiğine işaret etti. PTT A.Ş.’nin bu alanda-
ki atılımlarına ilişkin bilgi aktaran Bozgeyik, “Önümüzdeki 
dönemde e-ticaretle ilgili yapacağımız hamlelerde mutlaka 

Coming to the fore in the field of e-commerce with its leaps in 
the country as well as its international collaborations, the Post 
and Telegraph Organization Corporation (PTT Corp.) organ-
ized the E-Commerce Workshop in Bolu on 24 July 2017. 

During the workshop, where presentations such as Univer-
sal Postal Union’s E-Commerce Projects, ePttAVM.com, Pay-
ment Model Systems in E-Commerce, Problems Faced in the 
E-Commerce Sector and Innovative Solution Proposals were 
made, roundtable meetings were held on the subjects of Turkish 
E-Commerce Legislation, E-Commerce Technologies and Mar-
keting, Logistics and Supply Chain in E-Commerce, and Pay-
ment Services in E-Commerce. After the workshop, an “e-com-
merce strategy document” will be prepared in the light of the 
opinions and evaluations of participants. 

PTT contributes to e-commerce

Delivering a speech at the opening of the workshop, PTT Corp. 
Chairman of Board and Director-General Kenan Bozgeyik 
underlined that e-commerce is growing rapidly in the world.  

3
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bir plan ve programımızın olması gerekiyor. E-Ticaret Ça-
lıştayı bu bakımdan da büyük önem arz ediyor” dedi. Dün-
yada gelişmiş ülkelerde toplam perakende ticaretin yüzde 15 
ila 20’sinin e-ticaretle yapıldığını, bu oranın ülkemizde hâlâ 
yüzde 2-3 civarında olduğunu kaydeden Kenan Bozgeyik, 
PTT A.Ş.’nin yurt içindeki faaliyetleri ve yurt dışındaki işbir-
likleriyle e-ticaret rakamlarının yükselmesine önemli katkı 
sağladığını ifade etti. 

PTT A.Ş.’nin Türkiye’ye değer katmayı sürdüreceğini belirten 
ve bu bağlamda Dünya Posta Birliği İdari Konsey Başkanlı-
ğı’nın Şirket tarafından yürütülmesinin bir fırsat teşkil etti-
ğini kaydeden Kenan Bozgeyik, “PTT Anonim Şirketi olarak, 
yaklaşık 7-8 ay içerisinde uluslararası alanda sadece e-tica-
retle ilgili 20’ye yakın ülkeyle ikili işbirliği anlaşması imzala-
dık” diye konuştu. PTT A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel 
Müdürü Kenan Bozgeyik, çalıştayın ardından oluşturulacak 
strateji belgesinin hem Şirket’in e-ticaret faaliyetlerine yön 
vermek hem de çeşitli bakanlıkların bu alanda yaptığı çalış-
malara katkı sunmak adına fayda sağlayacağını ifade etti.

Relaying information on PTT Corp.’s activities in the field, “It 
is a must that we absolutely have a plan and program in the 
moves we will make in e-commerce in the next period. The 
E-Commerce Workshop is important in this sense, as well,” said  
Bozgeyik. Expressing that in the developed countries of the 
world, around 15 to 20 percent of total retail trade is made 
through e-commerce and in our country this rate is still only 
around 2-3 percent, Kenan Bozgeyik affirmed that the PTT 
Corp.’s domestic activities and foreign collaborations contribute 
to the rise in e-commerce numbers.

Stating that the PTT Corp. will continue to add value to Turkey 
and that in this sense, the fact that the Company is carrying out 
the Chair of the Universal Postal Union’s Council of Administra-
tion is an advantage, Kenan Bozgeyik said, “In the internation-
al arena, as PTT Corporation, in the last 7-8 months, we have 
signed bilateral collaboration agreements with around 20 coun-
tries only on the subject of e-commerce.” PTT Corp. Chairman 
of Board and Director-General Kenan Bozgeyik stressed that 
the strategy document to be prepared following the workshop 
would be beneficial both in terms of guiding the Company’s 
e-commerce activities and contributing to the related efforts of 
various ministries.
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Türk Dili Yılı ve Motif-2 
pulları tedavülde

Deaflympics Samsun 2017’ye kişisel pul

Turkish Language Year and  
“Motif-2” stamps in circulation

Personal stamp for Deaflympics Samsun 2017

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi, “2017 Türk Dili Yılı” 
ve “Motif-2” konulu pulları tedavüle sundu. 2017, Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde, Atatürk Kültür, 
Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve Türk Dil Kurumu öncülüğünde 
Türk Dili Yılı ilan edildi. PTT A.Ş., “2017 Türk Dili Yılı Konulu 
Sürekli Posta Pulları”nı Türkçenin yerinde, doğru, kurallarına 
uygun, açık, anlaşılır ve temiz bir şekilde kullanılmasına ve bu 
konudaki toplumsal bilincin, özenin ve duyarlılığın artmasına 
katkı sağlamak amacıyla 4 ayrı değerli ( 1,50 TL, 1,80 TL, 5,80 
TL ve 12,50 TL) bastırdı. 

“Motif-2 Konulu Resmi Posta Pulları” ise 12,50 TL, 5,80 TL, 
1,80 TL, 1,50 TL, 1 TL, 75 Kuruş, 50 Kuruş, 20 Kuruş, 10 Ku-
ruş bedelle PTT işyerlerinde, www.filateli.gov.tr adresinde ve 
filateli cep uygulamasında satışa sunuldu.

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim 
Şirketi (PTT A.Ş.) bu yıldan itibaren 
teknik açıdan uygulaması mümkün 
ve özel tasarım istenen kişisel pul 
taleplerini de değerlendirmeye aldı. 
Bu kapsamda 18-30 Temmuz 2017 
tarihleri arasında gerçekleştirilen 
“Samsun 23. Yaz İşitme Engelliler 
Olimpiyatları” için Olimpiyat Komi-
tesi kişisel pul basılmasını talep etti. 
Organizasyon anısına PTT A.Ş. tara-
fından ilk kez üçlü blok şeklinde kişi-
sel pul basımı gerçekleştirildi.

The Post and Telegraph Organization Corporation issued the 
stamps themed “2017 Turkish Language Year” and “Motif-2”. 
Under the auspices of President Recep Tayyip Erdoğan and the 
guidance of the Atatürk Culture, Language and History High 
Council and the Turkish Language Association, the year 2017 
was proclaimed the Turkish Language Year. With the aim of 
contributing to the appropriate, correct, regular, clear, under-
standable and pure use of Turkish and to increase the social 
awareness, care and sensitivity on the issue, PTT Corp. issued 
the “2017 Turkish Language Year Continuous Postal Stamps” 
themed stamps with 4 different values (1.50 TL, 1.80 TL, 5.80 
TL and 12.50 TL) 

“Motif-2 Themed Official Postal Stamps”, on the other hand, 
were put up for sale at PTT branches, on www.filateli.gov.tr 
and the philately mobile application with values of 12.50 TL, 
5.80 TL, 1.80 TL, 1.50 TL, 1 TL, 75 Kuruş, 50 Kuruş, 20 Kuruş 
and 10 Kuruş.

Starting from this year, the Post and 
Telegraph Organization Corporation 
(PTT Corp.) is taking into considera-
tion the personal stamp requests that 
are technically applicable and that re-
quire special design. Within this scope, 
the Olympics Committee demanded 
that personal stamp is issued for the 
“Samsun 23rd Summer Deaflypics”. 
To commemorate the event, PTT Corp. 
issued a personal stamp of a block of 
three for the first time.

4

5



117

Insured/beneficiary payments now at PTT

A protocol was signed between the Post and Telegraph Organi-
zation Corporation (PTT Corp.) and the Social Security Institu-
tion (SGK) regarding the payments to be made through the cen-
tral payment system to insured/beneficiaries. According to the 
protocol, payments of incapacity, person’s medical equipment, 
nursing grant and person’s health fare will be made solely at 
PTT branches. Money not withdrawn in 2 months will be re-
turned to SGK. In payments, in addition to the Republic of Tur-
key Identity Number, should the insured/beneficiary demand, 
Pttkart designated to persons can be used, as well. Pttmatiks 
shall be used for payments.

Sigortalı/hak sahibi 
ödemeleri PTT’de

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi ile Sosyal Güvenlik 
Kurumu (SGK) arasında sigortalı/hak sahiplerine merkezî öde-
me sistemi ile yapılacak ödemelere ilişkin bir protokol imzalan-
dı. Protokole göre geçici işgöremezlik, şahıs tıbbi malzemeleri, 
emzirme yardımı, şahıs sağlık yolluğu yardımı ödemeleri sade-
ce PTT işyerlerinde yapılacak. Sigortalı/hak sahibi herhangi bir 
işgünü sınırlaması olmaksızın iki ay süreyle parasını alabilecek. 
2 ay içinde alınmayan para SGK’ya iade edilecek. Ödemelerde 
TC Kimlik Numarasının yanı sıra sigortalı/hak sahibinin talep 
etmesi durumunda şahsına tanımlanan Pttkart da kullanılabi-
lecek. Ödemeler için Pttmatik’lerden de yararlanılabilecek.

6
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life
KITAP
BOOK

1516 yılında Osmanlı hakimiyetine gi-
ren Kudüs-i Şerif, İslam’ın üç mukad-
des mabedinden Mescid-i Aksa’ya ev 
sahipliği yapması sebebiyle özel önem 
taşır. Vesika ve Fotoğraflarla Osman-
lı Devrinde Kudüs, Osmanlı padişah ve 
devlet adamlarının bu kutsal bölgeye 
gösterdiği özen ve şehirdeki hizmet-
lerini ele alıyor. Başbakanlık Osman-
lı Arşivi’nde bulunan vesikalardan ve 
Yıldız Fotoğraf Albümü ile Çamlıca Ba-
sım Yayın Fotoğraf Arşivi’nin fotoğraf-
larından oluşan bir seçkiyi içeren eser 
iki cilt olarak okuyucuya ulaşıyor. Eseri  
www.pttkitap.com’dan temin etmek 
mümkün. 

Jerusalem, which fell under the rule of the 
Ottomans in 1516, has special importance 
as it hosts the al-Agsa Mosque, one of the 
three holy sanctuaries of Islam. Vesika ve 
Fotoğraflarla Osmanlı Devrinde Kudüs 
(Jerusalem in the Ottoman Period in Doc-
uments and Photographs) treats the care 
provided by the Ottoman sultans and 
statesmen to this sacred region as well 
their services in the city. The work, which 
comprises a collection of the documents in 
the Ottoman Archives of the Prime Minis-
try as well as the photographs of the Yıldız 
Photograph Album and Çamlıca Printing 
and Publishing Photography Archive, 
reaches the reader in two volumes. The 
work can be obtained from the web site 
www.pttkitap.com. 

VESIKA VE 
FOTOĞRAFLARLA 
OSMANLI 
DEVRINDE KUDÜS   
KOLEKTIF
COLLECTIVE
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Fransız yazar Jean-Christophe Grangé, 
Lontano romanının devamı Kongo’ya 
Ağıt’ta Morvan klanı, Erwan ve Grégoire 
etrafında gelişen olayları anlatmayı sür-
dürüyor. Erwan ve babasının Kongo’ya 
gitmesiyle başlayan eserde, okuyucu 
yeni bir cinayetin çözülmesi yolunda 
verilen mücadeleye tanık olurken farklı 
dünya şehirlerine de yolculuk yapıyor. 
Çevirisini Tankut Gökçe’nin yaptığı ki-
tapta Lontano’daki maceranın özeti de 
roman karakterlerinin hikayeleri üzerin-
den sunuluyor.

In Congo Requiem, the follow-up book 
of Lontano, French author Jean-Chris-
tophe Grangé continues to narrate the 
events that develop around Morvan 
Clan, Erwan and Grégoire. In the work 
that starts with the departure of Erwan 
and his father to Congo, while readers 
witness the struggle for solving a new 
murder, they travel around different 
cities of the world. In the work trans-
lated by Tankut Gökçe, the summary of 
the adventure in Lontano is presented 
through the characters of the novel, as 
well.

KONGO’YA AĞIT 
CONGO REQUIEM  
JEAN-CHRISTOPHE 
GRANGÉ   
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MÜZIK
MUSIC

THE COMPLETE 
STUDIO COLLECTION  
STING  

“The Complete Studio Collection”, İngi-
liz müzisyen Sting’in 1985 tarihli çıkış 
albümü “The Dream Of The Blue Turt-
les”dan en son çalışması “57th & 9th” 
a kadar çıkardığı bütün solo stüdyo al-
bümleri bir araya getiriyor. Çalışma 16 
LP’lik set halinde dinleyiciye ulaşıyor. 
“Fragile”, “Englishman in New York” 
ve “Shape of My Heart” gibi bilenen 
şarkıları da içeren “The Complete Stu-
dio Collection”, Sting’in solo kariye-
rinin antolojisi niteliği taşıyor. Eseri  
www.epttavm.com üzerinden temin et-
mek mümkün.

“The Complete Studio Collection” 
brings together all the solo studio al-
bums of British musician Sting from his 
debut album dated 1985 and called “The 
Dream Of The Blue Turtles” to his lat-
est work “57th & 9th”. The work reaches 
the audience in a set of 16 LPs. Featur-
ing the famous songs such as Fragile”, 
“Englishman in New York” and “Shape 
of My Heart”, “The Complete Studio Col-
lection” is the solo career anthology of 
Sting. The work can be obtained through  
www.epttavm.com.
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ITÜ TÜRK 
MUSIKISI DEVLET 
KONSERVATUARI 
40. YIL ÖZEL 
ALBÜMÜ-2  
MEŞK-I SAFÂ  

Yrd. Doç. Dr. Adnan Çoban’ın sanat 
yönetmenliğini yaptığı “Meşk-i Safâ”, 
Klasik Türk Müziği’nin geçmişten gü-
nümüze uzanan yolculuk hikayesini 
dinleyiciye taşıyor. Albümde yer alan 
şarkılar Çiğdem Yarkın, Esma Baş-
buğ, Adnan Çoban ve Münip Utandı 
tarafından seslendiriliyor. “Şu Karşı-
ki Dağda Bir Yeşil Çadır” ve “Görsem 
Seni Doyunca” gibi Türk Sanat Müziği 
eserlerinin bulunduğu çalışmada hicaz, 
nihavent, hüzzam gibi makamlarda 20 
şarkı yer alıyor. Esere  www.epttavm.com  
üzerinden ulaşmak mümkün.

“Meşk-i Safâ”, the artistic director of 
which is Assistant Professor Adnan 
Çoban, portrays the long story of the 
Turkish Classical Music’s journey from 
the past to the present. The songs in the 
album are performed by Çiğdem Yarkın, 
Esma Başbuğ, Adnan Çoban and Münip 
Utandı. The album, which comprises the 
works of Turkish Classical Music such 
as “Şu Karşıki Dağda Bir Yeşil Çadır” 
and “Görsem Seni Doyunca”, features 
20 songs in hijaz, huzam and nahawand 
modes. The work can be obtained from  
www.epttavm.com.



122

YÖNETMEN DIRECTOR: PIERRE COFFIN, KYLE BALDA
SESLENDIRENLER VOICE: STEVE CARELL, MIRANDA COSGROVE,  
RUSSELL BRAND, KRISTEN WIIG, TREY PARKER 
YAPIM PRODUCTION: ABD USA
TÜR GENRE: ANIMASYON  ANIMATION

ÇILGIN HIRSIZ 3 
DESPICABLE ME 3 
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life
FILM
MOVIE

“Çılgın Hırsız” animasyon seri-
sinin bu filminde süper güçlere 
sahip kötü kahraman Balthazar 
Bratt çok değerli bir elması çal-
maya çalışır. Gru elmasın çalın-
masını önler ancak Bratt’ı yaka-
layamaz. Bunun üzerine eşi Lucy 
ile birlikte işinden olur. Bu arada 
Gru bir ikiz kardeşi olduğunu öğ-
renir. Dru adındaki bu kardeşin 
çok gösterişli bir yaşamı vardır. 
Dru işsiz kalan kardeşini elması 
çalmak için ikna etmeye çalışır. 
Ancak Gru’nun farklı planları 
vardır. Bu süreçte minyonlar da 
maceraya ortak olur.

In this movie of the “Despicable 
Me” animation series, villain Balt-
hazar Bratt, who has super pow-
ers, tries to steal a highly valua-
ble the diamond. Gru prevents the 
theft of diamond but cannot catch 
Brat. Therefore, he and his wife 
lose their jobs. Meanwhile, Gru 
learns that he has a twin broth-
er. This brother named Dru lives 
a very luxurious life. Dru tries to 
convince his unemployed brother 
to steal the diamond. However, 
Gru has different plans. In this 
process, minions have their share 
of the adventure, as well.
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YÖNETMEN DIRECTOR: HAKAN ŞAHIN 
OYUNCULAR STARS: GÖKHAN KESER, CEMAL HÜNAL, CEREN KAPLAKARSLAN
YAPIM PRODUCTION: TÜRKIYE TURKEY
TÜR GENRE: DRAM DRAMA 

ATÇALI KEL MEHMET  

Mehmet Efe bulunduğu bölge-
de zenginden alıp fakire vererek 
adaleti sağlamaya çalışmaktadır. 
Bu özelliğiyle sadece Aydın’ın de-
ğil tüm Ege’nin efesi ilan edilir. 
Ancak adaleti bu şekilde sağla-
ması dönemin beylerinin hoşuna 
gitmez ve hakkında bir ölüm fer-
manı çıkarılır. Ege Bölgesi’nin se-
vilen halk kahramanlarından At-
çalı Kel Mehmet Efe’nin hayatını 
ele alan film izleyiciyi yakın geç-
mişe götürüyor. TRT’nin ortak 
yapımcılığını üstlendiği ve Gök-
han Keser’in başrolünde oynadı-
ğı “Atçalı Kel Mehmet” efeliği her 
yönüyle beyazperdeye taşıyor.

Mehmet Efe tries to secure the jus-
tice in the region by taking from 
the rich and giving to the poor. 
Due to this trait, he is proclaimed 
the swashbuckler of not only Ay-
dın but also the entire Aegean 
region. However, securing the 
justice in such a manner is not ap-
preciated by the governors of the 
period and his death warrant is is-
sued. Treating the life of the popu-
lar folk hero of the Aegean Region, 
Atçalı Kel Mehmet Efe, the movie 
takes the audience to a journey in 
the recent past. “Atçalı Kel Meh-
met”, the co-producer of which is 
TRT and in which Gökhan Keser 
stars, turns swashbucklerness 
into screenplay in every aspect.



Biz kitap dostuyuz
Kitapların eğitim ve kültüre katkısının 
bilincinde olan PTT A.Ş., yürüttüğü 
kitap taşıma kampanyasıyla kitapları 
diğer gönderilere oranla daha uygun fi-
yatlara alıcıya iletiyor. Ticari olmamak 
kaydıyla içeriğinde kitap bulunan APS 
kurye gönderileri, eğer ağırlığı 1 kilog-
ramı aşmıyorsa 3 TL ücretle alıcıya 
ulaştırılıyor. Ağırlığı 1 kilogramı aşan 
APS kurye veya kargo gönderilerine ise 
mevcut tarife üzerinden yüzde 50 indi-
rim uygulanıyor.

We are book-friendly
Aware of the contribution of books to ed-
ucation and culture, PTT Corp., with its 
book delivery campaign, brings books 
to the recipient at even more affordable 
prices compared to other types of post. 
EMS posts that include books – on the 
condition that they are not commercial 
– are delivered for 3 TL if they are under 
1 kilogram. For EMS courier or cargo 
exceeding 1 kilogram, on the other hand, 
a discount of 50 percent over the present 
tariff is applied.

Posta gönderileriniz imzanızı 
taşısın ister misiniz? 
PTT A.Ş.’nin Kişisel Pul Hizmeti’yle 
gönderilerinizde iz bırakın, postaları-
nıza değer katın. PTT işyerlerinden Ki-
şisel Başvuru Formu ve Sözleşmesi’ni 
temin ederek ilk adımı atabilir, seçti-
ğiniz bir görsel objeyi pul haline geti-
rebilirsiniz. Üstelik bu pulu gönderile-
rinizde kullanabilir veya hatıra amaçlı 
saklayabilirsiniz.

Would you like your postal  
dispatch to bear your signature?
With PTT Corp.’s Personal Stamp Ser-
vice, leave a mark on your dispatch and 
add value to your post. By obtaining the 
Personal Stamp Application Form and 
Agreement from PTT branches, you can 
take the first step, and make a stamp out 
of a visual object of your choice. Moreo-
ver, you can use this stamp on your dis-
patches or keep it as souvenir.

Milyonlarca ürün  
ePttAVM.com’da
PTT’nin e-ticaret sitesi ePttAVM.com, 
2 milyon 500 binden fazla ürünü ol-
dukça uygun fiyatlara sunuyor. Siteden 
gözünüz kapalı alışveriş yapabilirsiniz. 
Çünkü ePttAVM.com’da güvenli tica-
ret sistemiyle alıcı ve satıcı arasındaki 
bütün adımlar baştan sona kontrol edi-
liyor. Müşterinin kredi kartı bilgileri 
sistemde tutulmuyor ve üçüncü şahıs-
larla kesinlikle paylaşılmıyor. Ödeme, 
güvenli bir 3D secure sayfası üzerinden 
aracısız olarak gerçekleştiriliyor.

Millions of products on  
ePttAVM.com
PTT’s e-commerce website ePttAVM.
com offers over 2 million 500 prod-
ucts at quite affordable prices. Have no 
doubts whatsoever about shopping on 
the site, for on ePttAVM.com, each and 
every step between seller and buyer are 
controlled through the secure e-com-
merce system. Customers’ credit card 
information is not retained on the sys-
tem and is not shared with third parties 
whatsoever. Payment is made unmedi-
ated on a 3D secure site. 
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Teknolojik mektubun adı  
PTTKEP
Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) PTT 
aracılığıyla güvenli bir şekilde ileti-
liyor. PTTKEP’le gönderilen dijital 
postaların içeriği kesinlikle değişti-
rilemiyor ve bu postalar gerektiğinde 
hukuki delil olarak kullanılabiliyor. 
Zamandan, kağıttan ve paradan tasar-
ruf etmek, resmî ve ticari işlemlerini 
hızlı yapmak, ticari faaliyetlerini ve-
rimli yürütmek, çevrenin korunması-
na katkı sağlamak isteyen şahıslar ve 
kurumlar elektronik yazışmaları için 
PTTKEP’i tercih ediyor.

Technological letter: PTTKEP
Registered Electronic Mail (Kayıtlı Elek-
tronik Posta-KEP) is delivered with safe-
ty through PTT. The content of digital 
mail sent via PTTKEP is absolutely un-
alterable, and these posts can be used as 
legal evidence if required. Persons and 
institutions that want to save on time, 
paper and money, complete their offi-
cial and commercial procedures rapid-
ly, carry out their commercial activities 
efficiently, and contribute to the protec-
tion of the environment opt for PTTKEP 
in their electronic correspondence.

Western Union hizmeti PTT’de
Uluslararası para transferinde dünya-
nın en güvenilir ve en hızlı kuruluşu 
kabul edilen Western Union, Türkiye’de 
PTT aracılığıyla hızını katlıyor. PTT bir 
Western Union temsilcisi olarak, ban-
ka hesabı gerektirmeden, dünyanın her 
noktasına para transferi işlemlerinizi 
gerçekleştiriyor. Western Union’la para 
transferi gerçekleştirmek için kimliği-
nizle birlikte PTT’ye gitmeniz yeterli.

PTT offers Western Union service
The world’s most reliable and fastest in-
stitution when it comes to international 
money transfer, Western Union adds to 
its speed in Turkey with the PTT. As a 
Western Union representative, the PTT 
carries out money transfers anywhere 
in the world without the requirement of 
a bank account. To transfer money via 
Western Union, all you have to do is go to 
a PTT branch with your ID card.

Baskı ve gönderi maliyetinizi 
azaltın
PTT A.Ş., Birleşik Posta hizmetiyle 
müşterilerine büyük kolaylık sağlıyor. 
Kurum ve kuruluşların yanı sıra şahıs-
ların da faydalanabildiği bu hizmette 
fatura, sigorta poliçesi, banka ekstre-
si, tebrik, broşür, kutlama gibi toplu 
gönderiler PTT A.Ş. tarafından basılı-
yor ve ilgili kişilere iletiliyor. Dünyada 
az sayıda posta şirketinde bulunan bu 
hizmet Türkiye’de PTT A.Ş. kalitesi ve 
güveniyle sunuluyor.

Reduce printing and dispatch 
costs
PTT Corp. offers major comfort to its 
customers with its Combined Post ser-
vice. In this service, which can be used 
by establishments, institutions and per-
sons alike, collective sendings such as 
bills, insurance policy, bank statements, 
congratulatory notes, brochures and 
celebration notes are printed by the PTT 
Corp. and sent to the relevant persons. 
Offered by only a few postal administra-
tions in the world, this service is granted 
in Turkey under the quality and safety of 
the PTT Corp.
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Bulmacalife Hazırlayan: Mustafa Başaran

Şifre kelimeyi pttlife@ptt.gov.tr adresine gönderen ilk beş kişiyi sürpriz hediyeler bekliyor...
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Bulmacalife Kazananlar ve Çözümler

Hilmi Parlak, Yiğit Demirel, Üzeyir Toprak, Kenan Karslı, Fatih Acer

Düzeltme: Temmuz sayısı çengel bulmacasının resim sorusu sehven yazılmıştır.  
Doğrusu “Posta Nezareti’ni kuran resimdeki padişah” olacaktır. Dikkatli okuyucularımıza teşekkür ederiz. 

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 
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İ S E E
A B D Ü L M E C İ D S A

R E S İ M İ M A R E T
T A R M G R A M R A

A L İ M E L A M L
K A L İ T E A R S E

L İ M E L İ M E R O T
S A Y D A N İ S K A

K E P N A N E R U H U
A A E T E N E O N U R

E L İ T N T A
T E S İ R B A

S A K A R İ N
Y A A N N İ

M E N M İ M
T E N M E T A
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TEMMUZ AYI KAZANANLARI:
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