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Foreword

Sunuş

OUR AIM IS
TO TAKE OUR
NATION BEYOND
CONTEMPORARY
CIVILIZATIONS

ÜLKEMİZİ MUASIR
MEDENİYETLERİN
ÖTESİNE TAŞIMAYI
HEDEFLİYORUZ
Tarihimizin en karanlık dönemi olarak tanımladığımız işgal günlerinde Gazi Mustafa Kemal’in “Ben yaşayabilmek
için mutlaka bağımsız bir milletin evladı kalmalıyım. Bu
sebeple millî bağımsızlık bence bir hayat meselesidir” diyerek ateşlediği meşale; Samsun’dan Amasya’ya, Amasya’dan
Erzurum’a, Erzurum’dan Sivas’a, Sivas’tan Ankara’ya taşındı
ve zafere uzanan yolda milletimizin ufkunu aydınlattı. Mehmet Akif’in “Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım!” mısralarında
karşılığını bulan bu millî irade, Kurtuluş Savaşımızı zafere
taşırken mazlum milletlere de örnek oldu.
Milletimizin azim ve kararlılığıyla kurtarılan vatanımız, millî
iradenin gücüyle adeta yeniden doğdu. Milletimizin kendi
kendini yönetebilme iradesini ifade eden en uygun yönetim şekli olan Cumhuriyet, 29 Ekim 1923’te ilan edildi. Bugün Cumhuriyetimizin 97. yılını ilk günkü coşku ve heyecanla kutluyor, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa
Kemal ve arkadaşlarının yaktığı bağımsızlık meşalesini gururla taşıyoruz.
Türkiye Cumhuriyeti, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde son 18 yıldır yapılan yatırımlarla,
projelerle ve reformlarla, Atatürk’ün hedef olarak gösterdiği muasır medeniyetler seviyesini yakalamıştır. Hükümet
olarak ülkemizi muasır medeniyetlerin de ötesine taşımak,
pek çok alanda dünyanın ve bölgemizin lider ülkelerinden
biri olmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Yeni yatırımlarla
gücümüze güç katıyor, yaptığımız her işte yerli ve millî teknolojilerin ağırlığını artırarak her anlamda bağımsızlığımızı perçinliyoruz. Ulaşım ve altyapı alanında yaptığımız dev
projelerle ülkemizi Yeni İpek Yolu’nun kalbi haline getiriyor,
lojistik bir süper güç olma yolunda destekliyoruz. Ekono-
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mik refaha katkıda bulunduğumuz kadar iletişim ve haberleşme alanındaki atılımlarımızla da insanımızın yaşam kalitesini yükseltiyor, sosyal ve kültürel gelişime alan açıyoruz.
Kurulduğu günden bu yana halka hizmet etmeyi en önemli vazife bilen köklü kurumlarımız arasında Posta ve Telgraf
Teşkilatımızın yeri inkâr edilemez. Bu ay 180. kuruluş yıl dönümünü kutlayan bu güzide kurum, Postane-i Amire binasında hizmete başladığı günden bu yana, posta ve haberleşme alanındaki her yeniliğin taşıyıcısı olmuş ve bu alanda
tüm dünyaya örnek teşkil etmiştir. Millî Mücadelemize
verdiği stratejik desteklerle tarihimizde yer eden ve günümüzdeki hizmetleriyle lider konumunda bulunan Teşkilat,
gerçekleştirdiği yatırımlarla da ülkemizin kalkınmasına
katkı sağlamaktadır. Bu ay, Avrupa Pulları yarışmasında
gösterdiği üstün başarıyla uluslararası alanda göğsümüzü
kabartan PTT, hâlihazırda 146. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Dünya Posta Birliği’nin de İdari Konsey Başkanlığını
yürütüyor. Bu vesileyle hem Dünya Posta Günü’nü hem
de PTT’mizin kuruluşunun 180. yılını kutluyor, PTT Ailesi’ne
sağlık ve başarı dolu uzun hizmet yılları diliyorum.
Ekim ayını idrak ettiğimiz bugünlerde milletimizin 29 Ekim
Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyorum. Cumhuriyetimizin kurulmasında emeği geçen başta Mustafa Kemal Atatürk ve
silah arkadaşları olmak üzere bütün büyüklerimizi saygı ve
rahmetle anıyorum.

Adil KARAISMAILOĞLU
T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı

The torch that Gazi Mustafa Kemal lit during the invasion
days which we define as the darkest period in our history
by saying that “I must remain as the son of an independent
nation to live. Thus, national independence is a vital issue,”
was moved from Samsun to Amasya, from Amasya to Erzurum, from Erzurum to Sivas, from Sivas to Ankara, and
illuminated the horizons of our nation on the way to victory.
Reflected on the verses of Mehmet Akif that “I have been
free since the beginning and forever shall be so. What
madman shall put me in chains! I defy the very idea!”, this
national will became an example to oppressed nations as
we lead our War of Independence to victory.
Our country saved by the tenacity and determination of our
people was reborn by the power of the national will. The Republic, being the most appropriate regime expressing the
will of our nation regarding self-governance, was declared
on October 29, 1923. Today, we celebrate the 97th anniversary of our Republic with the enthusiasm and excitement of
the first day and we carry the torch of independence lit by
Gazi Mustafa Kemal and his friends with pride.
The Republic of Turkey has achieved the level of contemporary civilizations, which was indicated as the goal by
Atatürk, with the investments made in the last 18 years
under the leadership of the H.E. President Recep Tayyip
Erdoğan. We, as the government work very hard to move
our nation beyond the contemporary civilizations and to
become one of the leader countries in the world and in our
region. We gain more power with new investments and
increase the place of national technologies to strengthen
our independence. Our country becomes the heart of the
new Silk Road with our transport and infrastructure investments and a super power in logistics. We raise the quality
of life of our nation with our advances in communication
and correspondence as well as contributing to the econ-

omy and create fields for social and cultural development.
The importance of our Postal and Telegraph Organization,
which is among our long-established institutions that have
considered serving the public as the most important task
since its establishment, cannot be ignored. This distinguished institution celebrating its 180th establishment anniversary this month has been the carrier of every innovation in the field of postal and communication and has set
an example to the whole world in this field since the day it
started service in the building of Postahane-i Amire (Post
Office). The Organization, which is embedded in our history with its strategic support to our National Struggle and is
a leader with its current services, contributes to the development of our country with the investments it made. PTT
making us proud in the international arena with its accomplishments in the Europa Stamp Competition this month
is the Chair of Administrative Council in Universal Postal
Union celebrating its 146. Anniversary this year. I would like
to celebrate the world post day and 180th establishment
anniversary of our Turkish PTT and wish long healthy and
successful years of service to the PTT Family.
I would like to celebrate the 29 October Republic Day of our
people in these days of October. I commemorate Mustafa
Kemal Atatürk and his comrades in arms and all our elders
who contributed to the establishment of our Republic with
respect and mercy.

Adil KARAİSMAİLOĞLU
R.T. Minister of Transport and Infrastructure
EKİM / OCTOBER
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Foreword

Sunuş

HAPPY 180TH
ANNIVERSARY
OF THE GREAT
PTT FAMILY!

BÜYÜK PTT AİLESİNİN
180. YILI KUTLU OLSUN!
PTT olarak Ekim ayını ayrı bir sevinç ve heyecanla karşılıyor; 23 Ekim 1840’ta “Posta Nezareti” adıyla hizmete başlayan Teşkilatımızın 180. kuruluş yıl dönümünü coşkuyla
kutluyoruz. Dünyanın ilk posta yollarının geliştiği ve ilk düzenli posta sisteminin kurulduğu kadim Anadolu coğrafyasında, 180 yılın çok ötesinde köklü bir tarihe sahip olduğumuzu biliyoruz. At sırtında kıtalar arası ferman taşıyan
ulakların, hecin develeriyle çölleri aşan tatarların devamı
olan Teşkilatımız, destansı tarihine layık olmak için bugün
de var gücüyle çalışıyor.
Tarih boyunca çağın gereklerini yakalayarak her daim
kendini yenileyen PTT Ailesi, iletişim ve haberleşme alanında kaydedilen tüm ilerlemelerin altına imza atmış olmanın haklı gururunu yaşıyor. İlk telgraf hattından ilk telefon santraline ve ilk radyo yayınına kadar pek çok yeniliğin
öncüsü olan Kurumumuz; günümüzde de posta, kargo,
e-ticaret, bankacılık, lojistik ve filateli alanında verdiği yenilikçi hizmetlerle bulunduğu sektörlere liderlik ediyor. Bu
ay, ülkemizi temsil ettiğimiz Avrupa Pulları yarışmasında,
Osmanlı yol sisteminin başlangıcının ve ayrım güzergâhlarının işlendiği “Avrupa 2020 Tarihî Posta Yolları” konulu
pulumuz ile birinciliğe layık görüldük. Her yere her koşulda kesintisiz hizmet götüren PTT Ailesi olarak, kaydettiğimiz başarılarla devletimizin ve milletimizin takdirini kazanıyor, millî görev aşkıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz.
Teşkilatımız, Millî Mücadele tarihimizde verdiği hizmetlerle de milletimizin hafızasında anlamlı bir yere sahiptir.
97. yılını kutladığımız Cumhuriyetimizin kurulmasında,
kahraman PTT memurlarımızın fedakâr hizmetlerinin de
katkısı yadsınmaz.
Amasya, Erzurum ve Sivas Kongreleri’nde canlanan direniş ruhunun vatan sathına yayılmasına aracılık etmiş olan
kahramanlarımız, işgal kuvvetlerinin tüm müdahalelerine
rağmen gizli ve kritik bilgileri muhataplarına ulaştırmıştır.
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23 Nisan 1920’de açılan TBMM’nin bahçesine kurulan çadırdan verdiği hizmetle de Ankara ve ordu komutanlıkları
arasında bilgi taşıyan Teşkilatımız, savaş koşullarında bile
haberleşmeyi devam ettirmiş, zafere giden yolda stratejik
bir rol üstlenmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyetimizin kuruluşuna uzanan bu meşakkatli yolda PTT’nin
verdiği katkıya hem Nutuk adlı eserinde hem de başka vesilelerle yaptığı konuşmalarda değinmiş; telgraf memurlarımızın gayretlerinden övgüyle bahsetmiştir.
Cumhuriyetimizin 97. yıl dönümünde; Cumhuriyetimizin
kurucusu Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Millî
Mücadelemizde görev alan şehitlerimizi, gazilerimizi ve
cepheler arasında posta taşıyan bütün teşkilat mensuplarımızı saygı ve rahmetle anıyor, milletimizin
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyorum.
146. kuruluş yıl dönümünü kutlayan ve PTT’nin hâlihazırda İdari Konsey Başkanlığı’nı yürüttüğü Dünya Posta Birliği’nin kuruluş tarihi olan 9 Ekim Dünya Posta Günü vesilesiyle haberleşmenin tarihte olduğu gibi bugün de ne
denli büyük bir öneme sahip olduğunu yeniden idrak ediyoruz. PTT Ailesi olarak ülkemizin dününde ve bugününde
olduğumuz gibi yarınında da var olacak ve milletimizi nice
hizmetlerle buluşturacağız. Bu duygularla PTT’nin 180. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, PTT Ailesi’ne sağlık ve afiyet
içinde hizmetle dolu nice yıllar diliyorum.

Hakan GÜLTEN
PTT AŞ Genel Müdürü
Dünya Posta Birliği İdari Konsey Başkanı

As the Turkish PTT Corp., we welcome October with a different kind of happiness and enthusiasm; and celebrate
the 180th establishment anniversary of our Organization
which started serving as the “Ministry of Post” on October
23, 1840. We know that we have a well-established history
of beyond 180 years in the ancient geography of Anatolia
where the first postal routes developed and the first regular postal system was established in the world. Our Organization, which is the continuation of the messengers
carrying decrees between continents on horseback, and
Tatars who crossed deserts with dromedary camels, is today working hard to be worthy of its epic history.

critical information to their addressee despite all interventions of occupation forces.

The PTT Family, who adapted themselves to the innovations by meeting the requirements of the time throughout history, have justified pride in having realized all the
progress in the field of communication and correspondence. The pioneer of numerous innovations including the
first telegraph, the first telephone switchboard and the
first radio broadcast, our Institution is leading the industries with the innovative services it provides in the fields of
the post, cargo, e-commerce, banking, logistic and philately. We are granted the first award in the Europa Stamp
Competition as representing our country with our stamp
themed “Europe 2020 Historical Postal Routes” where
Ottoman road systems and starting and division routes
are addressed. As the PTT Family, providing continuous
services to everywhere in every condition, we gain the appreciation of our government and our nation through our
achievements and we continue to work with the sense of
national duty.

In the 97th anniversary of our Republic, I commemorate
with respect and mercy especially Mustafa Kemal Atatürk,
the founder of our Republic, and all our martyrs and veterans who took part in our National Struggle, and all PTT
members carrying mail between the fronts, and I celebrate
the 29 October Republic Day of our people.

Our organization has an important place in the minds
of our nation with the services we provided during our
history of National Struggle. The contribution of our PTT
officers’ devoted services cannot be denied on the establishment of our Republic which we celebrate its 97th anniversary. Our heroes who helped the spread of the spirit
of resistance aroused in Amasya, Erzurum, and Sivas Congresses across the country, conveyed the confidential and

Our Organization, which conveyed information between
Ankara and the army commanderships with the services
we provided in the tent set up in the garden of the GNAT
opened on April 23, 1920, continued correspondence even
in the conditions of warfare and played a strategical role on
the way to victory. Gazi Mustafa Kemal Atatürk mentioned
the contributions of PTT on this difficult way up to the establishment of the Republic both in his book titled Nutuk
(The Great Speech) and in his speeches on other occasions
and spoke highly of the efforts of our telegraph officers.

Once again, we realize how important communication is
today as it has in history with the occasion of the World
Post Day on 9 October, which is the establishment date of
the Universal Postal Union celebrating its 146. Anniversary
where PTT is the Chair of Administrative Council this year.
We, as the Turkish PTT Family, will exist in the future of our
country as we do in the past and today and provide many
services to our people. I celebrate the 180th establishment
anniversary of PTT with these emotions, and I wish long
healthy and successful years of service to the PTT Family.

Hakan GÜLTEN
Director General of the Turkish Post Corporation
UPU Chairman of The Council of Administration
EKİM / OCTOBER
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Merve Ayar

Yaşasın Cumhuriyet!
Cumhuriyet Tarihimizin Tanığı:
PTT Pul Müzesi
Long Live the Republic!
The Witness of The History of
the Republic in Turkey PTT
Stamp Museum
Müze / Museum
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Ankara’da Cumhuriyet dönemi mimarisinin çizgilerini tüm inceliğiyle yansıtan tarihî bir binanın önündeyim. Bu
görkemli bina 1926’da Emlak ve Eytam
Bankası için yapılmış. “Emlak”ın anlamını biliyoruz. “Eytam” ise “yetimler” demek. Bu vatanı kurtarmak ve Cumhuriyet’i kurmak için verdiğimiz şehitleri ve
onların yetim kalan çocuklarını hatırlatıyor bana. Binaya bakarken hüzün ve
gururla karışık duygulara kapılıyorum.

I am in front of a historical building which
reflects the lines of the Republic period
architecture with all its grace in Ankara.
This spectacular building was built for
the Real Estate and Eytam Bank in 1926.
We know the meaning of “Real Estate.”
The word “Eytam” means “orphans.” It
reminds me of the martyrs who died to
save this homeland and establish the Republic and their orphans. I feel both sadness and pride at the same time while
looking at the building.

2013’te restore edilen bina günümüzde
“PTT Pul Müzesi” olarak hizmet veriyor.
Ne güzel düşünülmüş. Böylelikle bina
hem korunmuş hem de tarihteki anlamına uygun bir kimliğe bürünmüş. PTT
Pul Müzesi’nde Millî Mücadele yıllarından günümüze Cumhuriyet tarihimize
tanıklık eden pullar sergileniyor. Çocuk,
genç, yetişkin demeden herkesi adeta bir tarih yolculuğuna çıkaran müze,

The building was renovated in 2013 and is
now serving as the PTT Stamp Museum.
What a great idea. Thus, the building has
been preserved and assumed an identity appropriate to its historical meaning.
Stamps that have witnessed the history
from the National Struggle years to Republic period are exhibited in the PTT
Stamp Museum. The museum takes
everybody whether children, young or
adult to a historical tour and is the outEKİM / OCTOBER
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titiz bir arşiv çalışmasının ürünü. Müze
ziyaretim, Cumhuriyetimizin kuruluş
yıldönümüne denk gelmesi sebebiyle
de ayrı bir anlam kazanıyor.
Müzenin içerisinde yok yok: Dünya Pulları, Osmanlı Devleti Pulları, TBMM Hükümeti Pulları, Türkiye Cumhuriyeti Pulları
ve Tematik Pullar… Ayrıca; “Geçmişten
Günümüze Posta”, “İstiklal Harbi’nde
PTT” ve “Nostaljik PTT” gibi bölümler de
var. Özellikle Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e ait görsellerin bulunduğu tematik pullar, ziyaretçilerden büyük ilgi görüyor.
Müze o kadar modern tarzda dizayn
edilmiş ki içinde 3D sinema salonu bile
var. Tüm pullar binanın mimarisiyle
uyum içinde ve interaktif şekilde ziyaretçilere sunulmuş. Sesli rehber edinerek eserler hakkında detaylı bilgi alabi-

liyor, sergi alanlarındaki kulaklıklardan
tarih anlatıları dinleyebiliyorsunuz.
1840 yılından itibaren kullanılmış posta ve haberleşme araçları, antika posta
kutuları ile eski postacı çantaları ve kıyafetleri ülkemizin posta ve haberleşme tarihine ışık tutuyor. “Pullarla 100
Yıl” bölümü ise pulların tarihi ve filateli
kültürü hakkında hem keyifli hem öğretici bilgiler sunuyor.
İtiraf edeyim, müzede en çok ilgimi çeken bölüm “Hologram Kütüphanesi”
oldu. Bu bölümde antik döneme ait
Asur dilinde yazılmış bir mektuptan,
Hz. Muhammed Efendimizin İslam’a
davet mektubuna kadar pek çok tarihî mektubu okuma fırsatı buluyorsunuz. Müzenin en güzel bölümlerinden biri de çocuklara ayrılmış olan
kat. Rengârenk minderlerle kaplı bu

12

come of a detailed archive work. My visit
to museum also gains a different meaning as it coincides with the anniversary of
the foundation of the Turkish Republic.
There are numerous sections within the
museum: World Stamps, Ottoman Empire Stamps, Stamps from the Anatolian
Government, Stamps from the Republic
of Turkey and Thematic Stamps...There
are also sections such as “Mail from the
Past to the Present,” “PTT in the War of
Independence” and “Nostalgic PTT.” Especially the thematic stamps with the
picture of Mustafa Kemal Atatürk, the
founder of the Republic of Turkey, attract
great attention from visitors.

The museum is designed so modern
that it even has a 3D cinema within itself. All stamps are presented to visitor
in harmony with the architecture of the
building in an interactive way. You can
get detailed information about the works
by getting an audio guide and you can
listen to history narrative from the headphones in the exhibit areas. Mail and
communication tools used since 1840,
antic mail boxes, and old postman bags
and uniforms shed light on the history
of mail and communication in Turkey.
The section of “100 Years with Stamps”
provides enjoyable and instructive information on the history of the stamps and
philately culture.
EKİM / OCTOBER
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kısım, çocukların ilgisini çekebilecek
şekilde resimlerle süslenmiş. Çocuklar
yapboz oynama, mektup yazma, resim
boyama gibi etkinlikler yaparken hem
eğleniyor hem de filateli kavramlarını
öğreniyor.
PTT Pul Müzesi’nde dinlenme ihtiyacı
hissedenler için bir kafeterya da bulunuyor. Geçirdiğiniz onca güzel vakitten
sonra müzeden ayrılırken, kendiniz ya
da sevdikleriniz için bir hatıra götürmek isteyebilirsiniz. Bunun için müzenin “Dükkân” bölümünde filatelik
ürünler, üflemeli cam sanatı objeleri,
geri dönüşümlü kırtasiye malzemeleri
bulunuyor. Kendi kişisel pulunuzu bastırmak da iyi bir hatıra olabilir.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutlamak, Cumhuriyetimizin kurucusu
Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını anmak ve PTT pullarının tanıklığında Cumhuriyet tarihimizi öğrenmek için PTT Pul Müzesi çok uygun bir
adresmiş. Ne iyi etmişim de gelmişim.
Siz de ailecek bu güzel müzeyi ziyaret
edip unutulmaz bir gün geçirebilirsiniz.
Müzeden ayrılırken ülkemin tarihiyle
bir kez daha gurur duyuyorum. Elimde
müzenin Dükkân’ından çocuklarım için
aldığım Cumhuriyet Bayramı hediyeleri
var. Bir dahaki ziyaretime onlarla geleceğim. 97. yılında yaşasın Cumhuriyet!

I must admit the section that caught my
attention was the section of “Hologram
Library.” You get the opportunity to read
various historical letters from an antic
letter written in Assyrian language to
the invitation letter of the Prophet Muhammad to Islam in this section. One of
the most beautiful sections of the museum is the floor reserved for children. This
part is covered with colorful cushions
and decorated with pictures in a way
to attract the children’s attention. Children participate in activities such as doing puzzles, writing letters and painting,
and both have fun from these activities
and also learn the concepts of philately.
PTT Stamp Museum has a cafeteria for
those who want to sit back a little. After
the good time spent in the museum,
you may want to bring back a souvenir
for yourself or your loved ones. For this,
there is a section of “Shop” in the mu-
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seum where you can buy philately products, blown glass art objects, and recyclable stationery equipment. Getting your
own stamp might also be a great souvenir.
PTT Stamp Museum was the right address to celebrate Turkey’s Republic Day
on October 29, remember Mustafa Kemal Atatürk, the founder of the Republic, and his fellow soldiers, and learn the
history of the Republic of Turkey with the
witnessing of PTT stamps. It was such a
great idea to visit the museum. You can
spend an unforgettable day by visiting
this beautiful museum with your family.
Once again, I was proud of the history of
our country when I left the museum. I
have the Republic Day gifts that I got for
my children from the Shop of the museum in my hands. Next time, I will come
here with my children. Long live the Republic in its 97th anniversary.
EKİM / OCTOBER
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Şeyma Acıgöz

CUMHURİYET ŞEHRİ:

City Of The Republic:

SİVAS
16
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Uçsuz bucaksız bozkırları, yüce dağları, nehirleri ve ovalarıyla tarihten günümüze uzanan şehir: Sivas… Yazları kavuran
sıcağı, kışları ise dur durak bilmeden yağan karıyla ünlü bu
Anadolu şehrinde zaman, adeta tarihle iç içe akıyor. Sivas’ın
sokaklarını adımlarken bir yanda Selçuklu Dönemi’nde geziyor, diğer yanda Millî Mücadele meşalesinin alevlendiği günleri yaşıyorsunuz. Tam 101 yıl önce Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı Sivas Kongresi’ne ev sahipliği yapan bu güzide
şehri gelin daha yakından tanıyalım.
A city that continues its history to date with endless steppes, high
mountains, rivers and plains: Sivas… This Anatolian city that is
famous for its sweltering heat in the summer and never-ending
snow in winter almost flows with history. Walking down the streets
of Sivas, you wander around Seljuk Period on one side and experience
the days when the torch of National Struggle ignited on the other.
Let’s get to know more about the city that hosted the Sivas Congress
laying the foundation of the Republic exactly 101 years ago.

•
Osmanlı Dönemi’nde Sivas
şehri ayakkabı, süslü çoraplar,
pamuklu kumaşlar, bıçak,
kılıç, halı, kilim ve tuz gibi farklı
alanlarda üretim yapılan önemli
bir ekonomik merkezdi.
During the Ottoman Empire,
Sivas was an important
financial center that produced
various goods ranging from
shoes, ornate socks and cotton
textiles to knives, swords, rugs
and salt.
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YOLLARIN BULUŞMA NOKTASI

CROSSROADS

Sebastia; yani saygıdeğer, yüce… Yazılı
tarihi M.Ö. 2000’lerde Hititlerle başlayan Sivas, ilk uygarlıklardan günümüze birçok medeniyete ev sahipliği
yapmış. Frig, Lidya ve Roma dönemlerinden kalma izleri gururla taşıyan
şehir, Kral Yolu üzerindeki konumuyla
Mezopotamya’dan Avrupa’ya uzanan
tüccarların uğrak yeri olmuş. En şaşaalı
günlerini Selçuklular döneminde yaşayan Sivas, bir dönem İlhanlı Devleti’nin
eline geçmiş ve İbn Battuta’ya göre
İlhanlılar’ın Anadolu’daki en büyük
şehri olmuş. 1400’lerin başından itibaren Osmanlı egemenliğine giren şehir,
ekonomik ve siyasal açıdan önemli bir
merkez olarak varlığını sürdürmüş.

Sebastia; i.e. honorable, supreme… The
first recorded history of Sivas dates
back to 2000 B.C.E. and has hosted
numerous civilizations. The city that
displays the remnants from Phrygian,
Lydian and Roman periods was a beaten rack with its location on the course
of Kings Road for the merchants travelling from Mesopotamia to Europe. It
had its most splendid days during the
Seljuk Period was conquered by the Ilkhanate Empire and was the biggest
Ilkhanate city in Anatolia, according
to İbn Battuta. Governed by the Ottomans since the beginning of 1400s, the
city continued its existence as an important financial and political center.

“CUMHURIYETIN TEMELLERINI BURADA ATTIK”

“WE LAID THE FOUNDATION OF
THE REPUBLIC HERE”

İşgal altındaki Türk topraklarını kurtarmak ve vatanın bağımsızlığını korumak için 19 Mayıs 1919’da Samsun’a
çıkan Gazi Mustafa Kemal, Amasya ve
Erzurum’dan sonra Sivas’a gelerek bir
kongre düzenler. 4 - 11 Eylül 1919 tarihlerinde Sivas Meydanı’nda bulunan Mülki
İdadi binasında düzenlenen kongreye;
Erzurum Kongresi’ne katılan Doğu illeri delegelerinin yanı sıra Batı Anadolu
şehirlerinden de temsilciler katılır.

Veteran Mustafa Kemal, who embarked
in Samsun on 19 May 1919, to save the
occupied Turkish land from the invaders and to protect its independence
came to Sivas and held a congress after the ones he held in Amasya and Erzurum. In addition to the Eastern city
delegates attending the Erzurum Congress, delegates from Western cities
participated in the congress that was
held in Mulki İdadi building in Sivas
Square between 4-11 September.

Manda ve himayenin kesin olarak reddedildiği kongrede “Millî sınırlar içinde
vatan bölünmez bir bütündür, parçalanamaz” ilkesi benimsenmiş, Millî Mücadele’ye yararlı cemiyetlerin “Anadolu
ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti”
adıyla tek bir çatı altında toplanmasına
karar verilmiş ve Gazi Mustafa Kemal
başkanlığında Heyet-i Temsiliye oluşturulmuştur. Sivas Kongresi’nde alınan

In the congress where all hegemony
and mandate were fully rejected, the
principal of “Within the national borders, the country is a whole, it cannot
be divided” was accepted, it was agreed
that all the societies beneficial for National Struggle should be gathered under the same roof called “Anatolian and
Rumelia Defense of Rights Association”,
and the representative Committee was
created under the leadership of Veter-

•
Sivas Kongresi’nde alınan
kararlar Millî Mücadelemizin
başarısına yön verdi ve
Cumhuriyetimizin temeli oldu.
The decisions made in Sivas
Congress led the way to
the success in the National
Struggle and formed the
foundation of the Republic.

EKİM / OCTOBER
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kararlar Millî Mücadelemizin başarısına
yön verdiği gibi; TBMM’nin açılması ve
Cumhuriyet’in ilan edilmesi gibi tarihî
kararların anahtarıdır. Sivas’ın Millî Mücadele tarihimizdeki önemini sonraki
yıllarda Atatürk de vurgulamış “Cumhuriyetin temellerini burada attık” demiştir.
İHTIŞAMLI ŞEHIR MERKEZI
İnkılap Müzesi’nin karşısında bulunan
alanda 3 ayrı medrese ile tarihî bir cami
bulunuyor. Arkamıza müzeyi aldığımızda bizi ilk olarak Kale Camii karşılıyor. Osmanlı’nın şehir meydanındaki
en büyük mirası olan yapı, 3. Murad’ın
veziri Sivas Valisi Ali Beyoğlu Mahmud
Paşa tarafından 1580 yılında yaptırılmış.
Kale Camii, Selçuklu mimarisine ait yapıların arasında Klasik Osmanlı mimarisine has kubbeli yapısıyla dikkat çekiyor.
Çifte Minareli Medrese, şehrin en bilinen medreselerinden biri. Kale Camii’nin hemen arkasında bulunan
medrese, 1271 yılında İlhanlı veziri Şemseddin Cüveyni tarafından yaptırılmış.
Medresenin kapalı kısmı zaman içerisinde yok olmuş, günümüze yalnızca
taç kapısı ve minareleri kalmış. Taç kapısının süslemeleri, tuğla ve çini örgülü minareleri ile medrese; şehre gelen
gezginlerin uğrak noktası.
Çifte Minareli Medrese’nin hemen karşısında bulunan Keykâvus Darüşşifası,
Anadolu Selçuklu Sultanı 1. İzzettin Keykâvus tarafından 1217 yılında şifahane
olarak yaptırılmış. Osmanlı Dönemi’nde
medrese olarak kullanılan yapı Şifaiye
Medresesi adını almış ve günümüzde
de bu isimle anılıyor. Yaklaşık 3400 metrekareye oturan yapı, Türkiye’deki Selçuklu darüşşifalarının en büyüğü olarak
biliniyor. Yapının güney bölümünde 1.
İzzettin Keykâvus’un türbesi bulunuyor.
Çini süslemelerle kaplı bu bölüm, eserin en değerli kısmı kabul ediliyor.
Şifaiye Medresesi’nin hemen arkasında bulunan Buruciye Medresesi, Ana-
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an Mustafa Kemal. The decisions made
in the Sivas Congress did not only lead
the way to the success in the National
Struggle, but were also the key decisions in the establishment of the Grand
National Assembly of Turkey (GNAT)
and the proclamation of the Republic.
The following years, Atatürk also highlighted the importance of Sivas in the
National Struggle saying, “We laid the
foundation of the Republic here.”

Seyyah / Voyager

SİVAS
TARİHİ
MEYDANI
SIVAS
STREET

HER YANI TARIH
Şehrin ara sokaklarında ilerlemeye
başladığımızda, çifte minareli taç kapısı ve süslemeleriyle ünlü Gök Medrese;
Selçuklu mimarisinin klasik örneklerinden olan Ulu Camii ve tarihî hanlar
karşımıza çıkar. Sokaklarda ilerlerken
ağzınızın tatlanmasını isterseniz Taş
Han’daki tarihî şekerlemeciden harikulade lokumlar alabilir, ardından karşı sokaktaki bakırcılar çarşısını ziyaret
edebilirsiniz.

The Mulki İdadi building, where Sivas
Congress was held, is now located in
Sivas Square. The building that served
as a high school until 1981, became
a museum in 1990. On the top floor
of the building, which is now called
Revolution Museum, accommodates
Atatürk’s study and the rest area, and
the original congress room. On the
bottom floor, ethnographic artifacts
from Sivas are displayed.
THE MAGNIFICENT CITY CENTER

DIVRIĞI ULU CAMII VE DARÜŞŞIFASI

Right opposite the Revolution Museum
there are three different Moslem seminaries and a historical mosque. When
we stand in front of the museum Kale
Mosque is the first structure that welcomes us. The structure, the biggest
heritage of Ottoman Empire in the city
center, was constructed by Murad the
3rd’s vizier, Sivas Governor Ali Beyoglu
Mahmud Pasha in 1580. Kale Mosque
attracts attention with its dome unique
to Classical Ottoman architecture listed
among the Seljuk architecture.
Twin Minaret Madrasah is one of the
most well-known Moslem seminaries
in the city. The seminary, located right
behind the Kale Mosque, was built by
Ilkhanate vizier Semseddin Cuveyni in
1271. The indoor sections of the seminary disappeared in time and only
its minaret and the crown gate are
remaining. With its crown gate ornaments and brick and tile braided minaret, the seminary is a frequent destination for travelers visiting the city.
Keykâvus Darussifası, located right opposite the Twin Minaret Madrasa, was
built as a healing center by the Anatolian Seljuk Sultan I İzzettin Keykavus. The

dolu Selçuklu Sultanı 3. Gıyaseddin
Keyhüsrev zamanında Muzafferüddin
Burucirdî tarafından yaptırılmış. Giriş
kapısı ve iç cephesi Selçuklu taş oymacılığının en güzel örneklerinden kabul
edilen medresede uzun yıllar devrin
pozitif ilimleri okutulmuş.

Sanat tarihçileri tarafından “Divriği mucizesi”, “Anadolu’nun El Hamra’sı” olarak

structure used as a seminary during the
Ottoman Empire was given the name
Sifaiye Madrasah and still addressed by
the same now. Located on a 3400 square
meter, the structure is the recorded biggest Seljuk hospital in Turkey. I İzzetin
Keykâvus’s shrine was located on the
southern part of the structure. This section, decorated with tiles, is considered
the most valuable part of the structure.
HISTORY IS ALL AROUND

ÇİFTE
MİNARELİ
MEDRESE
DOUBLE
MINARET
MADRASAH

When you start walking along the
side streets, you can come across the
famous Celestial Madrasah with its
crown gate with double minarets and
decorations, a classical example of Seljuk architecture the Ulu Cami and the
historical inns. While walking along the
streets, if you feel the need for something
sweet, you can buy marvelous Turkish
delight from the sweet shops in Tas Han
and then visit the coppersmith bazaar.
DIVRIGI ULU CAMII AND DARUSSIFA
The magnificent building referred to
as the “Anatolia’s Alhambra”, “Miracle of

•
Şifaiye Medresesi,
Türkiye’deki Selçuklu
darüşşifalarının en
büyüğü olarak bilinir.

Meydandaki
medreseler Selçuklu
ve İlhanlı devletlerinin
izlerini taşırken cami
ise Osmanlı Dönemi
mirasıdır.
While the seminaries
reflect the Seljuk and
İlkhanate Periods, the
mosque is an inheritance
from the ottoman Empire.

Sifaiye Madrasah is
the recorded biggest
Seljuk hospital in
Turkey.

ŞİFAİYE
MEDRESESİ
SIFAIYE
MADRASAH
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Kapı’nın sağ kısmında Anadolu yapıtlarında örneğine pek rastlanmayan bir
kadın sureti bulunuyor; bu suret, şifahanenin bânîsi Melike Turan Melek’e ait.
İslam mimarisinin başyapıtlarından biri
kabul edilen Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası, 1985 yılında UNESCO tarafından
Dünya Kültür Mirası listesine alınmış.
MUHTEŞEM DOĞA
Sivas, tarihî güzellikleri kadar doğal
güzellikleriyle de ünlü. Gürün ilçesinde
bulunan Gökpınar Gölü bu güzelliklerin başında geliyor. Derinliği yer yer
15 metreyi bulan gölün suyu akvaryum gibi berrak. Adını gök mavisine
benzeyen renginden alan Gökpınar
Gölü, su altı sporlarıyla uğraşanların
uğrak noktası.

anılan bu muhteşem yapı, Divriği ilçe
merkezinde bulunuyor. Cami, şifahane
ve türbeden meydana gelen bu külliye;
Anadolu Selçuklu Devleti’ne bağlı Mengücek Beyliği döneminde Süleyman
Şah’ın oğlu Ahmet Şah ve eşi Melike Turan Melek tarafından yaptırılmış.
Yapının bu denli ünlü olmasının sebebi bilhassa kapılarının ihtişamı ve taş
işçiliği. Külliye’nin birçok bölümünde
bulunan taş işlemeleri, Ahlatlı ve Tiflisli
taş ustalarının elinden çıkmış. Bu nadide taş motiflerinin bilinen en önemli
özelliği ise hiçbirinin birbirini tekrar etmemesi. Bilhassa kapılarda bulunan
motifler, uzaktan bakıldığında simetrik
biçimde görünse de detaya inildiğinde
hiçbir motifin birbirini tekrar etmediği,
hatta motiflerin tamamen asimetrik
olduğu fark ediliyor.
Caminin ana giriş kapısında cennet motifleri işlendiği için bu kapı Cennet Kapısı olarak anılıyor. Hükümdarın giriş
yaptığı bölüm Şah Kapı, şifahanenin giriş kapısı ise Taç Kapı olarak biliniyor. Taç
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Divrigi” by art historians is located in the
center of Divrigi. This complex made up
of a mosque, a hospital and a shrine,
was built by Süleyman Shah’s son Ahmet Shah and his wife Melike Turan
Melek during the Mengucek Principality of the Anatolian Seljuk State.
What makes the structure so famous
is the magnificence of it its doors and
the stonework. The stonework used in
numerous parts of the complex are a
produce of stone workers of Ahlat and
Tbilisi. The fact that the stone designs
do not repeat themselves is the most
important characteristic of these designs. Although especially the designs
on the gates look symmetrical in distance when examined in detail, you can
see that none of the design repeat itself
and all the motives are asymmetrical.
Because the main entrance gate was
decorated with designs of heaven, it is
referred to as the Gate of Heaven. The
gate that the emperor used is referred
as the Shah Gate and the gate to the
hospital is referred to as Crown Gate.
On the right-hand side of the Crown

BURUCİYE
MEDRESESİ
OBIT UNT
INISQUATIUM
VOLUPTATE

Zara ilçesinde bulunan Tödürge Gölü
ise “Kuş Cenneti” olarak biliniyor. Sivas’ın
en büyük gölü olan Tödürge’de 17 çeşit
balık, çevresinde ise çeşitli kuş türleri
yaşıyor. Halkın yaz aylarında serinlemek
için tercih ettiği bu gölde su sporları yapılıyor. Sivas – Erzincan karayolunda ilerlerken dağların arasındaki bu maviliğin
üzerinden akşam vakti uçan turnaları
seyretmenin keyfi bir başka.

Gate, a female figurine is displayed,
which is not common for Anatolian
structures. This figurine belongs to
the constructive of the hospital, Melike Turan Malek. Divrigi Ulu Cami and
Darussifa, recognized as the masterpieces of the Islamic architecture, were
enlisted on the World Heritage List by
UNESCO in 1985.
MAGNIFICENT NATURE
Sivas is not only famous for its historical
beauties but also for its natural beauty.
Gokpınar Lake, in the town of Gurun,
is the number one on the list. With its
depth to 13 meters in some parts, the
lake looks as clear as an aquarium. Taking its name from its color, resembling
the sky, the Goknur Lake is a frequent
destination for underwater enthusiasts.
Todurge Lake, in the town of Zara, is
known as “Bird Paradise”. 17 fish species live in the biggest lake of Sivas, the
Todurge Lake, and various bird species
around it. Water sports are performed
in this lake, where people prefer to chill
around in summertime. It is exceptional
to watch the cranes flying over this blueness between the mountains while driving along the Sivas-Erzincan motorway.

•
Sivas kökenli Kangal köpeği,
dünyaca ünlü bir çoban ve
bekçi köpeği ırkıdır. Sahibine
aşırı sadakat besleyen Kangal
köpeği; kurt, çakal gibi yabani
hayvanlara karşı çok etkin bir
muhafız olmakla beraber aile
fertlerine ve özellikle çocuklara
karşı tehdit oluşturmaz.
The Anatolian Kangal Shepherd
Dogs from Sivas are worldfamous shepherd dogs and
guard dog breed. The Anatolian
Sheepdogs, extremely loyal to
their owners, are quite effective
guards against wild animals
like wolves and jackals, but do
not pose any threat to family
members especially to the
children.

•
“Sultan Şehir” ismiyle de
anılan Sivas için baştan
sona bir açık hava müzesi
desek yanlış olmaz.
It would not be wrong to
call Sivas, which is also
called the “Sultan City”, an
open-air museum.
EKİM / OCTOBER
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Dilruba Oğuz Yayla

180 YILDIR
SIZINLEYIZ !
We Have Been With You
For 180 Years

Bu ay, PTT'nin 180. Kuruluş yıldönümünü kutluyoruz.
Gelin bu onurlu tarihe yakından bakalım...
This month, we are celebrating the 180th anniversary of
Turkish Post (PTT). Let's take a closer look at this honorable
history...

1939 yılında ilan edilen Tanzimat Fermanı’yla Osmanlı’da modernleşme hareketlerine hız veren Sultan Abdülmecid, posta ve haberleşme hizmetlerini
halkın kullanımına sunmak amacıyla
bir posta teşkilatı kurulmasını gerekli
gördü. 23 Ekim 1840’ta kurulan Posta
Nezareti, Anadolu’nun ulaklık müessesesi üzerine bina olmakla birlikte Osmanlı’nın ilk sivil posta teşkilatı olarak
tarihe geçti. Bu tarihten itibaren posta
hizmetleri; resmî yazışma, askerî emir
ve fermanların ötesine geçerek halkın
iletişim ve haberleşme ihtiyacını karşılayacak şekilde teşkilatlanmaya başladı.
KÖKLÜ TARIH
1855 yılında telgrafın Osmanlı topraklarına gelmesiyle birlikte bu yeni hizmetin yurt sathına yayılması için “Telgraf
Nezareti” kuruldu. Ayrı tüzel kişiliklere
sahip Posta Nezareti ve Telgraf Nezareti 1871 yılında “Posta ve Telgraf Nazırlığı” olarak aynı çatı altında birleştirildi.
1908’de II. Meşrutiyet’in ilanından sonra Genel Müdürlük statüsüne dönüşen
kurum, Maliye Nazırlığına bağlanarak
hizmetlerini sürdürdü. 1911’de tekrar Nezaret olarak örgütlenerek, saltanatın kaldırıldığı 1922 yılına kadar İstanbul merkezli olarak hizmet vermeye devam etti.
Genç Türkiye Cumhuriyeti’ne Osmanlı’dan miras kalan kurumlarından biri
olarak yeni başkent Ankara’ya taşınan
PTT; Genel Müdürlük statüsüyle önce
İçişleri Bakanlığına, 1939 yılından itibaren de Ulaştırma Bakanlığına bağlandı.
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With the Imperial Edict of Gülhane,
Sultan Abdülmecid facilitating modernization efforts in the Ottoman Empire felt the need to found a postal
organization for providing postal and
communication services to the public.
Founded on October 23, 1840 to act
as a messenger in Anatolia, the Postal
Office became the first civilian postal
organization of the Ottoman Empire.
Since that day, postal services have
gone beyond official correspondences,
military orders and edicts to meet the
communication needs of people.
A DEEP-ROOTED HISTORY
With the introduction of telegraph in
the Ottoman Empire in 1855, the “Telegraph Office” was founded for the
dissemination of this new service throughout the country. Possessing the
same corporate features, the Postal
Office and the Telegraph Office were
combined in 1871 to serve as the “Postal and Telegraph Office”. This office
became a Head Office following the
declaration of the Second Constitutional Era to operate under the Ministry
of Finance. The Office got reorganized
in 1911 to continue serving with head
office in Istanbul until the abolition of
the sultanate in 1922.
PTT was then moved to the new capital, Ankara as an institution inherited
by the young Turkish Republic from
the Ottoman Empire. It was first affiliated to the Ministry of Internal Affairs
as a Head Office, then to the Ministry
of Transport as of 1939. In 1984, PTT
was reorganized as a public financial
EKİM / OCTOBER
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lat, 2016 – 2020 yılları arasında da Türkiye Cumhuriyeti adına UPU’nun İdari
Konsey Başkanlığı’nı üstlendi.
İLKLERE İMZA ATTI
İlk telgraf hattının açılması (1855), ilk
posta pulunun basılması (1863), havale yoluyla para transfer işlemlerinin
başlaması (1901), ilk telefon santralinin
kurulması (1909) ve ilk radyo yayını
(1927) gibi haberleşme ve iletişim alanında pek çok yeniliğe imza atan PTT;
Millî Mücadele yıllarında verdiği hizmetlerle de zafere giden yolda stratejik bir rol oynadı.
PTT, Cumhuriyet tarihimiz boyunca
savaş ve doğal afet gibi zorlu koşullarda millî görev anlayışıyla çalışarak insanımızın hayatını kolaylaştırdı. 2020
yılında tüm dünyayı etkisi altına alan
pandemi sürecinde de iş yerlerinde
ve sahada gerçekleştirdiği özverili çalışmalarla bir kez daha devletimizin ve
milletimizin takdirini kazandı.

founded in 1874 and between 20162020, it served as the Administrative
Council President of UPU on behalf of
the Turkish Republic.
IT MADE REAL THE INITIALS
PTT broke grounds in the field of communication through novelties like the
establishment of the first telegraph
line (1855), printing of the first postal
stamp (1863), the first cash transfer via
wiring (1901), foundation of the first telephone switchboard (1909) and the
first radio broadcast (1927) and played
a critical role with the services it offered during the War of Independence.
Throughout the history of the republic,
PTT has operated with a sense of national duty during difficult times like
wars or natural disasters to make life
easier for our people. In 2020, PTT has
made great efforts in its offices and on
site during the worldwide pandemic
to gain the appreciation of our state
and people once again.

•
1984 yılında kamu iktisadi kuruluşu olarak düzenlendi. 1995 yılında telefon hizmetlerinin “Türk Telekom” adıyla yeni
bir şirket çatısı altında teşkilatlanması
üzerine “Posta İşletmesi Genel Müdürlüğü” adını aldı. Kurum 2000 yılından
bu yana “Posta ve Telgraf Teşkilatı” adıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.
DÜNYANIN SAYGIN POSTA TEŞKILATLARINDAN BIRI
Posta Nezareti adıyla kurulduğu günden itibaren dünyanın en saygın posta
teşkilatlarından biri olarak hızla yaygınlaşan PTT, Osmanlı İmparatorluğu yıllarında üç kıtada hizmet vererek derin
bir tecrübe ve hizmet hafızasına sahip
oldu. 1863’te kurulan Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) ve 1874’te
kurulan Dünya Posta Birliği (UPU)’nin
kurucu üyeleri arasında yer alan Teşki-
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PTT Genel Müdürü
Hakan Gülten, Türkiye
Cumhuriyeti adına Dünya
Posta Birliği İdari Konsey
Başkanlığı’nı üstlenmiştir.
Gülten, bu uluslararası
görevi önümüzdeki
günlerde Fildişi
Sahilleri’ne devredecek.

corporation. As phone services were
organized under a new company with
the name “Türk Telekom” in 1995, it was
renamed as the “Postal Operations
Head Office”. Since 2000, the corporation continues to operate as the “Postal and Telegraph Corporation” under
the Ministry of Transport and Infrastructure.

The General Director of
PTT, Hakan Gülten acts as
the Administrative Council
Chairman of the Universal
Postal Union in the name of
the Turkish Republic. Gülten
is to hand this position over
to the Ivory Coast in the
upcoming days.

ONE OF THE MOST RESPECTFUL
POSTAL OFFICES IN THE WORLD
PTT has expanded fast as one of the
most respectful postal offices in the
world since its foundation as the Postal Office to gain a deep experience
and service memory while operating
on three continents during the years
of the Ottoman Empire. The Office became a founding member of the International Telecommunication Union
(ITU) that was founded in 1863 and the
Universal Postal Union (UPU) that was

HAKAN
GÜLTEN UPU
KONUŞMASI
HAKAN
GÜLTEN
UPU
SPEECH
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•
PTT’nin iştiraki Kule AŞ
tarafından yapımı devam
eden Çamlıca’daki anten
kulesi, İstanbul’a değer katan
önemli yatırımlardan biri.
The antenna tower being
built in Çamlıca by an affiliate
of PTT, Kule Corp., is one of
the remarkable investments
added value to Istanbul.

ÇAĞI YAKALADI

CATCHING THE ERA

PTT 180 yıllık köklü tarihi boyunca iletişim ve haberleşme alanındaki gelişmeleri yakından takip ederek hizmetlerini modernize etti ve yeni dijital
teknolojilerden yararlanarak hizmet
yelpazesini genişletti. Uydu ve otomasyon sistemlerini de bünyesine katarak
bankacılık ve sigortacılık gibi alanlarda
da etkili çalışmalara imza atan Şirket,
kargo ve e-ticaret alanında verdiği hizmetlerle de lojistik sektörünün öncüleri arasına adını yazdırdı.

Throughout its deep-rooted 180-year-lifetime, PTT has closely followed the innovations in the communication sector
and modernized its services to expand
its range of services by making use of
new technologies. Incorporating satellite and automation systems, the Corporation has been successful in banking
and insurance sectors to become one
of the leaders of the logistics sector with
its cargo and e-commerce services.

TÜRK EKONOMISINE DEĞER KATIYOR

PTT adding value to Turkish economy
along with its subsidiaries such as Kule
Inc., Anadolum Logistics, PTT Information Technologies Inc., Para Logistics
and Special Security Services, Sofra
Business and Compensation Services
Inc. and PTTEM is making investments
that create employment opportunities
by combining public power with private sector dynamics. The company having operated the aerial towers of TRT in
previous years has transferred the experience it gained in this area to Kule Inc.

Kule AŞ, Anadolum Lojistik, PTT Bilgi Teknolojileri AŞ, Para Lojistik ve
Özel Güvenlik Hizmetleri, Sofra Kurumsal ve Ödüllendirme AŞ ve
PTTEM gibi iştirakleri ile Türk ekonomisine değer katan PTT, kamu gücünü
özel sektör dinamikleriyle birleştirerek
istihdam sağlayan yatırımlar gerçekleştiriyor. Önceki yıllarda TRT’nin anten
kulelerinin işletmesini üstlenen şirket,
bu alanda edindiği tecrübeyi iştiraki
Kule AŞ’ye aktardı.
Kule AŞ, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Haberleşme Genel Müdürlüğü
ile yapılan protokolle Küçük Çamlıca
ve Çanakkale Radyo - TV Kulelerinin
işletmeciliğini üstleniyor. Şehirlerimizin siluetlerini güzelleştirecek ve tu-
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ADDING VALUE TO TURKISH ECONOMY

Kule Inc. undertakes the management
of Küçük Çamlıca and Çanakkale Radio
- TV Towers under the protocol signed
with the Ministry of Transport and Infrastructure and the General Directorate
of Communication. It tries to build the
technical structure that will bring Tur-

•
Hiçbir banka şubesinin
bulunmadığı birçok noktada
bankacılık hizmeti sunan PTT,
dijital bankacılık çözümleri
ve PTTMatik’ler aracılığıyla
pandemi günlerinde büyük
başarılara imza attı.

rizm potansiyelini arttıracak sembol
kuleler inşa ederek Türk yayıncılığını
dünya standartlarına taşıyacak teknik altyapıyı kurmak için çalışıyor. Şirketin en iddialı projesi İstanbul Çamlıca’da kurulumu devam eden anten
kulesi. Tamamlanma aşamasına gelen kule, İstanbul’a değer katan yatırımlardan biri olarak yükseliyor. Çanakkale’de inşası devam eden anten
kulesinin ise Cumhuriyetimizin 100.
yılında tamamlanması öngörülüyor.

kish broadcasting to the world standards by building symbol towers that will
boost the tourism potential and make
the silhouette of our cities beautiful. The
most assertive Project of the company
is the aerial tower installation that is still
going on in Çamlıca –Istanbul. The tower
that is almost completed is considered
as one of the investments adding value
to Istanbul. The aerial tower installation
in Çanakkale is considered to be finished
in the 100th anniversary of our republic.

180 YILLIK PTT AILESI

THE 180-YEAR-OLD PTT FAMILY

Günümüz itibariyle, tamamı otomasyona açık 4.981 iş yeri, 3.700 PTTMatik, 10.332
hizmet aracı, 75 mobil iş yeri, 304 Kargomat ve 43.274 personel ile Türkiye’nin her
yerinde 83 milyon insanımıza hizmet götüren PTT, ülkemizin yarınlarında yıldız
gibi parlayacak bir dünya markası olma
yolunda hızla ilerliyor. Bu ay 180. kuruluş
yıldönümünü kutlayan PTT’ye başarılarla
dolu nice yıllar diliyoruz.

Today, PTT offers service to 83 million
people around Turkey with its fully-automated 4981 offices, 3786 PTT-Mats, 10332
service vehicles, 76 mobile workplaces,
267 Smart Parcel Lockers and 43274 personnel, soon to become a world brand
to shine like a star in the future of our
country. We wish a happy and successful new year to PTT, which is celebrating
its 180th anniversary this month.

•
PTT yeni iş yeri
konseptleriyle hizmet
kalitesini yükseltiyor.

Offering banking service
at about 1500 points with
no bank offices, PTT has
accomplished great things
during the pandemic through
its digital banking solutions and
PTT-mats.

Turkish Post increases its
service quality with new
workplace concepts.

•
PTT, "Kargomat 7/24" gibi
yenilikçi hizmetlerle kargo
sektörüne liderlik ediyor.
Turkish Post (PTT) leads
the cargo industry with
innovative services such
as "Kargomat 7/24".
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Fatih Çavuşoğlu

Türk Filateli Akademisi Onursal Başkanı Turhan Turgut:

“PTT’MIZIN ÜZERINE İNŞA EDILDIĞI GELENEK
YÜZYILLAR ÖNCESINE UZANIR”
Honorary President of the Turkish Philately Academy
Turhan Turgut: "The Tradition of Our PTT Corp. Based on
Dates Back to Centuries of Age"
•
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Bu ay 180. kuruluş yıldönümünü kutlayan PTT, bu tarihten çok
daha derin bir arka plana sahip. Osmanlı posta tarihi ve Türk
filatelisi alanında yazdığı eserler ve hazırladığı koleksiyonlarla
tanınan Türk Filateli Akademisi Onursal Başkanı Turhan Turgut
ile hem PTT’nin tarihini hem de onun temsil ettiği posta ve haberleşme geleneğimizi konuştuk.
PTT Corp., celebrating its 180th anniversary this month, has a much
profound background than it has now. We had an interview with the
Honorary President of the Turkish Philately Academy Turhan Turgut,
known for his masterpieces and creations he produced on Ottoman
postal history and Turkish philately, on history of PTT Corp. and our
postal and communication tradition it represents.

2018’de basılan Osmanlı İmparatorluğu Posta Tarihi adlı kitabıyla uluslararası alanda iki kez altın madalya kazanan
Turhan Turgut, Türk filatelisi ile ilgili hazırladığı koleksiyonlarla da birçok ödül
aldı. Geçmişte İstanbul Filatelistler Derneği Başkanlığı ve İngiltere Kraliyet Filateli Derneği Türkiye Temsilciliği gibi
vazifeler üstlenen Turgut, günümüzde
de Türk Filateli Akademisi Onursal Başkanlığı görevini sürdürüyor.

Turhan Turgut, receiving two golden
medals in the international arena with
his book Postal History of Ottoman Empire (Osmanli Imparatorlugu Posta Tarihi) published in 2018, also received numerous awards with the creations he
prepared on Turkish philately. Turhan
Turgut, working as the President of Istanbul Philately Association and a Representative of the Royal Philatelic Society
in the past, is now the Honorary President of the Turkish Philately Academy.

23 Ekim 1840’ta başlayan sivil posta hizmetinden önce insanlar nasıl haberleşiyordu? PTT hangi geleneğin üzerine
bina edildi?

How did people use to communicate
with each other before the establishment of PTT Corp. the Turkish Postal
Services on October 23, 1840? What
tradition was PTT Corp. built on?

Düzenli posta sisteminin kurulduğu 1840 öncesinde yazılı haberleşme;
genellikle saray ve ona bağlı organlar
ile eyaletler ve sancaklar arasındaki
resmî yazışmaların taşınmasından ibaretti. Özenle seçilen ve sâî, ulak, peyk
veya tatar olarak adlandırılan kimseler; önemli ve acil belgeleri taşımakla
görevliydiler. İstanbul’dan başlayarak
Anadolu ve Rumeli’de oluşturulmuş
sağ, sol ve orta kol olarak tanımlanan
anayolları izleyerek hedefe erişirlerdi.
Bu anayollar ile aralarındaki ikincil yol-

Before the establishment of the regular
postal system before 1840s, written communication was mainly comprised up
of official correspondence between the
palace and organizations working with
it and its states and sanjaks. Specifically
assigned officers called Sais, Messengers,
Satellites or Tatars were responsible for
the delivery of the important and vital
documents. They used the main roads
defined as the right, left and the middle
routes that started form İstanbul and extended along Anatolia and Rumelia to
reach their destination.
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DEVE
ÜZERİNDE
POSTACI
POSTER ON A
CAMEL

ULAK,
GRAVÜR
ULAK
ENGRAVING

lar üzerinde belirli aralıklarla menziller
kurulmuştu. Bunlar haberleşmeyi sağlayan ulakların, sefere çıkmış orduların ve
nihayet Hicaz’a giden hac kafilelerinin
konakladığı yerlerdi. Ayrıca hac kafilesi
ile sürrenin Hicaz’a vardığını ve oradan
esenlikle döndüğünü padişaha bildirmekle görevlendirilen müjdeciler de bu
ulaşım sisteminden yararlanırlardı. Halk
da müjdecilerin yolunu gözler, hacca gitmiş yakınlarının haberlerini almak isterdi.
Düzenli menzil sisteminin Kanuni döneminde kurulduğu kabul edilmektedir. 1539 – 1541 yılları arasında görev
yapan Sadrazam Lütfi Paşa’nın Asafnâme adlı eserinde ulaklardan bahsederken “Sadâretim zamanında menzil
bârgîrleri bazı köşelerde vazettim” yani

32

İSTANBUL’DAN
FILIBE’YE 1859’DA
GÖNDERILMIŞ ZARFTA
DUA VE TILSIM.

Stations were built at certain distances
on these main roads and their secondary routes. These were the stations where
messengers providing correspondence
services, armies going for battles and the
pilgrimage convoys to Hejaz used for accommodation. Forerunners assigned by
the sultan to inform him about the arrival of the pilgrimage convoys in Hejaz and
their return back home also benefitted
from this transportation system. The civilians were looking forward to seeing these
forerunners to hear from their relatives
who went on pilgrimage.

•

It has been acknowledged that the regular postal system was established during
the reign of Kanuni. When Grand Vizier
Lütfi Pasha, who served the empire between 1539 and 1541, mentions the messengers in his work called Asafname “I

Before the development of
the regular postal system,
the communication with the
palace and its sanjaks were
provided by officers called sai,
messenger, satellite or Tatar.

PRAYER AND
TALISMAN IN AN
ENVELOPE SENT FROM
ISTANBUL TO FILIBE
IN 1859.

Düzenli posta sistemine
geçilmeden önce sarayın
sancaklarla haberleşmesini
sâî, ulak, peyk veya tatar olarak
adlandırılan özel görevliler
sağlıyordu.

“Yönetimim zamanında bazı yerlere
menzil beygirleri koydurttum” demesi
bu kabule kaynaklık eder.

had range horses placed in some places
during my administration,” he says, which
provides the source for his acceptance.

Menzillerde kalanların yiyecek ve barınak gereksinimlerinin karşılanması,
hayvanlarına bakılması ve güvenliklerinin sağlanması için civardaki köylerin halkı menzilkeş olarak atanıyordu.
Bunlar her an ulakların kullanımına
hazır beygir bulundurmakla da sorumluydular. Ulaştırılması istenilen evrakı
taşıyan ulak, bir menzile vardığında
ya at değiştirerek yoluna devam eder
ya da taşıdığı evrakı hazır bekleyen bir
başka ulağa verirdi. Genel kural, çok
önemli ve gizli evrakların tek bir ulak
tarafından taşınıp teslim edilmesiydi.
Dolayısıyla PTT’mizin üzerine inşa edildiği gelenek yüzyıllar öncesine uzanır.

The villagers living close to these stations
were assigned as stationers to provide accommodation and food for the residents,
to look after their animals and retain their
safety. They were also responsible for
keeping range horses ready for the use of
messengers. When the messenger carrying the document reached his destined
station, he would either change his horse
or pass the document to another messenger to be delivered to its destination.
The general rule was the important and
vital documents to be carried and delivered by one messenger. The tradition on
which PTT Corp. was built dates back to
centuries ago.

•
Postanın çöllerdeki
yerleşim yerlerine aksaksız
ulaştırılması amacıyla
deve üzerinde hizmet
veren hecin postası
oluşturulmuştu.
Dromedary post branch, where
the post was carried by camels,
was established to make
sure that the post reached its
destination on desserts.
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•
PTT hangi şartlarda kuruldu? O dönemin atmosferinden bahsedebilir
misiniz?
Menzil sisteminden düzenli postaya
geçiş için ilk adımı II. Mahmut atmıştır.
Başbakanlık Arşivi’nde kayıtlı 1832 yılına
ait bir hatt-ı hümayunda “Anadolu ve
Rumeli’nin münasib mahallerinde” posta hizmeti verebilecek yer ve insanların
devreye alınması istenmektedir. Anılan
hatt-ı hümayunda “Gerek ehl-i İslâm ve
gerek reayâ ve efrenc tâifelerinin” gönderecekleri mektup ve emanetlerden
bahsediliyor olması, artık sistemin yalnızca resmî değil özel haberleşmeyi de
içereceğini göstermektedir.
Osmanlı Devleti’nde sivil halkı da kapsayan düzenli posta hizmeti, 23 Ekim
1840 tarihinde “Postahane-i Amire” olarak adlandırılan, Bahçekapı’da bugün İş
Bankası Müzesi’nin bulunduğu yerdeki
ilk postanenin açılmasıyla birlikte verilmeye başlandı. Hükümetin 14 Ekim
1840’ta verdiği bir ilanda İstanbul ile
Edirne arasında postanın işlemeye başlayacağı açıklanıyor; tarifeler, mektup
çeşitleri, postanın gideceği günler gibi
ayrıntılara yer veriliyordu.
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Under which conditions was PTT Corp.
(referred to as Posta Nezareti then) established? Could you tell us about the
atmosphere of that period?
The initial step from the previous postal system to regular postal system was
taken during the reign of II Mahmud. In
an imperial inscription, registered in the
Prime Ministry Archive, it is requested
that any place or individual that can provide postal services in “suitable areas in
Anatolia and Rumelia” are put into use.
The statement, in the aforementioned
imperial inscription, of the letters and
the relics to be sent by “the people of
Islam and either subject to a person or
state” shows that the postal system did
not only include only official correspondence but also private communication.
The first regular postal system serving
the civilians was established during the
Ottoman Empire on 23 October 1840
and referred to as “Postahane-i Amire” in
Bahcekapı, what is now the IS Bank museum. Although the Postal Service was
established earlier, it actually came into
use on this date.
There is a close relationship between
these developments and the political re-

Hızlı hizmet değişmez kural
olduğu için gönderi postaneye
postanın hareketinden sonra
getirilmiş ise zarfın üzerine bunu
belirten bir “bade’l-azîme” yani
“posta yola çıktıktan sonra”
kaşesi uygulanırdı.
If the post was taken to the
post office after the departure
of the mail, it was stamped
“taken after the departure of
the mail” as fast delivery was
the immutable rule.

Bu gelişmeler ile bir yıl öncesinde başlatılan Tanzimat reformları arasında yakın
ilişki vardır. Osmanlı Devleti’nin, Sanayi
Devrimi’nin Avrupa’ya getirmekte olduğu dinamizmden uzakta kalması olası
değildi. Özellikle Avrupa’yla gelişen ve
derinleşen ticari ilişkiler 1847’de ilk bankanın (Bank-ı Dersaâdet) kurulmasıyla
sonuçlandı. Bundan birkaç yıl sonra Osmanlı Bankası’nın açılmasıyla da postanın önemi büyük ölçüde arttı. O dönemde para ve diğer değerli kâğıtlar posta
yoluyla taşındığından bunlar için ayrı ücret tarifeleri belirlendi. Tüccar, terzi, doktor gibi meslek erbapları da hizmetlerini
tanıtmak için postadan yararlanmaya
başladılar. I. Dünya Savaşı yıllarında ise
posta hizmetleri cepheyle iletişim ve
propaganda aracı olarak yoğun şekilde
kullanıldı ve büyük gelişim kaydetti.

forms launched in the Ottoman sate in
1839. It was not possible for the Ottoman
Empire to stay away from the dynamism
that the Industrial Revolution was introducing to Europe. The improving and
expanding business connections with
Europe lead to the opening of the first
bank (Bank-i Dersaadet) in 1847. A few
years after that the importance of postal
services increased greatly with the opening of Osmanli Bank. Because all money
and other valuable paper transactions
were made through post at the time, a
separate tariff of fares were set for them.
Professionals such as merchants, tailors
and doctors also started use the postal
system to promote their services. During
the First World War, were used extensively as a means of communication
and propaganda with the war front and
made great progress.

DIŞ HEKIMI A.
CARACO’NUN
TANITMA
KARTI
DENTIST A.
CARACO'S
INTRODUCTION
CARD

•
Posta Nezareti’nin hizmete
girmesinden sonra tüccar,
terzi, doktor gibi meslek
erbapları, hizmetlerini
posta yoluyla gönderdikleri
broşürlerle tanıtmaya
başladılar.
After the Postal Service came
into practice, professionals
such as merchants, tailors
and doctors to promote their
services with the brochures
they sent by post.
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DUYURULAN
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ANNOUNCEMENT
IN NEWSPAPERS

ŞARK EKSPRESI POSTA SERVISI. SIRKECI GARINDAN HAMBURG’A 13
ŞUBAT 1890’DA GÖNDERILMIŞ MEKTUP
SAMATYA’DAN
BEYLERBEYI’NE
AYNI GÜN
TESLIM EDILEN
POSTA
MAIL DELIVERED
FROM SAMATYA
TO BEYLERBEYI
ON THE SAME
DAY.

PTT, Osmanlı döneminde 3 kıtada
hizmet veren bir teşkilatlanma kurmuştu. Bu teşkilat nasıl çalışıyordu?
Tabii sınırları bugünkü Sırbistan’dan
Yemen’e kadar uzanan bir imparatorluktan bahsediyoruz. Devlet, posta hizmetinin aksaksız ve hızlı bir biçimde
yürütülmesi için birçok tedbiri yürürlüğe koyuyor. 1840’tan 1922’ye kadar
3139 postanenin devreye alındığını biliyoruz. İstanbul’un Avrupa’ya telgrafla
bağlandığı 1855 Eylül’ünü izleyen birkaç yılda da imparatorluk içinde etkili
bir telgraf ağı kuruluyor.
1847 tarihli devlet salnâmesinde; bir
mektubun İstanbul’dan Edirne’ye 44,
Saraybosna’ya 217, Adana’ya 203, Bağdat’a 464 saatte taşınacağı bildiriliyor, 3
dirhemlik (10,6 gr.) bir mektup için saat
başına 1 para ücret alınıyordu. Sonraları
deniz taşımacılığının gelişmesi sahil postaneleri arasındaki taşıma süresini çok
daha kısalttı. Örneğin Trabzon’a karadan
100 saatte taşınan posta, denizden iki
günün altında gidiyordu. Şehir içi gönderileri de aynı gün teslim ediliyordu.
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During the Ottoman Empire, PTT Corp.
was an organization that served on
three continents. How did this organization function?
We are talking about an Empire whose
borders stretched from what is now Serbia to Yemen. The State implements
numerous measures to make that the
postal system reaches all its destinations without any failure or delay. We
know that there were 3139 post offices
in service from 1840 to 1922. In the few
years, following September 1855, when
Istanbul was connected to Europe by
telegraph, an effective telegraph network was established with in the Ottoman State.
In the annual dated 1847, it was stated that it took a letter from Istanbul to
reach its destination in Edirne 44 hours,
217 hours to Sarajevo, 203 hours to Adana, 464 hours to Baghdad, and one coin
was charged per hour for a three-drachmae (10.6 gr.). Later, the development
of the marine transportation shortened
the time of haul between the costal post
offices. For example, it took a mail from
Trabzon to reach its destination by land

Demir yollarının devreye girmesiyle
posta taşımacılığının çehresi büyük
değişikliğe uğradı ve hız kazandı. İstanbul’u Viyana’ya doğrudan bağlayan
hat 12 Ağustos 1888’de açıldı. 1 Haziran
1889’da ise Paris ile İstanbul arasında
ünlü Şark Ekspresi çalışmaya başladı.
Bu trenlerde seyyar posta hizmeti veriliyordu. Ayrıca istasyonlar da yalnızca
mektup kabul edebilen postane statüsüne geçirildiler. 1886’ya kadar Varna
yoluyla denizden alınıp verilen Avrupa
postaları, bu yıldan itibaren demir yoluyla iletilmeye başlandı.
Aynı yıllarda Anadolu’da açılmaya
başlayan demir yollarıyla posta taşımacılığının kaderi değişti. Bu yeni
hatların hepsinin bir bölümünde
seyyar posta hizmeti veriliyordu. Postanın demir yolları ve deniz yoluyla
taşınmaya başlaması ve telgraf hizmetinin yaygınlaşması zaman içinde
posta tatarlarının işlevini ortadan kaldırdı. Bunlar 1918’de seyyar memurluğa geçirildiler ve bir geleneksel hizmet sona erdirilmiş oldu.

EASTERN EXPRESS POSTAL SERVICE. THE LETTER SENT FROM
SIRKECI STATION TO HAMBURG ON 13 FEBRUARY 1890.

100 hours, but it took less than two days
by sea. The mail within the city was delivered the same day.
With the railways coming into use, the
landscape of postal system changed
drastically and gained speed. The railway
line connecting Istanbul directly to Vienna opened on August 12, 1888. The famous Oriental Express started to run between Paris and Istanbul on June 1, 1889,.
Mobile postal services were provided on
these trains. In addition, the train stations changed to post office status that
can only accept letters. The mail sent to
Europe by sea through Varna until 1886
started to be sent by rail after that.
With the opening of the railway lines in
Anatolia, the destiny of its mail transportation also changed. Postal services
were provided at some parts of these
all new railway lines. The transportation
of mail through the sea and rail lines
and the use of the telegraph becoming
more prevalent made the profession of
messengers obsolete. In 1918, they were
all assigned as mobile civil servants,
which caused a traditional service to
come to an end.

•
Hükümet 14 Ekim 1840’ta
gazetelere verdiği Fransızca
ilanda İstanbul ile Edirne
arasında postanın işlemeye
başlayacağını duyurur. İlanda
tarifeler, mektup çeşitleri ve
postanın gideceği günler gibi
ayrıntılara yer verilir. 23 Ekim
1840’ta da Posta Nezareti fiilî
olarak hizmete girer.
In a French announcement
published in newspapers on
October 14, 1840 the State
announces that the postal
services to start between
İstanbul and Edirne. The
announcement includes the
tariffs, types of letters and the
days the post will be sent.
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Osmanlı Devleti’nde posta hizmetlerinin işleyişi günün koşullarına göre başarılı mıydı?

Was the running of the postal services
during the Ottoman Empire successful
under those days conditions?

Elbette. Posta, Osmanlı İmparatorluğu’nun en düzgün çalışan kurumları
arasında sürekli olarak ön plana çıkmıştır. Devlet, vatandaşına verdiği bu
hizmetin gizlilik ve güven içinde yerine
getirilmesini bir namus borcu olarak
düşünmüş ve koyduğu kurallarla bunu
korumaya özen göstermiştir. Avrupa
devletlerinin başlattığı her yeni uygulama bir süre sonra ülke şartlarına uygun
hale getirilip devreye sokulmuştur.

Of course. The postal system was always
taking the lead among the most efficiently working institutions in the Ottoman Empire. The State considered the
privacy and the safety of the delivery service they provided as a debt of honor and
took care to protect this with the rules
they established. All the new applications
implemented by the European countries
were adopted to the standards of the
state and came into use after a while.

Daha 1834’te Paris Ortaelçisi Mustafa
Reşit Paşa’dan Fransız posta sistemi
hakkında bilgi istenmiş ve kendisi de
Fransız posta nizamnâmesinin bir nüshasını temin edip göndermişti. Posta
seferlerinin tarife ve ücretleri, hangi
postanenin neyi kabule yetkili olduğu
gibi konular ilk uygulamadan itibaren
haritalar eşliğinde, anlaşılır bir biçimde
halkın bilgisine sunulmuştu. Bu bilgiler 1864’ten başlayarak salnâmelerde,
1892’den sonra ise Posta ve Telgraf
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Even as early as 1834, Paris Central Ambassador Mustafa Resit Pasha was asked
to provide information about the French
postal system, which he had obtained a
copy of the French postal order and sent
it over. All the data regarding the postal
tariffs and which post offices were entitled to what type of delivery was presented to civilians in a simple language
accompanied by maps since the first
postal service came into use. As of 1864,
all this information was documented in
annuals, and after 1892, they were only
documented in pamphlets that were

Nezareti’nin yalnızca bu amaç için çıkardığı risalelerde yer almıştır. 1884’ten
sonra yayınlanan risalelerin büyük kısmı Osmanlıca ve Fransızca olarak hazırlanmış ve içerikleri bugün bile örnek
alınacak biçimde düzenlenmişti.

specifically prepared for this same purpose by the Post and Telegraph Supervision. Most of the pamphlets prepared
after 1884 were published in Ottoman
Turkish and French, and their content
was prepared in a manner that they can
still set an example for us today.

Osmanlı Devleti, devletler arası posta sistemini yeknesak hâle getirmek ve potansiyel
karışıklıkları önlemek amacıyla gerçekleştirilen uluslararası girişimlerin de içerisinde
olmuştur. 9 Ekim 1874’te kurulan Dünya
Posta Birliği’nin kurucu üyesi olan Osmanlı, uluslararası konferanslarda kabul edilen
kuralları kendi posta sistemine dahil ederek büyük ölçüde uygulamıştır.

The Ottoman State took part in the international organizations that took place
to prevent any potential confusion and
to create a unity among interstate postal systems, too. The Ottoman State, the
founding member of the Universal Postal
Union established on 9 October 1874, implemented all the regulations set in international conferences to a large extent.

PTT, Kurtuluş Savaşımızın zorlu günlerinde de stratejik bir rol oynadı. PTT’nin
zafere giden yolda sağladığı katkılardan bahseder misiniz?

PTT Corp. played a strategic role during
the difficult days of our War of Independence. Could you please state contributions that PTT provided on the road to
victory?

19 Mayıs 1919’da Mustafa Kemal Paşa ve
arkadaşlarının Samsun’a çıkmasıyla başlayan Millî Mücadelemiz sırasında telgraf memurlarımız büyük fedakârlık ve
vatanseverlik sergilemişlerdi. 4 - 11 Eylül
1919 tarihinde gerçekleşen Sivas Kongresi’nde oluşturulan Temsil Heyeti’nin
11 Eylül 1919’da Padişah’a çektiği telgraf
Sadrazam tarafından engellenince İstanbul’la Anadolu arasında telgraf ve
posta haberleşmesinin durdurulmasına
karar verildi. İstanbul Hükümeti de 21 Eylül 1919’dan başlayarak Anadolu’ya havale ve emanet kabulünü sonlandırdı.

During the National Struggle that started
with Mustafa Kemal and his friends embarking on Samsun on May 19, 1919, the
telegraph officers displayed great sacrifice and patriotism. When the telegraph
that the Representative Committee created during the Sivas Congress held between 4-11 September 1919 sent to the
Emperor on 11 September 1919 was obstructed by the Grand Vizier, it was decided that the telegraph services between
İstanbul and Anatolia to be abolished. As
of 21 September 1919, the State of Istanbul
stopped accepting any money order and
escrows to Anatolia.

23 Nisan 1920’de TBMM’nin açılması
sonrası Dahiliye Vekâletine bağlı olarak TBMM Hükümeti Posta ve Telgraf
Umum Müdürlüğü kuruldu. Bu müdürlük, teknik altyapı ve insan kaynağı
bakımından İstanbul merkezli Umum
Müdürlüğünün devamı niteliğinde,
aynı usulle teşkilatlandı ve o zamanın zorlu koşullarında, Meclis bahçesine kurulan
bir çadırda hizmet vermeye başladı.

After the opening of the Turkish Grand
National Assembly (GNAT) on April 23,
1920, the General Directorate of Post and
Telegraph of the GNAT Government was
established under the Ministry of Foreign
Affairs. This directorate was a continuation
of the Istanbul-based General Directorate in

Kurtuluş Savaşı boyunca mektup haberleşmesi, havale ve paket taşınması
hizmetleri kesintisiz olarak sürdürüldü.
Fakat en büyük yük telgraf memur-

terms of its technical infrastructure and human resources and organized in the same
manner. It started serving in a tent set up in
the Parliament’s garden under the difficult
conditions of those days.
During the War of Independence, communication with letters, transfer and carrying
package services without interruption con-

•
1913’te hizmete
giren “Posta Bonosu”
uygulaması, para transferi
ve ticaret işlemleri
açısından önemli bir
yenilikti.
“Postal Bill” that was put
into service in 1913 was
an important innovation in
terms of money transfer
and trade transactions.
EKİM / OCTOBER
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OFFICERS

larının omuzundaydı. Telefon ağının
olmadığı ortamda hızlı haberleşmenin tek aracı telgraf olduğu için ordunun her hareketi bu yolla izleniyor ve
yönlendiriliyordu. Bu dönemde telgraf memurlarımız işgal kuvvetlerinin
haberleşme imkanlarını sabote etme
çabalarını da insan üstü bir gayretle
etkisiz bırakmaya çalışmış ve iftihar
edilecek hizmetler vermişlerdi.
KATKIDA BULUNANLAR
Röportajda kullanılan görseller;
Atadan Tunacı, Bülent
Papuçcuoğlu, Joseph Hackmey,
Kaan Ertem, Mehmet Günyeli,
Selçuk Akar, Turan Erener
ve Yakup Nakri’den temin
edilmiştir. Kişisel koleksiyonlarını
PTT Hayat’la paylaştıkları için
kendilerine çok teşekkür ederiz.

•
Contributors Visuals in this
interview were obtained
from Atadan Tunacı, Bülent
Papuçcuoğlu, Joseph
Hackmey, Kaan Ertem,
Mehmet Günyeli, Selçuk Akar,
Turan Erener and Yakup Nakri.
We would like to thank them
for sharing their personal
collections with PTT Hayat.
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Bir yabancı gazetecinin “Zaferi nasıl kazandınız?” sorusuna Atatürk’ün
“Telgraf telleriyle” diye cevap verdiği
bilinir. Gerçekten de işgal altındaki İstanbul’dan bilgi aktarılmasında Fatsalı
Halim Efendi ve Hamdi Bey gibi birçok korkusuz ve yurtsever telgrafçının
büyük rolü olmuştur. Mustafa Kemal
Paşa ordu komutanlarıyla yaptığı görüşmelerin çoğunda telgraf cihazı başında bulunmuş, ortak stratejilerin geliştirilmesinin neredeyse bütün yükü
bu iletişim aracı tarafından taşınmıştır.
Zannediyorum o dönemde bir de
“sahra postası” hizmeti verildi.
Tabii. 1914 Ağustos’unda seferberliğin
ilanıyla birlikte ordu mensupları arasındaki haberleşmenin sağlanması
amacıyla sivil postadan ayrı olarak Genelkurmay nezdinde bir “sahra pos-

tinued. But the major responsibility was
on the shoulders of the dispatch clerks.
Because of the only device for the speed
communication was telegraph in the absence of the network of the telephone, every movement of the army was watched
and directed. In this period, our dispatch

clerks tried to nullify the efforts of the
occupation forces to sabotage communication opportunities with superhuman effort and provided services.
It is known that Atatürk replied as the
“wires of the telegraph” to the question
“How have you managed to win the victory?’’ from a foreign journalist. Many
fearless and patriotic telegraphers such
as Fatsali Halim Efendi and Hamdi Bey
played a great role to transmitting information from Istanbul under occupation. During most of the meetings
Mustafa Kemal Pasha made with the
military commanders, he used telegraph device himself and almost of the
burden of developing common strategies was undertook by this communication device.
I think there was also a “field mail” service at that time
Sure. With the declaration of mobilization in August 1914, a “field mail” system was established by the General
Staff, apart from civil mail, in order to

tası” sistemi kurulmuştur. Galiçya’dan
Hicaz’a kadar uzanan cephelerde savaşan askerlerimizin haberleşme ihtiyacı
bu sistem içinde ücretsiz olarak sağlanıyordu. Savaş boyunca durmadan yer
değiştiren birlik mensuplarının yakınlarıyla tek haberleşme olanağı bu oldu
ve Kurtuluş Savaşı boyunca da aynı yeterlilikte sürdürüldü.
Son olarak, kuruluşunun 180. yılında
PTT ile ilgili görüşlerinizi almak isteriz. Posta tarihimizde uzmanlaşmış bir
kişi olarak sizin için PTT ne ifade eder?
Temsilcisi olduğum kuşak “Bak postacı geliyor, selam veriyor” mısraı ile
başlayan çocuk şarkısıyla büyüdü. PTT
yönetimi de çıkardığı birbirinden güzel
pullarla bizlerin hem kendi kültür değerlerimizi tanımasına hem de dünyaya bağlanmasına yardım etti. O yıllarda
hemen hepimizin bir pul defteri ve dış
ülkelerde yazıştığı mektup arkadaşları
vardı. Kelimenin tam anlamıyla, postacımızın gelişini dört gözle beklerdik.
Bugün bile üzerinde pul olsun, olmasın bana gelen bir zarfı itinayla açar,
heyecanla okurum. Duygu dünyamda
PTT’nin yeri doldurulmaz. Tek kelimeyle dileğim PTT’nin nice uzun yıllar dimdik ayakta durması ve hizmetlerine başarıyla devam etmesidir.

ensure communication between the
army members. The communication
needs of our soldiers fighting in the
fronts from Galicia to Hejaz were provided free of charge within this system. During the war, this was only an
opportunity to communicate with the
relatives of the members of the union
who were constantly displaced and
continued with the same competence
throughout the war of liberation.

“Duygu Dünyamda
PTT’nin Yeri
Doldurulmaz”
“In my emotional world, PTT
Corp. is irreplaceable”

Finally, we would like to hear your opinions on PTT Corp. on its 180th anniversary. As a person specialized in our
postal history, what does PTT Corp.
mean to you?
My generation grew up with children
songs having rhymes as “Look, here is
the postman greeting us!” PTT Corp.
Management enabled us to recognize
our own cultural values and connect
with the world with its unique stamps. In
those years, almost all of us had a stamp
collection and a pen friend from another country. We were looking forward to
seeing our postman. Even today, I carefully open an envelope either with a
stamp or not when I receive an envelope
and read it enthusiastically. The place of
PTT cannot be filled in my emotional life.
I wish PTT will stand still for many years
and continue its accomplishments.
EKİM / OCTOBER
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Zelal Arabacı

PTTAVM VE PTT KARGO HAYATI
KOLAYLAŞTIRIYOR

E-TİCARETTE
PTT GÜVENCESİ
PttAvm And Ptt Cargo
Make Life Easier

PTT GUARANTEE IN E-COMMERCE
•
Hızla dijitalleşen ve bilgi toplumuna dönüşen dünyada üretim,
dağıtım ve tüketim biçimleri de değişti ve e-ticaret kavramı güçlü şekilde hayatımıza girdi. Türkiye’nin en güvenilir e-ticaret
platformlarından olan PTTAVM.com, 180 yıllık PTT tecrübesiyle
bugüne kadar hiçbir e-ticaret sitesinin ulaşamadığı noktalara
ulaşıyor, üreticimizi yurt içinde ve yurt dışında yeni pazarlarla
buluşturuyor. Her yere, zamanında hizmet sunan PttKargo ise
yenilikçi hizmetleriyle lojistik sektörüne liderlik ediyor.
In the rapidly digitalizing world and transforming into a knowledge
society, production, distribution and consumption trends have also
changed and the concept e-commerce has entered our lives firmly. One
of the most trustworthy platforms in Turkey, PttAvm.com, with 180
years of experience, has outperformed any of the e-commerce websites
in Turkey and reached such an extent in introducing the producers to
new domestic and overseas markets. PTT Cargo has become the leader
in the logistics sector with the punctual services it provides anywhere.
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E-ticaret yoluyla işletmeler depo, mağaza ve personel maliyetlerini düşürürken; yerel ölçekten ulusal ölçeğe, hatta
ulusal pazarlara açıldı. Nihai tüketici de
mağaza mağaza gezip yorulmadan ev
ortamında alışveriş yapma, kaliteli ve
ucuz ürüne ulaşma imkanına kavuştu
HIZMET SEKTÖRÜYLE BAŞLADI
Nihai kullanıcı e-ticaret kanalını öncelikle otel rezervasyonu, uçak – otel
bileti, çiçek ya da yemek siparişi gibi
hizmet sektörüne dönük ihtiyaçlarını
karşılamak için kullandı. Sonraki yıllarda tekstil ve aksesuar ürünleri (kıyafet, ayakkabı, çanta, vb.) de e-ticaret
içindeki payını genişletti. Ancak hâlâ
ürünlerle fiziksel teması önemseyen
ve internet üzerinden ödeme yapmayı güvensiz bulan geniş bir kesim vardı. 2020 yılında dünyayı etkisine alan
pandemiyle mücadelede izlenen sosyal izolasyon politikaları bütün ülkelerde e-ticarete yönelişi çok ciddi şekilde
yükseltirken, bu alışveriş yöntemine
önyargılı bakan kesimlere bile ilk online alışverişini yaptırdı.
PANDEMI GÜNLERINDE YÜKSELDI

•
2020 yılında dünyayı
etkisine alan pandemi
sürecinde e-ticarete
yönelim ciddi şekilde arttı.
In 2020, the tendency to
e-trade has increased
during pandemic which
penetrates the World.

E-ticaret, dijital dünyanın getirdiği yeni
ekonomi düzenine cevaben hızla gelişen bir kanal olarak hayatımıza girdi. Kısaca mal ve hizmetlerin internet
üzerinden alım-satımı olarak tanımlanan e-ticaret, ilk yıllarda çoğunlukla işletmeler arasında (üretici ve satıcı) tercih edilen bir kanal olarak ortaya çıktı.
İnternet kullanımının kişisel bilgisayar
ve akıllı telefonlar üzerinden yaygınlaşmasıyla e-ticaret de boyut değiştirerek
işletmeler ve nihai tüketiciler arasındaki perakende satışları içerecek şekilde
anlaşılmaya başladı.
KISA SÜREDE BENIMSENDI
Hem işletmelere hem de nihai tüketicilere sağladığı kolaylıklar e-ticaretin
kısa sürede benimsenmesini sağladı.
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E-commerce has entered our lives as a
rapidly developing channel in response
to the new financial order that the digital
world brought about. In the early years,
e-commerce, briefly described as the
purchase and sale of the goods over the
internet, emerged as a channel preferred
mainly among the businesses (producers
and sellers). Once the use of internet on
personal computers and smart phones
became prominent, e-commerce also
evolved and came to be recognized as
retail sales between the producers and
the end consumer.
ADOPTED IN A SHORT TIME
The conveniences provided both for
businesses and end customers made
e-commerce easily adoptable in a short
time. While e-commerce enabled the

Pandemi günlerinde nihai tüketiciler
dijital ortamda yaptığı alışveriş listesini alabildiğince genişletti ve sepetine
daha önce hiç eklemediği ürünleri ekledi. Hijyen malzemeleri, hazır ve paketli gıdalar, hatta taze meyve – sebze
ihtiyaçları için e-ticaret sitelerine hızlı
bir yönelim yaşandı. Online hizmet
vermeyen pek çok küçük işletme de
e-ticaret sitelerine üye olmaya ya da
Instagram gibi sosyal medya uygulamaları ve WhatsApp üzerinden tüketiciye ulaşmaya başladı.
Türkiye özelinde 2020 Mart – Nisan –
Mayıs aylarında gıda ve süpermarket
ürünlerinde 6 kat, kimyasal ürünlerde
2,5 kat, beyaz eşyada 2 kat, bebek bakım ürünlerinde ise 2 katı geçen bir
online harcama yapıldı; e-ticaret kanalı

businesses to save on warehouses, shops
and personnel costs, it also enabled them
to get into from local markets to national
markets. End customers also benefitted
from e-commerce by shopping from
their homes. They had the opportunity
to shop without going from one shop
to another feeling tired and buy quality
products at a reasonable price.
INITIATED WITH THE SERVICE SECTOR
In the early years, end customers mainly used e-commerce channels to fulfill
their needs in the service sector to make
hotel reservations, by plane tickets, and
order flowers and take-away foods. Later
in time, textile products and accessories
(clothes, shoes, bags, etc.) also became
widely available in e-commerce. However, there was still a great number of
people who cared about the feel of the
goods and did not feel safe paying online over the internet. The social isolation policies implemented in the battle
against the Covid-19 pandemic that affected the whole world has increased
the inclination to e-commerce drastically in 2020. During this period, even the
customers biased about e-commerce
did their first ever on-line shopping.

Pandemi günlerinde
hijyen malzemeleri,
hazır ve paketli gıda,
hatta taze meyve –
sebze ihtiyaçları için
e-ticaret kanalı yoğun
olarak kullanıldı.
E-commerce channels have been
used dearly to purchase hygiene
products, ready and packaged
foods, even fresh fruit and
vegetables during the pandemic.

REACHED THE PEAK DURING THE
PANDEMIC
During the pandemic, end customers
expended their digital shopping list for
the products they could purchase online and added items that they had never ever had on their lists before on their
shopping lists. The demand for the hygiene products, ready and packaged
foods, even fresh fruit and vegetables
increased greatly. Numerous small business that could not provide any on-line
services until then also started become
members of e-commerce sites or started
to sell their products on social media applications like Instagram and WhatsApp.
In Turkey, in particular, customers spent
six times as much on food and supermarket goods, two and a half times as much
on chemical products, twice as much
more on white goods and more than
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•
PttAvm, pandemi
günlerinde vatandaşların
evden çıkmadan temel
ihtiyaç malzemelerine
ulaşmasına aracılık etti.
PttAvm mediated
in the distribution
of basic needs to
civilians without
them having to
leave their homes.

kısa sürede öngörülenin çok ötesinde
bir hacme ulaştı.
YÜKSELEN DEĞER: PTTAVM
Türkiye’nin yerli ve millî e-ticaret platformu PttAvm, pandemi günlerinde
180 yıllık PTT güvencesi ile büyük başarılara imza attı. Vatandaşların evden
çıkmadan temel ihtiyaç malzemelerine ulaşmasına aracılık eden platform,
yerli üreticiye destek olarak da ülke
genelinde ticari hareketliliğin devam
etmesine katkıda bulundu.
17 Mayıs 2012’de kurulan e-ticaret platformu; pandemi sürecinde maske, eldiven, kolonya gibi hijyen malzemelerinin tedarikinde önemli rol oynarken;
elektronikten ev ürünlerine, mutfak
gereçlerinden, moda ürünlerine kadar
milyonlarca ürünü indirimli fiyatlarla
müşterilere ulaştırdı. Tedarikçilerine
kargo desteği, ücretsiz ürün tanıtımı
ve reklam desteği gibi ayrıcalıklar da
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twice as much on baby care products on
their on-line shopping and e-commerce
channels surpassed the estimated income amount in a very short time.

Ekonomi Dünyası / Economy World
tanıyan PttAvm, Esnaf PTTKart sahiplerine de pek çok ek avantaj sağladı.

offers advantages to its Tradesman PTTCard holders.

SEKTÖRÜN LIDERI: PTT KARGO

LEADER OF THE SECTOR: PTT CARGO

E-ticaret hizmetini PttKargoile bütünleşik olarak ele alan PTT, pandemi günlerinde lojistik sektöründeki liderliğini
perçinledi. Kargoda temassız teslim
uygulamasını devreye alarak sektöre
örnek olan PTT Kargo; müşterilerinin
cep telefonuna gönderilen şifre ile
kimlik ibrazı ve imza gerektirmeden
teslimat yapmaya başladı, böylece virüsün yayılma riskini azalttı.

PTT riveted its leadership in the logistics
sector during the pandemic by merging
e-commerce services with PTT Cargo.
PTT Cargo, setting an example to the
sector by implementing the contactless
delivery, started delivering goods to its
customers by eradicating the need for
signatures and IDs sending a password
to their mobile phones, which reduced
the risk of the virus spreading.

Şirket, Kargomat 7/24 hizmetiyle de
lojistik sektörüne yeni bir soluk getirdi. Müşterilerin evde ya da iş yerinde
kargo bekleme zorunluluğunu ortadan kaldıran hizmet, özellikle kontrollü sosyal hayat döneminde büyük kolaylık sağladı. Müşterinin talep etmesi
durumunda Kargomat istasyonlarına
yapılan teslimatlar ile hem kargo dağıtım görevlisi ve müşteri teması önlendi
hem de lojistik maliyetleri etkin ve verimli hale getirildi.

PTT also brought a new perspective to
the logistics sector with its 24/7 Smart
Parcel Locker service. The service, removing the imperative stay-in for the
cargo to be delivered to home or workplaces, provided great convenience especially during the period of controlled
social life. On customer’s request, deliveries made to Smart Parcel Locker stations prevented the imperative contact
between the delivery personnel and the
customer and also made the logistics
costs more effective and efficient.

PTT Kargo, temassız
teslim ve Kargomat
7/24 gibi yenilikçi
hizmetlerle lojistik
sektörüne liderlik
ediyor.
PTT Cargo is leading the
logistics sector with its
innovational services like
contactless delivery and
24/7 Smart Parcel Locker.

RISING VALUE: PTTAVM
Turkey’s domestic and national e-commerce platform PttAvm, with its 180-year
experience, achieved a great success
during the pandemic. The platform, mediating in the distribution of basic needs
to civilians without them having to leave
their homes, also contributed to the sustainability of the markets nationwide by
supporting the local producers.
While the e-commerce platform, established on 17 May 2012, played a key role in
the provision of hygiene products such
masks, surgical gloves, cologne, it also
transported millions of products including electronics, kitchen appliances and
fashion items at reasonable prices to
customers. PttAvm, providing privileges
to its suppliers with cargo support, free
product promotion and advertising also
EKİM / OCTOBER
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"TARİHİ POSTA YOLLARI" TEMALI PUL, PTT'YE
AVRUPA'DA BİRİNCİLİK GETİRDİ

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ADİL
KARAİSMAİLOĞLU, RİZE VE MALATYA’DA
PTT İŞ YERLERİNİ ZİYARET ETTİ

Turkish Post (Ptt) Took The European Lead With The Stamp
Themed “Historical Postal Routes”

Şirketimiz, 2002'den beri halka açık çevrimiçi oylama
yoluyla düzenlenen En İyi Avrupa Pulu Yarışmasında
bu sene "Tarihi Posta Yolları" temasıyla tedavüle sunduğumuz pulla birinciliğe layık görüldü. Posta güzergâhları, postacılar ve tarihi mekanların tarihsel gerçekliğe
uygun olarak tasvir edildiği pul tasarımları, tüm teknik
detaylara bağlı kalınıp tek tek çizilerek oluşturuldu.

In this year’s “Best Europa Stamp” competition which
has been held since 2002 via online public voting, our
corporation was awarded the championship award
with the stamp themed “Historical Postal Routes”.
Postage stamp designs featuring postal routes, postmen and historical places were formed by drawing
every single detail in a realistic manner pursuant to
all technical details.

Avrupa Posta İşletmecileri Birliği (PostEurop) Pul ve
Filateli Çalışma grubu faaliyetlerinden biri olan Avrupa Pulları (EUROPA Stamps) her yıl Avrupa Posta İdareleri tarafından PostEurop üyesi olup olmamalarına
bakılmaksızın üzerinde EUROPA logosu taşıyan tüm
pulları kapsıyor. Avrupa Pulları, filateliye dikkati çekerken aynı zamanda posta alanındaki iş birliğinin altını
çiziyor. 1956'da ilk kez tedavüle sunulan Avrupa Pulları, 1996'dan beri PostEurop çatısı altında Avrupa'nın
birlik olma arzusunun sembolü olmaya devam ediyor.
Avrupa Pullarının teması her yıl PostEurop Pul ve Filateli Çalışma Grubu tarafından belirleniyor. 2002'den
beri halka açık çevrimiçi oylama yoluyla En İyi Avrupa
Pulu Yarışması düzenleniyor.

EUROPA Stamps as an activity of the Stamp and
Philately Working Group of the Association of European Public Postal Operators (PostEurop) is held
every year by European Postal Authorities to cover all
stamps bearing EUROPA logo regardless of being a
member of PostEurop. While drawing attention to
philately, Europa Stamps emphasizes the cooperation in postal sector as well. Published in 1956 for
the first time, Europa Stamps has been a symbol under the roof of PostEurop for Europe’s desire to be a
union. The theme of Europa Stamps is determined
by PostEurop Stamp and Philately Working Group
every year. The Best Europa Stamp competition has
been held since 2002 by way of online public voting.

Şirketimiz, hem Pul ve Filateli Çalışma Grubundaki
toplantılara hem de daha önce düzenlenen Avrupa
Pulları faaliyetine ve yarışmalarına etkin olarak katılıyor.
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Our corporation takes an active part both in the
meetings of the Stamp and Philately Working Group
and the formerly held Europa Stamp activities and
competitions.

Minister Of Transport And Infrastructure Adi̇l Karai̇smai̇loğlu
Visited Ptt Offices In Ri̇ze And Malatya

24 Eylül 2020 tarihinde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Rize’deki çalışmalarını inceleyip değerlendiren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu,
PTT’nin Rize Merkez Müdürlüğünü ziyaret etti. Çalışanlarla bir araya gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı
Adil Karaismailoğlu, sosyal medya hesaplarından ziyaretle ilgili bir paylaşımda bulundu; “PTT Rize Merkez Müdürlüğümüzde arkadaşlarımız ile bir araya
geldik. Büyük bir özveri ile çalışan, salgın döneminde
sağlıklı ve güvenilir şekilde hizmet veren PTT çalışanlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Onlara çok şey
borçluyuz.” dedi.

On September 24, 2020, Adil Karaismailoğlu, who observed and evaluated the Ministry of Transport and
Infrastructure activities in Rize, visited PTT's Central
Directorate in Rize. Gathered with the employees,
Karaismailoğlu shared a post about the visit on their
social media accounts and said; “We came together
with our friends at our PTT Rize Central Directorate. I
would like to thank our PTT employees who worked
devotedly and provided healthy and reliable service
during the pandemic period. We owe a tremendous
credit to them".

Ardından, Bakanlığın Malatya’daki çalışmalarının denetimlerini gerçekleştiren Karaismailoğlu, 30 Eylül
2020 tarihinde Malatya PTT Merkezi’ni ziyaret etti. Teşkilat çalışanlarıyla bir araya gelen Karaismailoğlu, ziyareti sırasında bir vatandaşın da gişe işlemlerini gerçekleştirdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, zorlu salgın
dönemi ve devam eden risklere rağmen fedakârca
görev yapan PTT çalışanlarına teşekkürlerini sundu.

Supervising the work of the Ministry in Malatya, Karaismailoğlu visited PTT's Malatya branch on September
30, 2020. Karaismailoğlu, who came together with the
organization's employees, realized the counter transactions a citizen during his visit. The Minister of Transport and Infrastructure thanked PTT employees for
their devoted work despite the challenging pandemic
period and ongoing risks.
EKİM / OCTOBER
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GÖKYÜZÜNÜN GÜZELLİKLERİ
PTT PULLARINDA

Bizden Haberler / News From Us

DÜNYA POSTA BİRLİĞİ’NİN 146. YILI
The 146th Anniversary Of Universal Postal Union.

The Beauties In The Sky
On Ptt Stamps

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ) tarafından “Gezegenler” konulu tek değerli anma pulu,
Güneş sistemimizin büyüleyici güzellikteki sekiz gezegeninin NASA’dan temin edilen orijinal fotoğraflarıyla hazırlanan pul karnesi ile ilkgün zarfı 08 Eylül
2020 tarihinde tedavüle sunuldu.

The monovalent commemorative stamp with the
theme "Planets" by Turkish Post (PTT), the carnet of
stamps prepared with original photographs of the
eight fascinating planets of our Solar system, obtained
from NASA and the first-day cover were published on
September 8, 2020.

"Gezegenler" konulu 3,00 TL (36 x 52 mm boyutunda)
bedelli anma pulu, söz konusu pula ait 5,00 TL bedelli ilkgün zarfı, ayrıca (36 x 52 mm boyutunda) 3,00
TL bedelli 8 adet anma pulunun yer aldığı 35,00 TL
bedelli (139 x 155 mm) boyutunda pul karnesi; www.
filateli.gov.tr adresinde, filateli cep uygulamasında ve
PTT iş yerlerinde satışa çıktı.

The commemorative stamp was published with a
price of 3.00 TL (36 x 52 mm in size) on "Planets", while
the first day cover of the stamp mentioned is on sale
for 5.00 TL. Also, the carnet for stamps containing eight
commemorative stamps (36 x 52 mm in size) for 3.00 TL
is on sale for 35.00 TL with a dimension of 139 x 155 mm.
All these items are now on sale at www.filateli.gov.tr, in
Filateli mobile application, and PTT offices.

Koronavirüs salgınından dolayı toplum sağlığını korumaya destek olmak, PTT iş yerlerinde yoğunluk
yaşanmasını önlemek ve müşterilerin filatelik işlemlerini PTT iş yerlerine gelmeden yapabilmeleri için;
8 Eylül 2020 tarihinde satışa sunulan ilkgün zarfını
posta damgası ile talep eden müşterilere, www.filateli.gov.tr adresinden ürünün tedavül tarihi itibari ile
6 ay içerisinde satın alınması halinde posta damgalı
olarak gönderilebilecek. Müşterilerin, hazırlanan filatelik ürünler için (Filateli İşletme Prosedürüne uygun
olması halinde) ilkgün damgası ve posta damgası talepleri, 8 Eylül 2020 itibarıyla 3 ay içerisinde PTT AŞ’ye
iletildiği takdirde karşılanacak.
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To support the protection of public health due to the
coronavirus pandemic, to prevent crowding in PTT offices, and to enable customers to perform philatelic
transactions before visiting the PTT offices, the first-day
cover put on sale on September 8, 2020, can be sent to
the customer with the postmark within six months of
the circulation date on www.filateli.gov.tr.
The first-day stamp and postmark requests of the customers for philatelic products (if they comply with the
Philatelic Business Procedure) will be fulfilled if they
are sent to Turkish Post (PTT) within three months as of
September 8, 2020.

Dünya Posta Birliği İdari Konsey Başkanı ve PTT AŞ
Genel Müdürü Hakan Gülten, 9 Ekim Dünya Posta
Günü ve Dünya Posta Birliği’nin 146’ncı yaşını yayınladığı bir mesajla kutladı. PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten yaptığı yazılı açıklamada, PTT AŞ olarak
büyük katkı sağladıkları posta sektörünün, insanlığın
iletişim tarihi açısından ciddi bir önem taşıdığını belirterek şunları söyledi:

Universal Postal Union Chairman of the Council of Administration and PTT General Director Hakan Gülten
congratulated the World Post Day on October 9 and the
146th anniversary of the Universal Postal Union with a
written statement. PTT General Director Hakan Gülten
stated that the postal sector, to which they made a significant contribution as PTT is immensely important in
terms of humanity's communication history and said

“Tarih boyunca tüm insanlık için hayati önem taşıyan
posta hizmetleri alanında global düzeyde kuralların
belirlenmesi zorunluluğunun sonucu olarak 9 Ekim
1874 yılında kurulan Dünya Posta Birliği, 146 yıldır posta
hizmetlerinin tüm dünyada ortak standartlar çerçevesinde gelişimini sağlayarak aslında her anlamda uluslararası iş birliği ve kalkınmaya aracılık ediyor. Posta
hizmetlerinin tüm dünyada tek bir ağ gibi işlemesini
sağlayan ve bu eşsiz ağı oluşturan 192 ülkeyi bir araya
getiren küresel bir iş birliği platformu olarak stratejik
bir misyon üstleniyor. Dünya Posta Birliği’nin kuruluş
yıl dönümünde kutlanan Dünya Posta Günü de iletişim tarihi açısından büyük önem taşıyor. İletişim metotlarına öncülük eden sektörümüz bugün de insanların günlük yaşamını kolaylaştırmaya devam ediyor.”

"Universal Postal Union, which was established on October 9, 1874 as a result of the necessity of determining
the rules at global level in the field of postal services,
which has been vital for all humanity throughout history, has actually been mediating international cooperation and development in every sense by ensuring the
development of postal services within the framework
of common standards all over the world for 146 years.
It undertakes a strategic mission as a global collaboration platform that enables postal services to function
as a single network worldwide and brings together
the 192 countries that form this unparalleled network.
World Post Day, which is celebrated on the anniversary
of the Universal Postal Union's anniversary, is also significantly important in terms of communication history. Our sector, which pioneered communication methods, continues to facilitate people's daily lives today."

Pandemi dönemiyle birlikte posta teşkilatlarının öneminin daha çok anlaşıldığını vurgulayan Gülten, “Bu
zor dönemde her yere ulaşan hizmet ağı ve fedakâr
çalışanlarıyla hizmet sunan, insanların yardımına koşan dünyadaki bütün posta teşkilatlarını kutluyorum.
Posta sektörüne hizmet veren, varlığını ve gelişimini
sürdürmesine katkıda bulunan kıymetli çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hepimizin 9 Ekim
Dünya Posta Günü kutlu olsun” ifadelerini kullandı.

Emphasizing that the postal organizations' significance has become more appreciated with the pandemic period, Gülten said, "I congratulate all the postal
organizations worldwide that provide service with the
service network reaching everywhere and devoted employees helping all people in this challenging period. I
would like to thank my dear colleagues, who serve the
postal industry and contribute to its survival and development. Happy October 9, World Post Day to all of us."
EKİM / OCTOBER
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PTT AŞ’DEN TÜRKİYE-ENDONEZYA DİPLOMATİK
İLİŞKİLERİNİN 70. YILI KONULU ÖZELGÜN ZARFI
Special Cover For The 70th Anniversary Of The Diplomatic Relations
Between Turkey And Indonesia From Ptt.

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ) tarafından “Türkiye-Endonezya Diplomatik İlişkilerinin
70. Yılı” konulu özelgün zarfı 28 Eylül 2020 tarihinde
tedavüle sunuldu. 5,00 TL bedelli özelgün zarfı www.
filateli.gov.tr adresinde, filateli cep uygulamasında ve
PTT iş yerlerinde abone sayısı kadar satışa çıktı.

Turkish Post (PTT) issued a unique cover for "the 70th
Anniversary of the Diplomatic Relations between Turkey
and Indonesia" on September 28, 2020. The special day
cover with a price of 5,00 TL is on sale at www.filateli.gov.tr,
Filateli mobile application, and PTT offices based on the
subscribers' number

Koronavirüs salgınından dolayı toplum sağlığını korumaya destek olmak, PTT iş yerlerinde yoğunluk yaşanmasını önlemek ve müşterilerin filatelik işlemlerini PTT iş yerlerine gelmeden yapabilmeleri için; 28
Eylül 2020 tarihinde satışa sunulan özelgün zarfını
posta damgası ile talep eden müşterilere, www.filateli.gov.tr adresinden ürünün tedavül tarihi itibari ile
6 ay içerisinde satın alınması halinde posta damgalı
olarak gönderilebilecek.

To support the protection of public health due to the
coronavirus pandemic, to prevent crowding in PTT offices, and to enable customers to perform philatelic transactions before visiting the PTT workplaces, the special day
cover put on sale on September 28, 2020, can be sent to
the customer with the postmark within six months of the
circulation date on www.filateli.gov.tr.

Müşterilerin, hazırlanan filatelik ürünler için (Filateli İşletme Prosedürüne uygun olması halinde) özeltarih damgası ve posta damgası talepleri, 28 Eylül 2020 itibarıyla
3 ay içerisinde PTT AŞ’ye iletildiği takdirde karşılanacak.
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The special day stamp and postmark requests of the customers for philatelic products (if they comply with the
Philatelic Business Procedure) will be fulfilled if they are
sent to Turkish Post (PTT) within three months as of September 28, 2020.
EKİM / OCTOBER
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“ÜLKEMİZİN EN
BÜYÜK GÜVENLİK
ŞİRKETİ OLMAYI
PLANLIYORUZ”

“We Are Plannıng To
Become The Bıggest
Securıty Corporatıon
In Our Country”

Sizi biraz tanımamız mümkün mü?

Could you please introduce yourself?

1982’de Beyoğlu’nda doğdum. Orta ve lise
öğrenimimi Sarıyer İHL’de tamamladım.
Kocaeli Üniversitesi’nde Halkla İlişkiler ve
Tanıtım Bölümü lisans eğitimimin ardından, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında da yüksek lisans eğitimi aldım.

I was born in Beyoğlu in 1982. I studied secondary and high schools at Sarıyer İmam
Hatip High School. Following my undergraduate education in the Department of Public
Relations and Publicity at Kocaeli University, I
received post graduate education in the Department of Political Sciences and Public Administration.

2005’te İBB Ulaşım Daire Başkanlığı’nda
Halkla İlişkiler Uzmanı olarak meslek hayatıma başladım. 2008’de İBB İstanbul Ağaç
ve Peyzaj AŞ’de sırasıyla İnsan Kaynakları
Müdürlüğü, Pazarlama Satış Müdürlüğü,
Mali ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcılığı; 2016-2019 yılları arasında Genel Müdür
olarak görev yaptım. 2020 Temmuz ayı itibariyle PTT Para Lojistik ve Özel Güvenlik
Hizmetleri A.Ş. Genel Müdürlüğünü yürütüyorum.

Şirketinizin faaliyet alanları nelerdir?
Şirketimiz kamu ve özel sektör için fiziki güvenlik hizmetleri vermekte; her türlü nakit,
kıymetli evrak, değerli maden ve benzeri
kıymetlerin güvenilir şekilde taşınması (CIT),
işlenmesi (CP), saklanması ve ATM işlemleri konusunda; bankacılık, kuyumculuk ve
nakit sirkülasyonu yoğun firmalara maliyetlerini düşürücü, profesyonel çözümler
sunmaktadır. Ayrıca Türkiye Cumhuriyet
Merkez Bankası ile “Konsinye Madeni Para
Depoları Kuruluş ve Çalışma Esaslarına İlişkin Protokol” imzaladık; TCMB adına madeni para tahsil/tediye, işleme, saklama ve dağıtım işlemleri yapmaktayız.

Şirketinizin misyonundan bahseder
misiniz?
Türkiye’nin fiziki parasını; oluşturacağımız
güvenilir, güçlü ve dinamik yapısıyla emin
ellerde taşımak, kasalarımızda saklamak
ve işlemek. “Kurumsal Fiziki Güvenlik” hizmetini eğitimli personel ile profesyonelce
yerine getirmek.

Şirketinizin gelecek planları nelerdir?

PTT PAL AŞ
GENEL MÜDÜRÜ
FARUK KACIR
Ptt Pal Corp. General
Director, Faruk Kacir
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CIT ve CP faaliyetlerimizde 13 ilde 14 şube
olarak verdiğimiz hizmeti, Ortak ATM Projesi kapsamında 63 ilde 71 şube sayısına
ulaştırarak, ülkemizin her noktasında hizmet vermeyi hedefliyoruz. Mevcutta yaklaşık 2500 olan fiziki güvenlik personel
sayımızı, çok kısa zamanda kurumumuza
kazandıracağımız projeler ile artırarak, ülkemizin en büyük güvenlik şirketi olmayı
planlıyoruz. Alarm İzleme Merkezimizi kurarak, son teknolojik yenilikleri bünyesinde
barındıran bir vizyonla hareket edeceğiz.

I started my career as a Public Relations Specialist in the Transport Department of Istanbul Metropolitan Municipality (İBB) in 2005. I
served at İBB Istanbul Ağaç ve Peyzaj (Wood
and Landscape) Corporation as the Human
Relations Director, Marketing and Sales Director, Financial and Administrative Affairs
Vice Director, respectively in 2008. I served as
the General Director from 2016 to 2019. I have
been acting as the General Director of PTT
Fiscal, Logistics and Private Security Services
Corp. as of July, 2020.
What are the activity areas of your corporation?
Our corporation offers physical security services for the public and private sector; providing professional cost-effective solutions in
secure transportation (CIT), processing (CP)
and storage of all kinds of cash, valuable document, precious metal and other valuable assets and ATM transactions to companies with
heavy banking, jewelry and cash circulations.
We have executed a “Protocol on the Consignment Coinage Depositories Foundation
and Operation Principles” with the Central
Bank of Turkey (CBT). We carry out coin collection/payment, processing, storage and distribution transactions in the name of the CBT.
What is the mission of your corporation?
To transport physical cash of Turkey in safe
hands, to store such in our safe boxes and
process with the help of the reliable, strong
and dynamic structure we are to establish. To
offer professional “Corporate Physical Security” service with trained personnel.
What are the future plans of your Corporation?
While currently offering CIT and CP services
as 14 branch offices in 13 provinces, we aim to
reach 71 branch offices in 63 cities within the
scope of the Joint ATM Project, to be able to
serve in every corner of our country. We are
planning to implement projects in our corporation to increase the number of our physical
security personnel which is currently about
2500, to become the biggest security corporation in our country. We will establish an Alarm
Monitoring Center and act through a vision involving the latest technological advancements.

PTT Para Lojistik ve Özel Güvenlik Hizmetleri A.Ş.
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“PTT BENİM İÇİN
BİR İŞ YERİNDEN
ZİYADE OKUL GİBİ
OLMUŞTUR”

•
“Ptt Has Been A
School Rather Than A
Work Place For Me”

Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Ne kadar
süredir PTT’de çalışıyorsunuz?
1998 yılında mühendis olarak başladığım Şirketimizde hiyerarşik olarak tüm
görevlerde sırasıyla yükseldikten sonra
2016’da Daire Başkanı olarak atamam
gerçekleşmiştir. Bilindiği üzere 1995 yılında PTT; Türk Telekom A.Ş ve Posta
İşletmeleri Genel Müdürlüğü olarak ikiye ayrıldığında, Posta İşletmeleri Genel
Müdürlüğü’nün o günkü yöneticileri
Merkez/Şube Otomasyonu Projesini başlatarak bugünkü modern ve teknolojik
PTT’nin alt yapısını hazırlamışlardır. İlk
önce 27 merkezin otomasyonu ile başlayan ve bugün 5000’in üzerinde otomasyona dahil iş yerine ulaşan süreç içinde
bilfiil yer almaktan her zaman büyük bir
mutluluk duymuşumdur.
Başkanlığınızın PTT içerisindeki temel
görevleri nelerdir? Yaptığınız çalışmalardan kısaca bahseder misiniz?

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ
DAİRE BAŞKANI
BATUR YILMAZ
Department Head Of
Information Technologies,
Batur Yilmaz
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Could you please introduce yourself?
For how long have you been working at
PTT?
I started my career in our Corporation in
1998 as an engineer. After being promoted in all positions in the Corporation in
a hierarchical order, I was appointed as
the Department Head in 2016. As known,
when PTT was divided into two as TT and
Post Operations, Post Operations’ directors
of the time launched the Center/Branch
Office Automation Project to prepare the
infrastructure of today’s modern and technologic PTT. I have always been proud to
be an active participant of the process that
started with the automation of 27 centers
to reach more than 5000 companies involved in the automation today.

“PTT BENİM İÇİN
BİR ÖMRÜ İFADE
EDİYOR”

•
“Ptt Means A
Lifetime To Me”

Briefly, I may state as to manage the data
centers on which the Information Technologies applications our corporation and its
affiliates operate, to ensure uninterrupted
operation of the automatic network, to carry
out IT operations and to offer onsite and/or
remote support to the final users of the corporation. As for our recent remarkably successful projects; we founded and managed
the Information Technologies infrastructure
of the 26th Universal Postal Union Organization established on the electronic environment without any paper for the first time in
the world in 2016, which is considered as the
pride of our country and in Mustafa Kemal
District, we have put a new generation data
center worthy of our corporation into service
within the scope of our Corporation’s “Digital Transformation Project”.

PTT gibi büyük bir kurumda çalışıyor
olmak sizin için ne ifade ediyor?

What does it mean to you to be working
at a great institution like PTT?

PTT benim için bir işyerinden ziyade bir
okul gibi olmuştur. Türk Telekom A.Ş ayrışmasından sonra PTT’de işe başlayan ilk
teknik elemanlardık ve yeni mezun olmuş
idealist mühendislerden oluşan özverili
bir gruptuk. PTT’nin teknolojik gelişiminde bu grubun çok büyük payı olmuştur.
Liyakat esaslı çalışmanın en güzel örneklerinden olduğumuzu düşünüyorum.

PTT has been a school rather than a workplace for me. I was among the first technicians to start working at PTT after the
separation of TT. We were a devoted group
consisting of newly graduate idealist engineers. This group had a great role in the
technological development of PTT. I believe
we are one of the best examples of qualification-based work.

Could you please introduce yourself?

1959 yılında Sivas Divriği’de doğdum.
17 Temmuz 1989 tarihinden bu yana
PTT’de çalışıyorum. Gerek taşra gerek
merkez teşkilatında çeşitli unvanlarda
ve farklı birimlerde çalıştım. Özel Kalem
Müdürü, PTT Spor Kulübü Başkanı, PTT
Biriktirme ve Yardım Sandığı Yönetim
Kurulu Üyesi olarak görev yaptım. Halen Türk Telekom ve PTT Vakfı Yönetim
Kurulu Üyesiyim. 2013 yılından 2016 yılına kadar Eğitim Daire Başkanlığı ve
Değerli Kâğıtlar Daire Başkanlığı görevlerinde bulundum. 2016 yılı Ağustos
ayından itibaren de Strateji Geliştirme
Daire Başkanı olarak görevimi sürdürmekteyim.

I was born in Divriği, Sivas in 1959. I have
been working at PTT since July 17, 1989.
I have served in different positions and
in different departments both in central
and rural organizations. I acted in the
capacity of the Executive Assistant, PTT
Sports Club President and PTT Savings
and Aid Fund Executive Board Member.
I am a member of Türk Telekom and PTT
Foundation Executive Board. I served as
the head of the Department of Training and Department of Valuable Papers
from 2013 to 2016. I have been acting as
the Head of the Department of Strategy
Development since August 2016.

Başkanlığınızın PTT içindeki temel görevleri nelerdir?

What are the main functions of your department at PTT? Could you briefly tell
us about your operations?

Şirketimiz ve iştiraklerinin hizmet verdiği Bilgi Teknolojileri uygulamalarının
üzerinde çalıştığı veri merkezlerini yönetmek, otomasyon ağının kesintisiz
çalışmasını sağlamak, BT operasyonel işlemlerini yürütmek ve Şirket’in son kullanıcılarına yerinde ve/veya uzaktan destek
vermek olarak özetlenebilir. 2016 yılında
dünyada ilk defa kâğıtsız olarak elektronik ortamda yapılan ve başarılı bir şekilde
ülkemizin yüz akı olarak tamamlanan 26.
Dünya Posta Birliği Organizasyonu’nun
Bilgi Teknolojileri alt yapısını kurup yönetmiş olmak ve Şirketimizin “Dijital
Dönüşüm Projesi” kapsamında Mustafa
Kemal Mahallesi’nde Şirketimize yakışır
yeni nesil bir veri merkezini hizmete vermek son yıllarda yapılan kayda değer başarılı projelerimiz olarak sayılabilir.

Kendinizden biraz bahseder misiniz?

Günümüzde her alanda çok hızlı bir değişim süreci yaşanıyor. Her kuruluşun,
değişimleri ve bu değişimler sonucunda
ortaya çıkacak olan sonuçları önceden
tahmin ederek durumu başarılı bir şekilde analiz etmeleri gerekiyor. Dolayısıyla,
kurumların, stratejik planlama yapmasının verimli ve etkili bir yönetim için
vazgeçilmez olduğu sonucu karşımıza
çıkıyor.
Bizler de, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı olarak, PTT’nin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans
ölçütlerini ve bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemleri belirliyoruz. Çalışma
arkadaşlarımızla birlikte Şirketimizin
Stratejik Planlarının takibini, analizini,
değerlendirmesini yapıyor; tüm bunları
yaparken de gelişen şartlara göre güncellemeler gerçekleştiriyoruz.
PTT sizin için ne ifade ediyor?

STRATEJİ GELİŞTİRME
DAİRE BAŞKANI
HİKMET ÖZKAN
Department Head Of
Strategy Development
Hikmet Özkan

180 yıllık köklü Şirketimiz PTT, benim
için yalnızca iş yaşamımı sürdürdüğüm bir yeri değil, bir ömrü ifade ediyor. Otuz yılı aşkın süredir milletimize
hizmet etmenin gururunu yaşadığım,
üyesi olmaktan mutluluk duyduğum
bu büyük aileye sahip olduğum için
kendimi çok şanslı hissediyorum.

What are the main responsibilities of
your department at PTT?
We go through a period of change in every field today. Each organization needs
to predict the changes and the outcomes of changes and to analyze the
conditions successfully. Thus, we see that
strategic planning is indispensable for
organizations for an efficient and effective management.
As the Strategic Development Department, we identify the medium- and
long-term goals of PTT, its fundamental
principles and policies, objectives and
priorities, performance measures and
the methods to be used to access all of
them. We monitor, analyze and evaluate
the Strategic Plans of our Corporation
together with our colleagues, and carry
out updates in line with the changing
circumstances while doing all these.
What does PTT mean to you?
PTT, our 180-year-old deep-rooted corporation, is not only a place to lead my professional life, it means a lifetime to me. I
feel so lucky to have such a great family
that I feel happy to be a member of, feeling proud to be serving our nation for
more than thirty years.
EKİM / OCTOBER
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“GELECEĞE
MİRASIMIZ OLAN
180 YILLIK YÜCE
ÇINARIN MENSUBU
OLMAKTAN ŞEREF
DUYUYORUM”

“I Am Honored To
Be A Member Of The
180-Year Old LongEstablıshed Company
Whıch Is Our Future
Legacy.”

Sizi tanıyabilir miyiz? Ne kadar süredir
PTT’de görev yapıyorsunuz?

Could you please introduce yourself? How
long have you been working for PTT?

1966 Malatya doğumluyum. Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat
Mühendisliği Bölümü’nü 1988 yılında
bitirdim. 1989 yılında Malatya PTT Başmüdürlüğünde inşaat mühendisi olarak
göreve başladım. Aynı ilde; Başmühendis, Yapı İşleri Müdürü, Başmüdür Yardımcısı, Başmüdür olarak görev yaptım.
Mardin ve Çanakkale’nin de ardından
Başmüdürlük görevimi Eskişehir’de sürdürmekteyim.

I was born in Malatya in 1966. I graduated
from the Department of Civil Engineering at
the Faculty of Engineering in Istanbul University in 1988. I started to work at Malatya
General Directorate of PTT as a civil engineer
in 1989. I worked as chief engineer, constructional work manager, deputy general director, general director in the same city. Following Mardin and Canakkale, I continue to
work as the general director in Eskişehir.

PTT’nin şehrinizdeki çalışmalarından
bahseder misiniz?

Would you tell us about PTT’s activities in
your city?

Şehrimizde nüfusun çoğu şehir merkezimizde ikamet etmekte. Aynı zamanda
üç üniversitenin varlığı, teknokent olması, çevre illerin merkezi konumunda bulunması nedeniyle şehir içinde nüfus yoğunluğu ve hareketliliği fazladır. Mevcut
öz kaynaklarımızı koruyarak, verimlilik ve
karlılık esaslarına bağlı kalarak, şirketimizin hedeflerine ulaşmayı amaçlayan çalışmalar yapmaktayız. Merkez konumundaki iş yerlerimizin şubeye dönüştürülmesi
(İnönü-Mihalıççık), birbirlerine yakın ve işlem trafiği düşük şubelerin kapatılmasıyla mevcut kaynakların etkin kullanılması
sağlanmaktadır. İhbar oranı yüksek olan
yerlere KARGOMAT’lar kurulmakta, PTT iş
yerlerine, AVM’lere ve üniversitelere yakın
yerlere ATM kurularak tanınırlığımızın ve
işlem trafiğimizin artırılması için çalışmalar yapılmaktadır.

Most of the population is living in the city
center. At the same time, due to the presence
of three universities, and since the city has a
techno city as well as being centrally located
for neighbor cities, population destiny and activity are high. Protecting our own resources
and adhering to principles of efficiency and
profitability, we are conducting some activities aimed at achieving the goals of our company. We are trying to use current resources
effectively by turning the centrally located
offices into the branch offices (Inonu-Mihaliccik) and closing down branches located
close to each other and with low transaction
volumes. We place smart parcel lockers in
the areas where the rate of delivery notices is
high, and we also place ATM’s in PTT offices,
shopping malls and around the universities
and so we are trying to improve our recognition and increase our transaction volume.

PTT gibi köklü bir kurumda görev yapıyor olmak sizin için ne ifade ediyor?

ESKİŞEHİR PTT
BAŞMÜDÜRÜ
HÜSEYİN ZENGİN
Huseyin Zengin
Director-In-Chief Of
Eskisehir Ptt
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PTT bir aşk, bir sevdanın adıdır. 23 Ekim
1840 tarihinde cihan imparatorluğunda kurularak tarih sahnesine adım atan
Şirketimiz, ilk günkü heyecan ve azimle içinde barındırdığı kurum kültürünü
muhafaza ederek, vatandaşa hizmet etmek üzere kendisine yüklemiş olduğu
vizyonu, “halka hizmet, Hakk’a hizmet”
ruhunu benimseyerek yaşatmaya devam etmektedir. Şirketimiz posta, banka, lojistik ve e-ticaret alanlarında yapılan inovasyon çalışmalarıyla dijitalleşen
dünyaya uyum sağlayarak 21. yüzyılda
da mevcut varlığını koruyarak gelişmeye
devam etmektedir. Geleceğe mirasımız
olan 180 yıllık yüce çınarın mensubu olmaktan şeref duyuyorum.

“ALLAH, BEŞ
NÜFUSLU AİLENİN
RIZKINI BANA PTT
ARACILIĞIYLA
VERDİ”

“Allah Provıdes For
Fıve-Person Famıly
Through Ptt”

1955’te Erzincan’da doğdum. İlk, orta,
lise tahsilimi Erzincan’da tamamladım.
1979’da Sivas Yıldızeli Yavu PTT şubesinde köy dağıtıcısı olarak göreve başladım.
PTT’de çalışırken Anadolu Üniversitesi
İşletme Fakültesi’nden mezun oldum.
Memur, Şef, Amir, Müdür, Başmüdür Yardımcılığı görevlerinden sonra; 2005-2008
yıllarında Amasya, 2008-2014 yıllarında
Erzincan, 2014-2016 yıllarında ise Bartın
PTT Başmüdürü olarak görev yaptım.
2016’dan beri tekrar Erzincan PTT Başmüdürü olarak vazifeme devam ediyorum

PTT’nin şehrinizdeki çalışmaları nelerdir?
Şehrimizde tüm personelimizle birlikte
vatandaşlarımıza hızlı ve kaliteli hizmet
sunmaya çalışırken, aynı zamanda Şirketimizin ve ülkemizin hedeflerine, ilimizin
potansiyeline göre katkıda bulunmaya
çalışıyoruz. Geleneksel posta hizmetlerimizle insanlar arasında köprüler kurarken, günümüzde küresel ekonominin
parlayan yıldızı kargo, lojistik ve e-ticaret
alanlarında Şirketimize yeni müşteriler
kazandırmak için tüm ekibimizle birlikte gayret gösteriyoruz. Ayrıca, Şirketimizin 4. PTT Eğitim Merkezi’nin şehrimizde
bulunması nedeniyle, Genel Müdürlüğümüzce yapılan programlar doğrultusunda 81 vilayetimizden hizmet içi eğitimlere kursiyer gönderilmesi; çalışanlarımızın
yeni dostluklar ve arkadaşlıklar edinmesine, PTT ailesinin kaynaşmasına vesile olduğundan bu hususta emeği geçenlere
PTT Hayat dergimiz aracılığıyla şükranlarımı arz ediyorum.

What does it mean to you, to work for a
long-established company like PTT?
For me PTT is love and passion. Our company established in the world empire on October 23, 1840 entered the stage of history,
preserves the corporation culture with excitement and determination on the first day.
It also continues to keep the vision of serving
the citizen alive by adopting the principle
‘Serving People is Serving God’ Our company continues to grow by preserving its
existence in the 21st century by adapting to
the digitalized world with innovation works
in the fields of postal, banking, logistics and
e-commerce. I am honored to be a member
of the 180-year-old long-established company, which is our future legacy.

Bize biraz kendinizden bahseder misiniz?

PTT’nin sizin yaşamınızdaki yerinden
ve öneminden bahsetmeniz mümkün
mü?

ERZİNCAN PTT
BAŞMÜDÜRÜ
METİN AĞDAŞ
Director-In-Chief Of
Erzincan Ptt

Yedi çocuklu bir ailenin ikincisiyim. Elektrik tesisat, tamirat işleri yaptığımız bir iş
yerimiz vardı. PTT’de çalışmak hiç aklımda olmamasına rağmen tanıdık PTT’cilerin ısrarıyla sınava girdim, kazandım.
Rahmetli büyüklerimizin sözlerini tuttuğumdan olsa gerek Allah bana hiç ummadığım görevler nasip etti. Beş nüfuslu
ailenin rızkını PTT aracılığıyla verdi. Ömrüm varsa 41. hizmet yılımda, 25.12.2020’de
emekli olacağım. Ecdadımız, kurumumuza ve devletimize kanlarını canlarını feda
ettiler. Rahmetle anıyor şükranlarımı sunuyorum.

Could you please introduce yourself?
I was born in Erzincan in 1955. I completed
my primary and secondary education in
Erzincan. In 1979, I started to work for PTT
Branch of Sivas Yıldızeli Yavu as village delivery man. While working for PTT I graduated from the Department of Business
Administration in Anadolu University. After
I worked as official, chief, supervisor, deputy
director-in-chief, I served as director-in-chief
at Amasya PTT between 2005-2008, at Erzincan PTT between 2008-2014 and at Bartın
PTT between 2014-2016. Since 2016 I continue to work as director-in-chief in Erzincan.
Would you tell us about PTT’s activities
in your city?
While we are offering fast and quality services to our citizens with our entire crew,
we also try to contribute to the goals of our
company and our country according to our
city’s potential. While building bridges between our traditional postal services and
people, we try to gain new customers in the
fields of cargo, logistics and e-commerce,
the shining stars of the global economy,
with our entire team. Since our company’s
4th PTT Training Center is in our city, many
trainees from 81 cities come to our city to
attend in-service training events in line with
the programs organized by our Directorate
of General and this enables our employee to
make new friends. So, I would like to thank
everyone who had contributed to this,
through PTT Life Magazine.
Would you tell us about what PTT means
for you?
I am the second of the family of seven children. We used to have a workplace where
we were handling with electric installation
and repair works. Although I never planned
to work at PTT, I was persuaded by some acquaintances who worked at PTT and I took
the exam and passed. I guess Allah blessed
me with great jobs I never expected just because I listened to my deceased elders. Allah
provides for five-person family through PTT.
If I stay alive, I will retire in my 41st year of service, on December 25, 2020. Our ancestors
sacrificed their lives for our institution and
our state. I commemorate them with mercy, and would like to thank them.
EKİM / OCTOBER

59

Atölye / Workshop

Atölye / Workshop

Dilanur Yıldırım

HARFLERE RESİM ÇİZMEK:

KALİGRAFİ SANATI

Drawing Pictures With Letters:
The Art Of Calligraphy

Kaligraf Erhan Olcay ile Röportaj
Interview with Calligrapher Erhan Olcay

Yazı, insanlığın gelişiminde ve medeniyetlerin inşasında tarihî rol oynayan bir iletişim aracıdır. Yazıya verilen kıymet onu
süslemeyi ve güzel yazma çabasını da beraberinde getirmiş, zaman içinde kaligrafi sanatının gelişmesine zemin hazırlamıştır. Mektuplaşma alışkanlığı ile yaygınlaşan bu sanata duyulan
ilgi, dijitalleşen dünyada da canlılığını koruyor. Biz de Türkiye’nin önemli kaligraflarından Erhan Olcay ile kaligrafi sanatı
üzerine keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik.

ERHAN
OLCAY,
ATÖLYE
ERHAN
OLCAY,
WORKSHOP
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Writing is a communication tool performing a historical role in the
development of human kind and the building of civilizations. The
appreciation felt for writing brought about the efforts in calligraphy
and decorating the letters paved the way to the art of calligraphy. The
interest in this art, which has become widespread with the habit
of correspondence, still keeps its presence alive in the digitalized
world. Thus, we held an enjoyable interview with Erhan Olcay, one of
the important calligraphers in Turkey, on calligraphy.
EKİM / OCTOBER
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“Kaligrafi”; Yunanca kallos (güzel) ve
graphos (yazı) kelimelerinin birleşiminden oluşur. Yazılı iletişimi sanata
dönüştüren ve insanı, duygularını ifade etmede kalıpların dışına çıkaran
kaligrafi; günümüzde popüler görsel
sanatlar arasında kabul ediliyor. 10 yılı
aşkın zamandır kaligrafiyle uğraşan ve
Türk yazı kültürüne hizmet eden Erhan
Olcay ile kaligrafiyi kullanarak harflere
nasıl hayat verdiğini konuştuk.
Kaligrafiyi nasıl tanımlarsınız?

DOKU SERISI,
YUNUS EMRE
TEXTURE
SERIES,
YUNUS EMRE

Kaligrafi kelime anlamı itibariyle güzel
yazı yazma sanatıdır. Bu sanat, mükemmel harf formları oluşturmanın
ötesinde, onlara hayat verme çabasıdır. Şahsım için de kendimi ifade etmenin ve ruhumu yansıtabilmenin en
kolay yoludur. Hem geleneksel hem
de çağdaş kaligrafi için estetik kaygı,
olmazsa olmazdır. Geleneksel kaligrafide metnin içeriği de ayrıca önem
taşır. Kesinlikle okunur olmalı ve metnin kıymetini yansıtmalıdır. Çağdaş kaligrafide ise metin işlevsel olmak, yani
okunmak zorunda değildir. Dolayısıyla
çağdaş kaligrafi, harflerle yapılmış bir
resim gibi düşünülebilir.
Kaligrafi ile tipografinin arasındaki
fark nedir?

7'den 70'e herkes
kaligrafinin temel
ilkelerini rahatlıkla
öğrenebilir.
Any one at any age can
easily learn the basic
principles of calligraphy.

Tipografi daha önce tasarlanmış harflerin yan yana gelmesi ile oluşturulur.
Kaligrafi ise doğaçlama ortaya çıkan,
direkt elle o anda yazılan bir metindir.
Dolayısıyla kaligraf, o anki ruh hâlini
kendine özgü bir dille harflere yansıtır
ki kaligrafiyi çekici kılan da budur.
Kaligrafinin kullanıldığı alanlar nerelerdir?
Kaligrafi 2000’li yıllarda çağdaş yorumlar ve denemelerle oldukça yol kat etmiş ve dünya sanat piyasasında öne
çıkmıştır. Ülkemizde de çağdaş sanat
camiasında, ben ve birkaç değerli kaligrafi sanatçısının güncel yorumlarıyla
ilgi görmeye başlamıştır. Kaligrafi; tüm
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“Calligraphy” is made up of two Greek
words; kallos (beautiful) and graphos
(writing). Calligraphy, evolving the
written communication into an art
and enabling one expressing his/her
feelings outside the box, is now recognized among the most popular visual
arts. We talked with Erhan Olcay, working with calligraphy over 10 years and
serving Turkish writing culture, on how
he brought life into letters.
How can you define calligraphy?
Calligraphy, literally, means writing beautifully. This art, besides creating perfect letter formats, means the struggle
to bring them to life. For me, personally, it means the easiest way to express
myself and my feelings. Both for the
traditional and contemporary calligraphy, aesthetic concern is a must. In traditional calligraphy, the content of the
writing is also of importance. It should
be eligible and it should also reflect its
value. However, in contemporary calligraphy, the text does not have to be functional; that is, doesn’t have to be legible.
Therefore, contemporary calligraphy
can be considered as a drawing made
with letters.
What is the difference between calligraphy and typography?
Typography is created by juxtaposing
the letters that are designed previously. However, calligraphy is an improvised text written by hand at that moment. Therefore, calligrapher reflects
his/her current mood to the letters in
a unique language, which is what makes calligraphy attractive.
In which areas calligraphy is used?
In the 2000s, calligraphy came a long
way with contemporary interpretations
and trials and stood out in the world art
market. It has started to draw attention
in the contemporary art community in
our country with the current interpretations of me and a few valuable calligraphy artists. Throughout the world, calligraphy is used in any kind of
work that contains letters from logos

dünyada logo, tabela, kitap kapağı, albüm kapağı, kitabe yazıları gibi; içinde
harf olan her yerde kullanılmaktadır. Ülkemizde ise özellikle düğün, mezuniyet
gibi törenlere daha da anlam katmak
için davetiye ve diploma üzerine isim
yazımında sıklıkla kullanılmaktadır.
Kaligrafinin eğitimi meşakkatli midir?
Evet, kaligrafi eğitimi oldukça meşakkatli ve zaman isteyen bir süreçtir.
Ben eğitim verdiğim kurumlarda tüm
temel kaideleri ve malzeme kullanım
tekniklerini 4 yıllık bir müfredata ancak sığdırabiliyorum. Bu eğitim sonunda herkes yazı kültürünü almış ve
güzel yazı yazabilir duruma gelebiliyor.
Ama her güzel yazı kaligrafi midir?
Hayır. Çünkü teknik ve üslup öğreti-

and post signs to book covers, album
covers and inscription writings. In our
country, calligraphy is frequently used
in writing names on invitation cards
and diplomas to make ceremonies like
weddings and graduations more meaningful and special for the participants.

DOKU SERISI,
DENGE
TEXTURE
SERIES,
BALANCE

Is calligraphy training challenging?
Yes, calligraphy education is a very laborious and time-consuming process.
I can just fit all the basic principles and
material use techniques into a four-year curriculum in the institutions where
I teach calligraphy. At the end of their
education, they all know about writing
culture and are able to produce beautiful writings. However, is all good
writing considered as calligraphy?
No. Because technique and style can

Çağdaş kaligrafi,
harflerle yapılmış
bir resim gibi estetik
değer taşır.
Contemporary calligraphy
has the value of a drawing
made with letters.
EKİM / OCTOBER
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lebilir ama sanatsal içgüdü öğretilemez. Kişi ancak aldığı eğitimin üzerine koyup kendini geliştirirse sanatsal
bir değer üretebilir. Kaligrafiyle sanat
olarak değil de hobi amaçlı ilgilenmek
istiyorsanız, 7′den 70′e herkes kaligrafinin temellerini rahatlıkla öğrenebilir.
Kaligrafi ile günlük hayatın stresini yönetebilir, kendinizi ve çevrenizi mutlu
edebilirsiniz.
YUNUS EMRE
SERİSİ
YUNUS EMRE
SERIES

Eğitim ve üretim aşamalarında hangi materyaller kullanılır?
Kaligrafide malzeme uçsuz bucaksız
bir derya gibidir. Mürekkep olarak guaj,
akrilik, suluboya, is mürekkebi, ceviz
mürekkebi ve japon mürekkebi gibi
mürekkepler kullanılır. Kâğıtların her
türlüsü kullanılabilir ama ağırlıklı olarak
pamuk oranı yüksek olanlar tercih edilir. Kalem olarak ise çeşitli metal uçlar
ve fırçalar kullanılmaktadır. Geleneksel kaligrafide parşömen, tüy kalem ve
mürekkep üçlüsünden başka, çeşitli
reçineler ve tozlar kullanılmıştır. Fakat
zamanla parşömen yerini kâğıda, tüy
kalem yerini metal uçlara bırakmıştır.
Bunlar haricinde sanat malzemesi olarak kullanılan veya kullanılmayan ne
varsa, hayal gücüne bağlı olarak kaligrafide değerlendirilebilir.
Özgün fikirler için ilhamınızı nerelerden alıyorsunuz?

Sanatçının hayal
gücüne bağlı
olarak her türlü
malzeme kaligrafide
kullanılabilir.
Depending on the artist’s
imagination, anything
material can be used in
calligraphy.
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Müzik benim olmazsa olmazım, hayatımın her döneminde her anında yoğun
bir şekilde var. Dolayısıyla müzikten ilham aldığım kesin. Bazen bir şarkı dinlerken “bu söz çok güzel, mutlaka yazmam lazım” diye düşünerek tasarım
yapmaya başlıyorum ve çalışma bitene
kadar aynı şarkıyı yüzlerce kez dinliyorum. Ayrıca müzik, bir çalışmamı yarıda bırakıp sonra geri döndüğümde
yine aynı konsantrasyona ve ruh hâline ulaşmama da imkân sağlıyor. Tabii
ki İstanbul’da yaşıyor olmak da görsel
olarak kişiyi uyaran bombardımanına
tutuyor. Siz isteseniz de istemeseniz de
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be taught but not the artistic instinct.
One can only create an artistic value if
one improves oneself by adding more
to what he/she has learnt at school. If
anyone wants to take up calligraphy as
a hobby rather than art, any one at any
age can easily learn the basic principles of calligraphy. You can manage the
stress of daily life and make yourself
and your environment happy with it.
What materials are used during the
training and production stages?
In calligraphy, you have an endless
supply of materials. You can use gouache, acrylic, watercolor, soot ink walnut
ink and Japanese ink as ink. All kinds
of paper can be used, but mainly the
ones with higher cotton ratio are preferred. Various metal tips and brushes
can be used as a pen. In traditional calligraphy, other than the triad of parchment, quill pen and ink various resins
and powders were used. In time parchment was replaced with paper and quill pen with metal tips. Except for these,
depending on your imagination, anything that is used or not used as art material can be made use of in calligraphy.
Where do you get the inspiration
from for the unique work of your art?
Music is something I cannot give up
on. It has always been there in every
period of my life. So, it is obvious that
I get inspired by music. Sometimes,
when I’m listening to music, I start designing thinking “these lyrics are perfect, I have to write them,” and listen to
the same song hundreds of times until
the work is complete. Music also helps
me to reach the same concentration
and mood when I leave a work halfway
and then get back to it. Of course, living in İstanbul also bombards you
with visual stimulus. Whether you like
it or not, whatever you see walking
along the streets in İstanbul improves
your perception and inspires you.
Dou you think there is a difference
between producing writing digitally
and using pen and paper?

İstanbul sokaklarında dolaşırken gördükleriniz algınızı genişletiyor ve size
ilham olarak geri dönüyor.
Dijital olarak ya da kâğıt-kalem kullanarak yazmanın bir farkı var mı sizce?
Tabi ki var. Her zaman kâğıt – kalem
kullanmayı tercih ederim. Dijitalin ruhu
yok. Bunu en kolay şöyle anlatabilirim:
Size eskiden gönderilmiş bir mektubu
yıllar sonra zarfından çıkarıp okumak
ile bir e-postayı tekrar açıp okumak
arasında dağlar kadar fark var. O kâğıda dokunmak, koklamak, yıpranmış
zarfın üzerindeki pulu incelemek…
Hepsi buram buram yaşanmışlık barındırıyor içinde, gerçek olduklarını hissedebiliyorsunuz.
Artık mektuplaşma alışkanlığımız azalmış olsa da biz kaligraflar olarak bunu
kendi aramızda devam ettirmeye çalışıyoruz. Zarif el yazılarımızla yazdığımız
mektupları hazırladığımız gösterişli zarflara koyup birbirimize göndererek mektuplaşma kültürümüzü yaşatıyoruz. Geleceğe; kalıcı, dokunup hissedebileceğimiz,
zamana meydan okuyan güzel hatıralar
bırakmış oluyoruz.
Kaligrafiyle ilgili unutamadığınız bir
anınız var mıdır?
Bundan 10 yıl kadar önce bir okulda çocuklara kaligrafi dersi veriyordum. Sene
sonuna doğru 2. sınıflarla yaptığım bir
ders esnasında sınıf öğretmeni sınıfa girdi ve dersin nasıl gittiğini sordu. Birlikte
sıraların arasında dolaşmaya başladık.
“Sınıfın en iyi öğrencisi Esmanur” dedim.
“Hatta okulun da en iyisi diyebilirim” dedim. O yazarken Esmanur’u izlemeye
başladık. Sınıf öğretmeni birden duraksadı. Şaşkınlıkla “Kızım sen solak değil miydin?!” diye sordu. Esmanur da “Evet öğretmenim solağım. Ama kaligrafiyi sağ
elimle çalışıyorum” deyince hayret ettik.
Tabii sanatla ilgilenmenin çocuk gelişiminde hiç tahmin edemediğimiz yerlere
gidebildiğini gösteren bir anekdottu. Yaşadığım en ilginç ve sevimli anı buydu.

Of course, there is. I always prefer using
pen and paper. Digital production has
no soul to itself. Let me explain this to
you in this way: There is a great difference between reading an e-mail and
taking a letter out of its envelope and
reading it again many after it is sent
to you. The feel of that paper, its smell,
examining the damaged stamp on it…
All of them are full of life. You can feel
that they are real.
Although writing letters are out of fashion these days, we as calligraphers,
still try to keep this tradition alive by
sending letters to each other. We keep
our culture of writing letters by putting
our neat and elegant handwritten letters in elaborate envelopes and sending them to each other. By doing so,
we leave good permanent memories
to the future; memories that one can
touch and feel and defy time.
Do you have a unforgettable fond
memory about calligraphy?
I was teaching a group of kids at a
school about ten years ago. Towards
the end of the academic year, during
the class with one of the 2nd graders,
the classroom teacher entered the
class and asked how the course was
going. We started walking between
the rows together. I said, “Esmanur is
the best in class.” “She is even the best
at school.” We started watching Esmanur as she was writing. The classroom
teacher stopped walking all of a sudden and to her surprise “Weren’t you
left handed?” asked her. We were really surprised when Esmanur said “Yes,
I’m left handed, my teacher. But I use
my right hand when working on calligraphy.” Of course, it is an anecdote
that shows us, in child development,
interest in art can take us to places we
have never imagined. It is the most interesting fond memory I’ve ever had.

•
Geleneksel kaligrafi
çalışmalarında
parşömen, tüy kalem
ve mürekkep kullanılır.
In traditional calligraphy,
parchment, quill pen and
ink are used.
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Zelal Arabacı

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE
POSTA ARAÇLARI
Postal Vehicles
From Past To Present

•

Bugün tek tıkla saniyeler içerisinde dünyanın diğer ucuna gönderebildiğimiz kısa
mesaj ve e-postalar; eskiden kil tabletlere, papirüslere yazılıyor ve oldukça meşakkatli yolculuklar sonucunda muhatabına ulaşıyordu. Bu ay Yenilik Tutkusu’nda
önemli haberleri, diplomatik yazışmaları ve mektupları uzaklara taşıyan posta arabalarının, günümüz teknolojisine ulaşana kadar yaşadığı dönüşümü inceliyoruz.
Text messages and e-mails that we can send to the other end of the world in just seconds
with one click were used to be written on clay tablets back then and papyrus and reached
their addressee after quite arduous travels. We are inspecting the transformation that
the postal vehicles, which carry important news, diplomatic correspondence and letters
faraway, have experienced until they reached today's technology in Yenilik Tutkusu
(Passion for Innovation).
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JOHN
PALMER,
1915
PORTRAIT
OF JOHN
PALMER,
1915

•
İnsanlık öteden beri, kendi
varlığından uzakları haberdar
etmek istemiştir. Bu nedenle
haberleşme ve iletişim tarihi,
insanlık tarihi kadar eskidir.
Mail coaches run by horses
used to carry important
governmental documents and
materially-valuable packages
in addition to personal letters.
Therefore, there used to be
security guards in the mail
coaches aside from the driver.
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Haberleşme ve iletişim ihtiyacı insanlık tarihi kadar eskidir. En ilkel dönemlerde insanlar duygu ve düşüncelerini
çevresindekilerle konuşarak veya mağara duvarlarına çizdikleri resimlerle
aktarıyorlardı. Zamanla bununla yetinmeyip ateş, duman, ışık, ayna, davul, boru, ıslık gibi araçlarla haberleşme ihtiyacını gidermeye çalıştılar. M.Ö
3200’lü yıllara gelindiğinde ise yazının
icadı insanlık tarihinde yeni bir çağ
başlatırken, iletişim ve haberleşme alanına da devrimsel bir yenilik getirdi.

The need for communication is as old
as the history of humanity. In the most
primitive periods, people expressed
their emotions and opinions by talking
with others and by pictures that they
drew on cave walls. Over time, they
did not settle for this and tried to meet
the need for communication with
tools such as fire, smoke, light, mirrors,
drums, pipes and whistles. While the
invention of writing started a new age
in the history of humanity in 3200 BC,
it also brought a revolutionary innovation to the field of communication.

İnsanlar yazıya döktükleri duygu ve
düşüncelerini uzak mesafelere iletmek
için önce ehlileştirdikleri güvercinlerden faydalandılar. Daha sonra posta taşımacılığı görevi güvercinlerden
alınıp elçi ve ulaklara devredildi. Elçi
ve ulaklar asırlar boyunca at üstünde
haber getirip götürdü. Genellikle devletler arası yazışmaları ve kralların valiliklere gönderdiği emirleri taşıdılar.
Bazen de ticari siparişleri, malları, hazineleri emanet sahiplerine ilettiler.

People first used domesticated pigeons to send their emotions and
opinions that they have written down
long distances. Then, the duty of postal transport was removed from the pigeons and given to messengers and
couriers. Messengers and couriers traveled horses and brought news for centuries. They generally carried international correspondences and the orders
sent by the kings to the governorships.
Sometimes, they delivered commer-

Zamanın çok yavaş aktığı çağlarda
ulakların günler, hatta aylar süren yolculukları insanlara çok uzun gelmiyordu. Ancak toplumlar geliştikçe zamanın akışı hızlandı. Haber ve bilgilerin
daha çabuk iletilmesi zaruri oldu. Posta hizmetlerini, yalnızca devlet adamları ve ticaret erbapları değil; sıradan
insanlar da talep etmeye başlayınca
ulakların sayısı ve mektup taşıma kapasitesi yetersiz hale geldi.

•
İlk posta arabasını
geliştiren Palmer, büyük
postane reformunu
başlatan kişi olarak
da postacılık tarihine
geçmiştir.
Palmer, who developed the
first mail coach, went down
in the postal history as the
person who started the
post office reform.

İLK POSTA ARABASI
18. yüzyılın sonlarında posta taşımacılığı hâlâ ulaklar tarafından at üstünde
yapılıyor, insan taşımacılığı ise at arabaları ile sağlanıyordu. Bir tiyatro yönetmeni olan John Palmer, o dönemde tiyatro dekorlarının ve oyuncuların
taşınması için geliştirilen at arabası
türünün, posta dağıtım hizmeti için de
kullanılabileceğini ileri sürdü. Mevcut
sistemin iyileştirilemeyeceğine inanan
yetkililere direnen Palmer, 2 Ağustos
1784’te Bristol ve Londra arasında ilk

cial orders, products and treasures to
custodians.
In the eras where time flows so slowly,
the journey of couriers taking days and
even months was not too long for people. However, the flow of time accelerated as societies developed. It was necessary to deliver news and information
more quickly. The number of couriers
and their capacity to carry letters became insufficient when ordinary people also demanded postal services in
addition to statesmen and traders.
THE FIRST MAIL COACH
The end of the 18th century, postal
transport was still handled by messengers on horseback while human
transport was handled with horse carriages. A theater director, John Palmer
asserted that the type of horse carriage which was developed to carry theater decors and actors could be used for
mail delivery service. Palmer stood out
against the authorities, who believed
that the current system cannot be imEKİM / OCTOBER
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•
İlk posta arabaları anısına İngiltere
tarafından posta pulu ve yarım
kuruşluk pirinç para hazırlanmıştır.
Bastırılan hatıra parasının arka
yüzünde “Posta arabalarının
kurulmasından elde edilen faydalar
için John Palmer Beyefendi’ye
minnetlerimizle” yazıyor.

İLK
MOTORLU
POSTA
ARABASI
DAİMLER
POST
CAR
DAIMLER

England prepared postage stamp
and halfpenny brass coins in
memory of the first mail coaches.
The following statement was
written on the back side of the
commemorative money: “We
are grateful to Sir John Palmer
for the benefits gained from the
development of the mail coaches.”

POSTA
TAŞIMACILIĞI
YAPAN TREN
POSTAL
TRAIN

•
Demiryollarının
yaygınlaşmasıyla posta
taşımacılığında trenler
kullanılmaya başlandı.
1825’te icat edilen
buharlı tren, ilk kez 1830
yılında posta teslimatı için
kullanıldı.
With the widespread use of
railways, trains were started
to be used in postal transport.
The steam train, which was
invented in 1825, was used
for mail delivery for the first
time in 1830.
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posta arabasını denedi. İki at tarafından koşulan bu araba; posta iletim
süresini oldukça kısaltarak tek seferde
taşınan posta sayısını arttırmış ve postaları zarar görmeden, korunaklı bir şekilde muhataplarına ulaştırmıştı.
Palmer’in geliştirdiği posta arabası çok
çabuk benimsendi ve zaman içinde
dört atın koştuğu daha gelişmiş modelleri tasarlandı. Belirlenen güzergâhlarda posta arabasını çeken atların değiştirilmesi için istasyonlar oluşturuldu.
Posta arabalarına sürücü dışında ağır
silahlı ve resmî üniforma giyen güvenlik muhafızları alınarak postaların
güvenliği sağlandı. Hatta posta arabalarına yerleştirilen koltuklar, ücreti mukabilinde yolculara tahsis edildi ve bu
da şehirlerarası yolcu taşımacılığının
başlangıcı oldu.
TREN GELIR HOŞ GELIR
Yaklaşık yarım asır boyunca posta taşımacılığında kullanılan posta arabaları, birçok yenilik gibi yerini yenilerine

proved, and tried the first mail coach on
the 2nd of August 1784 between Bristol
and London. This coach run by two horses shortened the mail delivery period,
increased the number of mails transported at one and delivered the mails to
their addressees without any damage.
This mail coach developed by Palmer
was adopted quickly and improved
models run by four horses were designed in time. Stations on the determined routes were established so that
the horses pulling the coach forward
could be changed. In addition to the
driver, security guards, who were heavily armed and wore official uniforms,
were taken into the mail coaches and
the safety of mails was ensured. Even
the seats placed in mail coaches were
given to passengers in return for a fee,
and this became the beginning of intercity passenger transportation.
HERE COMES THE NICE TRAIN
Mail coaches used for almost half a
century for postal transport were rep-

bırakıyordu. Demiryollarının yaygınlaşmasıyla posta taşımacılığında trenler kullanılmaya başlandı. 1825’te icat
edilen buharlı tren, ilk kez 1830 yılında
posta teslimatı için kullanıldı. Trenler
posta arabalarından çok daha hızlı şekilde mektup ve kargo iletimi gerçekleştiriyordu. Üstelik taşıma kapasitesi
de posta arabalarıyla kıyaslanmayacak
derecede fazlaydı. Böylelikle tren güzergâhları üzerinde posta arabalarının
kullanımı kısa sürede demode oldu.
İLK MOTORLU POSTA ARACI
İlk motorlu taşıt 1885 yılında icat edildi. Bundan kısa bir süre sonra, 23 Ekim
1897’de ilk motorlu posta aracı hizmete
girdi. Bu araç Daimler marka bir kamyonetti. British Motor Syndicate Ltd. tarafından İngiliz Posta İdaresi’ne verilen
araç, Londra’daki St. Martin Le Grand
Postanesi ile South Western District
Postanesi arasında çalışmaya başladı.
Yaklaşık 450 kilo ağırlığında mektup
ve koli taşıyabiliyor, günde karşılıklı beş

laced by new ones. With the widespread use of railways, trains were started
to be used in postal transport. The steam train, which was invented in 1825,
was used for mail delivery for the first
time in 1830. Trains carried letters and
cargo much faster than mail coaches.
Also, their transport capacity was significantly higher compared to the mail
coaches. Thus, the use of mail coaches
on the train routes went out of fashion
in a short time.
THE FIRST MOTOR MAIL VEHICLE
The first motor vehicle was invented in
1885. A short while after this invention,
the first motor mail vehicle was put
into service on 23 October 1897. This
vehicle was a Daimler branded truck.
This vehicle which was given to the
British Postal Administration by the
British Motor Syndicate Ltd. Started
working between St. Martin Le Grand
Post Office and South Western District Post Office in London. It was able to
carry letters and parcel weighing 450
EKİM / OCTOBER
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PIONEER
PLAKALARI
PIONEER
PLATES

250 bin kg yük taşıma
kapasitesine sahip Antonov An225, dünyanın en büyük kargo
taşıma aracı olarak 1988’den bu
yana hizmet veriyor.
Antonov An-225 with a load
carrying capacity of 250
thousand kg, has been serving
as the biggest cargo transport
vehicle in the world since 1988.
7 ŞUBAT
1785’TE HAVA
YOLUYLA ILK
MEKTUP
7 FEBRUARY
1785, THE
FIRST
LETTER,
WHICH WAS
CARRIED BY
AIR

sefer yapıyordu. Motorlu posta araçları 1920’lerden itibaren iyice yaygınlaştı.
Bu araçlar tren ve gemilerin ülkeler ve
şehirler arası taşıdığı postaları, postanelere dağıtarak posta hizmetlerine
hız ve esneklik kazandırdı.
UÇAN MEKTUP
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pounds and made five mutual trips a
day. Motor mail vehicles have become
quite widespread since the 1920s. These
vehicles brought speed and flexibility to
postal services by distributing the mail
carried by trains and ships between
countries and cities, among post offices.

taşımacılığında kullanılmaya başlanması, kıtalar arası iletişim ve haberleşmeyi gemilerin insafından alarak çok
daha hızlı hale getirmişti.

FLYING LETTER

3 Mart 1972’de Güneş Sistemimizin dışına gönderilen ilk uzay aracı Pioneer
10, Dünya dışında var olması muhtemel akıllı yaşam formlarına yollanmış
bir mektup taşıyor. “Pioneer plakaları”
olarak bilinen bu mektup, altın levha
üzerine işlenmiş bir erkek ve bir kadın
tasviri ile hidrojen atomunun bağ yapısını ve Güneş Sistemimizin koordinatlarını içeriyor. 1983 yılında Güneş Sistemi’nden çıkarak sonsuz yolculuğuna
devam eden Pioneer 10, insanlığın mesajını kime ya da kimlere ulaştıracak
bilinmez; ancak insanın içindeki merak ve yenilik tutkusunun hız kesmeden devam edeceği kesin.

İnsanlar uzaklara mektup taşıma yollarını geliştirmeye ve çeşitlendirmeye devam ettiler. 7 Şubat 1785’te hava
yoluyla ilk mektup, İngiltere’deki Dover’den Fransa topraklarındaki Calais’e uçan balon aracılığıyla gönderildi.
Bu mektup, Benjamin Franklin’in oğlu
William Franklin tarafından oğlu W.
Temple Franklin’e yazılmıştı.

People have continued to develop and
diversify the ways of carrying letters faraway. On 7 February 1785, the first letter, which was carried by air, was sent
with a balloon flying from Dover in the
UK to Calais in France. This letter was
written by Benjamin Franklin’s son
William Franklin to his son W. Temple
Franklin.

1903 yılında uçak teknolojisinin gelişmesinin hemen ardından bu yeni icat
da posta taşımacılığında kullanıldı. 17
Şubat 1911’de San Francisco ve California arasında yapılan uçuşta taşınan üç
mektup, insanlık tarihinin uçakla gönderilen ilk mektuplarıydı. Uçağın posta

After the development of aircraft technology in 1903, this new invention
was also used for postal transport. Three letters which were carried in the
flight made between San Francisco
and California on 17 February 1911 were
the first letters that were sent via an

UZAYA GIDEN MEKTUP: PIONEER
PLAKALARI

airplane in the history of humanity.
No longer being at the mercy of ships,
intercontinental communication gained speed with the use of airplanes
for postal transport.
THE LETTER WHICH WENT TO SPACE: PIONEER PLATES
The first spacecraft that was sent out
of our Solar System on 3 March 1972,
Pioneer 10 carries a letter which was
sent to intelligent life forms likely to
exist outside of the world. This letter
is known as the “Pioneer plates” and
contains a depiction of a man and a
woman, the bonding structure of the
hydrogen atom and the coordinates of
our Solar System engraved on a gold
plate. It is unknown to whom Pioneer 10, which left the Solar System in
1983 and continues its endless journey,
will deliver the message of humanity;
however, it is certain that the curiosity
and passion of innovation will continue without slowing down.
EKİM / OCTOBER

73

Dünya Bizim Evimiz / The World is Our Home

Dünya Bizim Evimiz / The World is Our Home

Talha Kabukçu

İSFAHAN
DÜNYA’NIN YARISI:

Half Of The World: Isfahan
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İsfahan, doğuya yolculuk yapan gezginlerin rotasında bir
yıldız gibi parlıyor. İlk düzenli posta sistemini geliştiren Pers
İmparatorluğu’nun önemli eyaletlerinden biri olan İsfahan,
posta yollarının geliştiği merkezlerden biri olarak iletişim
ve haberleşme tarihinde özel bir yere sahip. Safevi Hanedanı
Dönemi’nde başkent ilan edilen şehir; ihtişamlı geçmişini
yansıtan mimarisi, mücevher gibi süslenen yapıları ve geniş
meydanlarıyla ziyaretçilerini büyülüyor.

ISFAHAN,
KHAJU
KÖPRÜSÜ
ISFAHAN,
KHAJU
BRIDGE

NAKŞ-I
CIHAN
MEYDANI
NAKS-I
CIHAN
SQUARE

İSFAHAN
ÇARŞI
ISFAHAN
GRAND
BAZAAR

Isfahan is shining like a star on travelers’ route to the east. İsfahan,
one of the most important states of the Persian Empire that
developed the first regular postal system, owns a significant place
in the history of communication as one of the centers where the
postal routes improved. The city that became the capital during
the Safavid Dynasty attracts the attention of its visitors with its
architecture reflecting its grand history, structures adorned like
jewelry and large squares.

Günümüzdeki İran toprakları, Pers İmparatorluğu Dönemi’nde ilk düzenli
posta sisteminin geliştiği yer olarak
kabul ediliyor. Perslerin, eyalet yöneticilerini denetlemek ve ülke genelinde
kontrolü sağlamak için kurduğu posta
yolları zaman içerisinde günümüzdekine benzer bir posta ağına dönüşmüş. Ulakların at değiştirerek gece –
gündüz yolculuk yapmasını sağlayan
istasyonlar, postanelerin gelişmesine
zemin hazırlamış. Pers İmparatorluğu’nun önemli eyaletlerinden biri olan
İsfahan da ilk posta güzergâhlarının ve
ticaret yollarının üzerindeki konumuyla bu tarihî gelişime şahitlik etmiş.

What is now known as İran, is accepted as the land where the first regular
postal system developed during the
Persian Empire. In time, the postal
routes that Persians used to inspect
the state governors and retain the security along the country evolved into a
postal network similar to the one we
use today. The stations that allowed
messengers to change horses to travel everyday led the way to the development of post offices. Isfahan, one of
the most important states of the Persian Empire, also witnessed this historical development with its location on
postal and trade routes.

NAKŞ-I CIHAN MEYDANI

We start exploring the city from Naks-i
Cihan Square. The square furnished
with the most outstanding masterpieces of the İslamic architecture,
stands out with its extensiveness. The
square, enlisted on the World Heritage List by UNESCO, is so big that you

Şehri gezmeye Nakş-ı Cihan Meydanı’ndan başlıyoruz. İslam mimarisinin en göz alıcı eserlerinin toplandığı
meydan, genişliğiyle dikkat çekiyor.
UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’n-
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NAKS-I CIHAN SQUARE

“İsfahan” adı,
“dünyanın yarısı”
anlamına gelen “nısf-ı
cihan” deyişinden
türetilmiş. İran'ın
kültür kenti İsfahan;
ismiyle müsemma
güzellikleri, görkemli
sarayları, bahçeleri
ve çarşılarıyla
ziyaretçilerini
büyülüyor.
“Isfahan” derives from the word
“nisf-I cihan” meaning ‘’half
the world’’. Isfahan, the cultural
capital of İran, mesmerizes
its visitors with its beauties,
splendid palaces, gardens and
bazaars true to its name.
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•
İsfahan Köprüleri: İsfahan,
ibadethanelerin yanı sıra
tarihî köprüleriyle de ünlü.
Shahrestan, Si-o-se Pol, Chubi
köprüleri bunlardan bazıları.
Isfahan Bridges: Besides its
house of prayers, Isfahan is also
famous for its historical bridges.
Some of them are Shahrestan,
Si-o-se Pol, Chubi Bridges.

de bulunan meydan o kadar geniş ki
içinde dolaşırken çevresini saran yapıları göremiyorsunuz. Gölgelik alanlar
az olduğu için gün ortasında meydanda dolaşmak – özellikle yaz günlerinde
– bunaltıcı olabiliyor. Meydanı çevreleyen yapılar İslam sanatının en değerli
eserleri arasında kabul ediliyor. Hele
hele yapıların iç ve dış süslemeleri görenleri kendine hayran bırakıyor. Gelin
bu eserlere kısaca göz atalım.

cannot see the palaces surrounding it
when walking around it. It can be suffocating to visit the square, especially
on a summer days, as there are hardly any shady parts to it. The structures
surrounding the Square are listed
among the most precious masterpieces of the Islamic art. The interior and
the exterior ornamentations amaze
their visitors. Let’s have a quick look at
these masterpieces.

MESCID-I ŞAH

The masjid, completed in the year 1629,
is one of the most beautiful examples
of the architectural masterpieces of
the Safavid Dynasty and the Iranian
mosques. Today, the masjid referred to
as Sah Camii, Mescid-i İmam, Mescid-i
Sultani-i Cedid and Cami-i Abbasi reflects the magnificence of the period
with all its liveliness when İsfahan was
the capital. With the variety in its rich

Yapımı 1629 yılında tamamlanan mescid, Safevi Devri mimari eserlerinin
ve İran camilerinin en güzel örneklerinden biridir. Günümüzde Şah Camii, Mescid-i İmâm, Mescid-i Sultânî-i
Cedîd ve Câmi-i Abbâsî gibi isimlerle
de anılan mescid, İsfahan’ın başkent
olduğu yılların ihtişamını tüm canlılı-
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MESCID-I SAH

•
Büyük Çarşı: İsfahan’daki
Büyük Çarşı 1700 metre
uzunluğu, birbirine bağlanan
pasaj, koridor ve dükkânlarında
satılan yerel ürünleriyle
ziyaretçilerine mistik bir alışveriş
ortamı sunuyor.
The Grand Bazaar: The Gran
Bazaar in İsfahan presents
a mystical experience to
its visitors with its 1700
length, and the goods sold
in its intersecting passages,
corridors and shops.
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NE ZAMAN GIDILIR?
İsfahan’da karasal iklim
nedeniyle kışlar sert, yazlar
ise oldukça sıcak geçiyor.
Bu nedenle gezinizi bahar
aylarına denk getirmek doğru
bir tercih olabilir. Özellikle
ilkbaharda çiçeklenen tabiat,
İsfahan bahçelerinde çok güzel
manzaralarla karşılaşmanızı
sağlayacaktır.

ŞEYH
LÜTFULLAH
CAMİİ
SEYH
LUTFULLAH
MOSQUE

•
In Iran, winters are harsh
and summers are extremely
hot due to its continental
climate. Thus, it will be wise
to plan your visit in spring
months. Especially, the flowers
blooming in the gardens of
Isfahan will be welcoming
you with extremely beautiful
sceneries.
ALİ GAPU
SARAYI
İŞLEMELERİ

NE YENIR?
İran mutfağının eşsiz lezzetleri,
İsfahan geziniz boyunca size
eşlik edecek. Bu lezzetler
arasında en bilineni kuzu kol,
patates ve nohutla yapılan
güveç yemeği Abguşt. Ayrıca
tavuk, dana ve kuzu etleriyle
yapılan çeşit çeşit kebapların
tadı damağınızda kalacak.
Basmati pirinç ve safranla
yapılan İran pilavını da
tatmadan dönmeyin.

ALI QAPU
PALACE
HANDIWORK

ğıyla yaşatıyor. Mescidin iç ve dış süslemeleri zengin motif çeşitliliğiyle İslam
sanatında çığır açan bir estetik anlayışı
yansıtıyor; meydana açılan ana kapısı
mukarnasları ve kabartmalarıyla göz
dolduruyor.

interior and exterior ornamentations, it
reflects the groundbreaking esthetics
of the Islamic art and creates a strong
impression with its stalactites and reliefs displayed on the main entrance
gate to the square.

ŞEYH LÜTFULLAH CAMII

SEYH LUTFULLAH MOSQUE

Safevi Dönemi’nden kalma yapıların en ünlü örneklerinden biri olan
cami, saray halkının özel kullanımı için
1618’de inşa edilmiştir. Geniş kubbesi ile dikkat çeken caminin minaresi
yoktur. Mavi çini, süsleme ve nakışları
ile giriş kapısındaki ince işlemeler oldukça değerlidir. Camii, önceleri Sadr
Camii olarak anılırken daha sonra Şeyh
Lütfullah adını almıştır.

Remaining as one of the most famous
examples of the Safavid Dynasty, the
mosque was built for the personal use
of the residents at the palace in 1618.
The mosque that stands out with its
huge dome does not have a minaret.
The blue tiling with its pattern and design at the entrance gate are rather
precious. The mosque used to be referred to as Sadr Mosque but in time it
got the name Seyh Lutfullah

•
The outstanding flavors of
the Iranian cuisine will be
accompanying you throughout
your visit to Isafahan. Among
the most well-known of these
tastes is the Abgust, prepared
with a leg of lamb, potatoes
and chickpeas. The flavors of
various kinds of kebabs made
with chicken, lamb and veal
will also be lingering in your
palate. Don’t give it a miss on
the İranian pilaf made with
basmati rice and saffron.
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ALI GAPU SARAYI

ALI GAPU PALACE

Nakş-ı Cihan Meydanı’nda Şeyh Lüfullah Camii’nin tam karşısında yer alan
saray, Safevi Hükümdarı Şah Abbas
tarafından 17. yüzyılda yaptırılmıştır. O
dönemde soylu ziyaretçi ve büyükelçileri ağırlamak için kullanılan saray 48
metre yüksekliğinde 7 kattan oluşuyor.
Yüksekliği nedeniyle İran’ın ilk gökdeleni olarak kabul edilen sarayda 52 oda
bulunuyor. Sarayın en ilgi çeken bölümü, meydana hâkim olan balkonu.
12 metre yükseklikte 18 ahşap sütunlu balkon, meydana tepeden bakıyor.
Sarayın birbirinden değerli işlemeleri
kargaşa dönemlerinde yağmalansa da
sonraki yıllarda yapılan restorasyonlar
ihtişamlı günlerin ruhunu yansıtıyor.

The Palace located right opposite the
Seyh Lutfullah Mosque on Naks-i Cihan
Square, was built by Safavid Ruler Shah
Abbas in the 17th century. The Palace,
used to welcome noble guests and the
ambassadors of the period, is 48 meters in height and has 7 floors. The palace, recorded as the first skyscraper in
Iran, has 52 rooms. The most attractive
part of the palace is its balcony dominating the square. The 18-pillared balcony is 12 meters in height and looks
out onto the square. Although the precious ornaments of the palace were
looted during the struggle, the renovations made in the following years still
reflect its glorious days.

NE ALINIR?
İran’da ahşap işçiliği, süsleme
ve kakma teknikleri oldukça
ilgi görüyor. Geometrik desen
ve yaldızlarla süslenen ahşap,
kemik ve metal objeler İran
kültürünü yansıtan hatıralar
olarak satın alınabilir.

•
Woodwork, ornamentation
and inlaid techniques are of
great interest in Iran. Objects
of wood, metal and bone
decorated with geometrical
designs and gilding can be
purchased as souvenirs.
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FİLEDEKİ HEYECAN
Excitement On
The Net
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Voleybol dünyanın en popüler spor dallarından biri. Kadınların da yoğun olarak rağbet gösterdiği spor, her yıl
heyecan dolu karşılaşmalarla milyonlarca insanı peşinden sürüklüyor.
Volleyball is one of the most popular branches of sports in the
world. Volleyball, in which women also show great interest,
drags millions of people with exciting matches every year.

İlk defa 1895 yılında Amerika’da oynanmaya başlanan voleybol, I. Dünya
Savaşı yıllarında tüm dünyaya yayıldı.
Sporun uluslararası düzeyde bir federasyon tarafından organize edilmesi
ise 1947 yılında gerçekleşti. 222 üyesi
bulunan Dünya Voleybol Federasyonu,
her dört yılda bir kadın ve erkek kategorilerinde dünya şampiyonası düzenliyor. Avrupa Voleybol Konfederasyonu
tarafından iki yılda bir düzenlenen Avrupa Şampiyonası da voleybol severler
tarafından ilgiyle takip ediliyor.

Volleyball, which was started to be
played for the first time in 1895 in the
USA, spread all over the world during
the World War I. It was in 1947 that volleyball was organized by an international federation. International Volleybol
Federation- FIVB which has 222 members, organized world championships in
the categories of men and women once
in every four years. The European Championship is organized by the European
Volleyball Confederation in every two
years and is followed with interest by
volleyball fans.

TÜRKIYE’DE VOLEYBOL

VOLLEYBALL IN TURKEY

Türkiye’de voleybola ilgi 1919’larda başlar. 1924 – 1948 yılları arasında bölgesel
olarak yürütülen voleybol şampiyonaları, 1948 – 1970 yılları arasında Türkiye
Voleybol Şampiyonası olarak organize
edilmeye başlanır. Erkeklerde 1970 –
1971, kadınlarda ise 1984 – 1985 sezonundan itibaren Deplasmanlı Voleybol
Ligi’ne geçilir. Ülkemizdeki voleybol
faaliyetleri, 1958 yılında kurulan Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından
yürütülür. Ulusal federasyonumuz,
Uluslararası Voleybol Federasyonu
(FIVB), Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) ve Balkan Voleybol Birliği
(BVA)’nin resmî üyesidir.

The interest in volleyball has started in
the 1919s in Turkey. Volleyball championships which were carried out regionally between 1924 and 1948, were
organized as Turkey’s Volleyball Championship between 1948 and 1970. It
was transferred to the Away Volleyball
League in the 1970-1971 seasons for
men and in the 1984-1985 season for
women. Volleyball activities in Turkey
are managed by the Turkish Volleyball
Federation, which was established in
1958. The Turkish National Federation is
an official member of the International
Volleyball Federation (FIVB), European Volleyball Confederation (CEV) and
Balkan Volleyball Association (BVA).

Erkek Millî Takımımız 1956, Kadın Millî
Takımımız ise 1957 yılından itibaren

The Turkey Men’s National Volleyball
Team has been competing in inter-

Voleybolda kurallar
tüm ayrıntılarıyla
bellidir. Her
oyuncunun topa
müdahale etme şekli
ve sınırları vardır.
The rules in volleyball
are clear in all details.
Each player has a way and
limits to tackle the ball.
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•
Bir file ile ikiye bölünen
alanda oynanan voleybolda,
iki takımda da altışar oyuncu
bulunur. Takımlar topa üçer
defa dokunarak yaptıkları
ataklarla rakip takıma karşı
sayı kazanmaya çalışır.
In volleyball, which is played in
a court divided by a net, both
teams have six players. Teams
try to score against the other
team with the attacks they
make by touching the ball
three times.

uluslararası şampiyonalarda yarışmaktadır. Ülkemiz her sene Sultanlar Ligi
(kadınlar) ve Efeler Ligi (erkekler)’ndeki
kulüp takımlarıyla Avrupa’da; Şampiyonlar Ligi, CEV Kupası ve Challenge
Kupası’nda temsil edilmektedir. Ülkemiz plaj voleybolu ve kar voleybolu kategorilerinde de uluslararası müsabakalara katılmaktadır.
NASIL OYNANIR?
Bir file ile ikiye bölünen alanda oynanan voleybolda iki takımda da altışar
oyuncu bulunur. Takımlar topa üçer
defa dokunarak yaptıkları ataklarla rakip takıma karşı sayı kazanmaya çalışır. Topun oyun alanından çıkması ya
da sahaya değmesi durumunda rakip
takım sayıyı kazanır. Bunların yanında
servis kullanan takım o sayıyı kazanırsa
servis hakkı tekrar onun olur.
Oyunda bulunan altı oyuncunun da
görevleri farklıdır: Uzun oyuncular, kısa
oyuncular, zıplayarak topu karşı tarafa
sertçe gönderen smaçörler, smaçörle-
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national championships since 1956
and the Turkey’s Women’s National
Volleyball Team has been competing
since 1957. Turkey is represented in
the Champions League, CEV Cup and
Challenge Cup in Europe every year
with the club teams in the Sultans’ League (women) and the Efes’ League
(men). Turkey also participates in the
international competitions for beach
volleyball and snow volleyball.

re pas atan pasörler ve renkli formalarıyla liberolar... Libero aynı zamanda
takımın savunma oyuncusudur. Servisi karşılamadan önce o anda savunmada olan bir oyuncuyla yer değiştirebilir. Geri bölgede kalan libero diğer
oyuncular gibi blok ya da hücum yapamaz. Bu nedenle takım oyuncularından farklı renkte bir forma giyerek
ayırt edilir.

Spiker who bounce the ball hard to the
opposite side, setters who pass the ball
to setters, and liberos with their colored
uniforms. The libero is also the defensive player of the team. They can change
their place with a player in defense before receiving the ball. Libero, who stays
in the back, cannot block or attack like
other players. Thus, they wear a different
colored uniform than the team members so that they can be recognized.

Sert zeminde ve kapalı
alanda oynanan
voleyboldan farklı
olarak ikişer kişilik
takımlar halinde kum
zeminde oynanan plaj
voleybolu özellikle yaz
mevsiminde oldukça
ilgi görüyor.

HOW TO PLAY?

PEKI YA PLAJ VOLEYBOLU?

SO, HOW ABOUT BEACH VOLLEYBALL?

In volleyball, which is played in a court
divided by a net, both teams have six
players. Teams try to score against the
other team with the attacks they make
by touching the ball three times. The
opposing team scores if the ball goes
out of the court or touches the court.
Additionally, if the team that serves an
ace gets that score, then the right to
serve an ace becomes theirs again.

Sert zeminde ve kapalı alanda oynanan
voleyboldan farklı olarak ikişer kişilik takımlar halinde kum zeminde oynanan
plaj voleybolu özellikle yaz mevsiminde
oldukça ilgi görüyor. Oyuncuların normal
voleybolda olduğu gibi topu yine üç kez
dokunarak karşıya geçirmesi gerekiyor.
Plaj voleybolunda da smaç ve blok yöntemleriyle sayı kazanılıyor. Zemin kum
olduğu için dengede durmak daha zor.
Ama bu durum zor topları yakalamak
için yere atlamayı kolaylaştırıyor.

Unlike volleyball, which is played on
hard floor and close areas, beach volleyball is played in teams of two on the
sand ground and gets attention especially in summer. Players have to pass
the ball to the other side by touching
the ball three times similar to normal
volleyball. In beach volleyball, points are
scored with spike and block methods.
It is more difficult to stand in balance
due to the sand ground. But this situation facilitates jumping to the ground
to catch the difficult balls

Unlike volleyball, which is
played on hard floor and close
areas, beach volleyball is played
in teams of two on the sand
ground and gets attention
especially in summer.

Each one of six players in the game has
different tasks: Tall players, short players,
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Şeyma Acıgöz
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Kurtuluş Savaşımızın kazanılmasının ardından 29
Ekim 1923’te ilan edilen Cumhuriyetimiz, 97. yılını kutluyor. Bu anlamlı günde Cumhuriyetimizin kurucusu
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını
saygıyla anıyoruz.
We celebrate the 97th anniversary of the Republic declared
on October 29, 1923 after the War of Independence. On this
profound occasion, we remember Gazi Mustafa Kemal
Atatürk, the founder of our Republic, and his comrades
with respect.

86

EKİM / OCTOBER

87

Filateli / Philately

Vatan topraklarını kurtarmak için 19 Mayıs 1919 günü Samsun’a çıkan Gazi Mustafa Kemal Paşa; Amasya, Erzurum ve
Sivas Kongrelerini tertip ederek Millî Mücadele meşalesini ateşledi ve 23 Nisan
1920’de Anadolu’nun her köşesinden
temsilcilerle Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni kurdu. TBMM’den aldığı yetkiyle
millî seferberlik ilan eden ve Kuvayı Milliye hareketlerini düzenli orduya dönüştüren Mustafa Kemal Paşa, “Ya istiklal ya
ölüm” şiarıyla Kurtuluş Savaşımızı yönetmeye başladı. 30 Ağustos 1922’de elde
edilen Büyük Taarruz Zaferi’yle de Kurtuluş Savaşımız kesin olarak kazanıldı.
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Gazi Mustafa Kemal Pasha, who landed
at Samsun on May 19, 1919, to defend the
homeland; initiated the war of independence by organizing congresses in Amasya,
Erzurum and Sivas and founded the Grand
National Assembly of Turkey with representatives from every corner of Anatolia,
on April 23, 1920. Mobilizing the forces and
turning the Movement of National Forces
into the regular army by the power vested
him by Turkish Grand National Assembly,
Mustafa Kemal Pasha, led our War of Independence with the motto "Either freedom
or death". By winning the Battle of Dumlupinar August 30, 1922, we definitely won
the War of Independence.

Tarih sahnesinden silinmek istenen
Türk Milleti, makus talihini değiştirmiş;
manda ve himaye kabul etmeksizin
özgürlüğüne ve bağımsızlığına yeniden kavuşmuştu. Tüm bu tarihî gelişmelerin ardından yeni Türk devletinin
yönetim şekli Cumhuriyet olarak belirlendi. Zira yedi düvele karşı kazandığı
zaferle kendi kendini yönetme kabiliyetini kanıtlayan Türk Milleti için en
uygun yönetim şekli Cumhuriyet’ti. 29
Ekim 1923’te TBMM tarafından ilan edilen Cumhuriyet, Türk Milleti tarafından
hızla benimsendi. Her yıl Cumhuriyet
Bayramı olarak kutlanan bu tarih, Türk
Milleti’nin ilelebet hür ve bağımsız yaşama iradesini temsil eder.

While the enemies tried to wipe the Turkish nation out of the stage of history, Turkish nation changed its ill luck and regained
its freedom and independence without
accepting mandate and protection. After all these historical developments, the
regime of the new Turkish state was determined as ‘republic’. Because the most
appropriate form of government for the
Turkish nation, which proved its self-government ability with the victory it won
against the powerful nations of the world,
was ‘republic’. The Republic, declared by
the Turkish Grand National Assembly on
October 29, 1923, was easily adopted by the
Turkish nation. This date that is celebrated
as the Republic Day each year, represents
the Turkish Nation's will of living freely and
independently forever.

Cumhuriyetimizin kurulmasıyla sonuçlanan Millî Mücadele yıllarında cepheler arası iletişimi sağlayan PTT, zafere
giden yolda önemli görevler üstlenmiştir. Amasya Genelgesi’nin yayımlanmasından Sivas Kongresi’nin toplanmasına, İstanbul’un işgalinin Gazi Mustafa
Kemal’e bildirilmesinden askerî emirlerin cephelere ulaştırılmasına kadar pek
çok konuda PTT’nin sunduğu iletişim
altyapısı ve telgraf memurlarımızın çabaları stratejik önemde olmuştur. PTT
sonraki yıllarda da 29 Ekim Cumhuriyet
Bayramı’na ve Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e pullarında yer vererek, millî tarihimizi genç
nesillerin hafızasında ilk günkü hâliyle
yaşatmaya devam etmiştir.

PTT Corp., which provided communication between the frontlines during the
War of Independence resulting in foundation of our Republic, has taken important positions on the long road to glory.
The communication infrastructure offered by the PTT Corp. and the efforts of
our telegraph officers in many fields from
initiating the Declaration of Amasya to
the holding of the Sivas Congress, from
informing Gazi Mustafa Kemal about
the occupation of Istanbul to the delivery of military orders to the fronts, have
been strategically important. Giving
place to Republic Day and Mustafa Kemal Atatürk, the founder of our Republic,
on its stamps in the following years, PTT
Corp. continued to keep our national history alive in the memory of young generations as it was on the first day.

29 Ekim’in 97. yılında, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal
Atatürk başta olmak üzere, tüm Millî
Mücadele şehitlerimizi ve gazilerimizi
saygıyla anıyor; PTT’nin 180. kuruluş yıl
dönümünde millî mücadelemize katkı
veren tüm mensuplarımızı rahmet ve
minnetle yâd ediyoruz.

In the 97th anniversary of the Republic
Day, we remember all our martyrs and
veterans of the War of Independence,
especially Gazi Mustafa Kemal Atatürk,
the founder of our Republic; and we
commemorate all our members who
contributed to our War of Independence, with mercy and gratitude on the
180th anniversary of the PTT Corp..

“Benim naçiz
vücudum, bir gün
elbet toprak olacaktır.
Fakat Türkiye
Cumhuriyeti, ilelebet
payidar kalacaktır.”
Gazi Mustafa Kemal
ATATÜRK
“One day my mortal body will
turn to dust but the Turkish
Republic will stand for ever.”
Gazi Mustafa Kemal ATATURK
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Dilruba Yayla

So Many People Came
And Passed

Müzik, edebiyat, tiyatro gibi farklı sanat dallarında verdiği eserlerle toplumun beğenisini kazanmış nice ünlü
isim, bir dönem PTT çatısı altında görev yapmıştı. 180. Yıl
Özel Sayımızda PTT Ailesi’nin birer üyesi olan bu isimleri
anmak istedik.
Many celebrities who won the favor of society with the works
they create in different fields of art such as music, literature,
theater, worked at PTT for a while. We would like to remember
those famous people who are the members of PTT in our
special edition for 180th year.
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Sezen Aksu, who is also
known as “Little Sparrow”,
graduated from high
school in 1973 and then
started to work as intern
officer at Chief Directorate of Phone of İzmir PTT.
The young girl who worked at long-distance consoles for approximately 6
months, quit the job due
to her passion for music.
Aksu who released her
first single, ‘Haydi Şansım’ in 1975, became popular in 80’s. The singer
who turned into an ecole
in Turkish popular music
and served as a teacher
for many famous singers,
continues her active music career with the concerts and albums.

Nostalji / Nostalgia

Sezen Aksu never forgot the days she worked
at PTT and mentioned
those days in interviews
with great longing. She
also came together with
her ex-colleagues on the
142nd anniversary of establishment of PTT and
posed to reporters, sitting
at the operator desk like
in the old days.

Orhan Veli Kanık, one
of the biggest names
of Turkish poetry, has
also worked at PTT for a
while. Kanık, who made
even the ones who are
not interested in poem,
love poetry, set his seal
upon the literature
history as the founder
of the Garip Movement.
After graduation from
Galatasaray High school, Orhan Veli started to
work at General Directorate pf PTT in 1936. Then
he continued to work at
Telegraph Chief Office
and International Order

Bureau. After he quit the
job due to his military
service, he did not come
back to PTT and continued to his career in the
field of literature.
Although Orhan Veli,
whose father was also
an employee of PTT,
died at an early age,
his poems he created
during his short lifetime,
are still being read and
translated into different
languages of the world.

SEZEN AKSU (D. 1954)
“Minik Serçe” lakabıyla
tanıdığımız sanatçı Sezen Aksu, 1973 yılında liseden mezun olur ve PTT
İzmir Telefon Başmüdürlüğü’nde stajyer memur
olarak göreve başlar. Altı
aya yakın şehirlerarası
konsollarda görev yapan
genç kız, müzik tutkusu
nedeniyle kurumdan ayrılır. 1975’te ilk 45’lik plağı
Haydi Şansım’ı yayımlayan Aksu, esas şöhreti
80’li yıllarda yakalar. Türk
pop müziğinde bir ekole
dönüşen ve pek çok ünlü
şarkıcıya hocalık yapan
sanatçı, verdiği konserler
ve çıkardığı albümlerle
aktif müzik kariyerine
devam etmektedir.
Sezen Aksu PTT’de görev
yaptığı günleri hiç unut-
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mamış, zaman zaman
röportajlarında o günlerden özlemle bahsetmiştir. Hatta Sezen Aksu
PTT’nin 142. kuruluş yıldönümünde eski meslektaşlarıyla bir araya
gelmiş, eski günlerdeki
gibi operatör masasına
oturarak
gazetecilere
poz vermiştir.

Türk pop müziğinin
güçlü sesi, unutulmaz
aşk şarkılarının söz
yazarı ve bestecisi…
Sezen Aksu’yu
tanımayanınız yoktur.
Peki onun, ünlü
olmadan önce PTT’de
çalıştığını biliyor
musunuz?
She is the powerful voice
of Turkish popular music,
songwriter and composer of
unforgettable love songs…
Everyone knows her well. Well,
have you ever heard that she has
worked at PTT for a while before
she became famous.

ORHAN VELİ KANIK
(D. 1914 – Ö. 1950)
Türk şiirinin önemli isimlerinden Orhan Veli Kanık
da yolu PTT’den geçen
isimler arasındadır. Şiirle ilgisi olmayan kişilere
bile şiiri sevdiren Kanık,
“Garip Akımı”nın öncüsü
olarak da edebiyat tarihimize damga vurmuştur.
Orhan Veli, Galatasaray
Lisesi’ni bitirdikten sonra
1936 yılında PTT Umum
Müdürlüğü’nde göreve
başlamıştır.
Sonrasında, Telgraf İşleri Reisliği
ve Milletlerarası Nizam
Bürosu’nda
çalışmaya
devam etmiştir. Askerlik
sebebi ile 1942 yılında ay-

rıldığı PTT’ye tekrar dönmemiş, kariyerini edebiyat alanında ilerletmiştir.
Babası da PTT mensubu
olan Orhan Veli, erken
yaşta yaşama veda etse
de kısa ömrüne sığdırdığı şiirleri hâlâ okunmakta ve dünyanın farklı dillerine çevrilmektedir.

Türk Edebiyatı’nın
büyük şairlerinden
Orhan Veli, 1936 –
1942 yılları arasında
PTT’de görev
yapmıştır.
Orhan Veli, one of the greatest
poets of Turkish literature, has
worked at PTT between the years
1936-1942.

EKİM / OCTOBER

93

Nostalji / Nostalgia

Nostalji / Nostalgia

PEYAMİ SAFA (D.
1899 – Ö. 1961)
Fatih – Harbiye, Dokuzuncu Hariciye Koğuşu
gibi Türk Edebiyatı’nın
klasikleri arasına giren
romanlara imza atan Peyami Safa, 1914 – 1919 yılları arasında Posta ve Telgraf Nezareti’nde memur
olarak görev yapmıştır.
Ünlü edebiyatçı Duyûn-ı
Umûmiyye
İdaresi’ne
atanması nedeniyle kurumdan ayrılmıştır.

BEDİA MUVAHHİT (D.
1897 – Ö. 1994)
Türk tiyatrosu ve sinemasının ilk kadın oyuncularından biri olan ve
canlandırdığı karakterlerle kendini sevdiren
sanatçı Bedia Muvahhit de PTT Ailesi’nin bir
üyesidir. Notre Dame de
Sion Lisesi’nde okuduğu
yıllarda PTT bünyesinde
kurulan telefon biriminde görev alan Muvahhit,
daha sonra sanat kariyerine ağırlık vererek kurumdan ayrılmıştır.

The author of the classic
novels of Turkish literature, such as Fatih-Harbiye,
Dokuzuncu Hariciye
Koğuşu (Ninth External Ward), has worked
at the Ministry of Post
and Telegraph as officer
between the years 19141919. The famous novelist
has quit the work, due to
his appointment to the
Ottoman Public Debt
Administration.
ALİ RIZA BİNBOĞA
(D. 1950)

TALAT PAŞA (D. 1874 –
Ö. 1921)
İttihat ve Terakki’nin kurucularından olan Talat
Paşa, meslek hayatına
posta memurluğu ile
başlayıp posta ve telgraf
nazırlığına kadar yükselmiştir. 1917 – 1918 yılları
arasında sadrazamlık da
yapan Talat Paşa, bir dönem ülkenin kaderine
yön veren isimler arasında yer almıştır.

Müzisyen Ali Rıza Binboğa,
1973 yılında İstanbul Üniversitesi Elektrik Fakültesi’nden
elektronik yüksek mühendisi olarak mezun olmuş ve
PTT İstanbul Fabrika Müdürlüğü’nde mühendis olarak
göreve başlamıştır. Sonraki
yıllarda müzik çalışmalarına
ağırlık veren ve Yarınlar Bizim şarkısıyla tanınan Binboğa, 1999 yılından beri MESAM
Yönetim Kurulu’nda görev
yapmaktadır.

Talat Pasha, one of the
founders of the Committee of Union and Progress
(İttihat ve Terakki Cemiyeti), started his career as a
postal officer and worked
himself up to the position
of the Post and Telegraph
Ministry. Talat Pasha, who
also served as the grand
vizier between 1917 and 1918,
was among the names that
shaped the destiny of the
country for a period.

Türk Edebiyatı denildiğinde ilk akla gelen isimlerden olan Refik Halit
Karay, 1919 – 1922 yılları
arasında PTT Genel Müdürlüğü yapmıştır. Osmanlı döneminin son
PTT Genel Müdürü’dür.

Musician Ali Rıza Binboga,
graduated from Istanbul
University Faculty of Electricity as electronic engineer
Msc. and took office at the
Factory Directorate of PTT
Istanbul as an engineer. Binboga, who focused on music studies in the following
years and was known with
his song Yarınlar Bizim, has
been serving on the MESAM
Board of Directors since 1999.

BERGEN (D. 1958 –
Ö. 1989)

REFİK HALİT KARAY
(D. 1888 – Ö. 1965)
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Bedia Muvahhit, one of
the first movie and stage
actresses in Turkey, has
also worked at PTT for
a while. While she was
studying at Notre Dame
de Sion High School,
Muvahhit worked in the
telephone unit established within PTT, has quit
the work, after focusing
on his artistic career.

Refik Halit Karay, one
of the first names that
come up, when you think
of Turkish literature, served as Director General
of PTT between the years
1919-1922. He was the last
General Manager of PTT
of Ottoman Period.

Bir dönem albüm ve sahne çalışmalarıyla şöhret
kazanan şarkıcı Bergen,
1976 yılından 1980’e kadar Ankara PTT Şehirlerarası İşletme Müdürlüğü’nde memur olarak
görev yapmıştır.

The singer Bergen, who
gained reputation with
her album and stage
works for a period, worked as an officer at Intercity Management Directorate of Ankara PTT
from 1976 to 1980.
EKİM / OCTOBER

95

Bulmaca / Crossword

Bulmaca / Crossword

Bertan
Kodamanoğlu
BULMACA
CROSSWORD
Resimdeki
İstanbul
tarihi
yarımadada
yer alan
Osmanlı
sarayı
İçinde su
biriken çukur
yer, doğal
kuyu.

Zirkonyum
simgesi

Dâhi

Kötülük,
zarar

Merkür

6

Delici kılıç

İşte giyilen
bir örnek
giysi
Ekmek

Karakter

Soru bildiren
bir söz

Kaynayan
pekmezin
köpüğü

Açıkça
söyleme

Bir üzüm
türü

Ateş

Çok kısa
süreli güçlü
ışık

Boyadan
önce sürülen
kat

Bir yeri
görmeye
gitme

Ön ad

Pederşahi

3 4

Güldürü
niteliğinde
kısa oyun

Ceylan

Soru

Bir bağlaç

5

Mert
olmayan

Utanç duyma
Lakin

3

Demir yolu

TOPKAPI SARAYI

Macaristan
halkından
olan
Dakikanın
altmışta biri

4

1
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2

3

4

5

6

*
7

* Bir değerli kağıdın veya pulun tedavüle çıkarılması.

9

7

2

1
7
8
9

5

2 6
1 8

8
5 3
2 7
2 4

5
1 7 9 6

3
5 2
4 8

6

3
1 2

2
1 6

5 4
7 6 2

3 2 8 7
9 2
3
5
4 8
6
5
8 4
9

9
8

1 8 2
9
2
4
6
6
1
5
4
5
7
9
3
5
4
4
8
7
5
3 4 9
2

6
8

8
3

4
7

4
1

9 3 6
5 9
8 9
4

7

ÇÖZÜMLER
SOLUTIONS

Davranış

Araz

2

4
7

Petrol çıkan
dağımız

9
4

9

3 8
9
5
7

3

3

2
3

İnce halat

Bir yanı açık,
vurmalı çalgı

Salıverme,
terk

3
5

8

6

6

Kalıtımsal
öge

Yönetici
Baryum imi

1
4

8
7

Bir nota

Beceri yitimi

Şaka

6 7 2 3

1
Yayvan,
çukurca kap

Gökyüzünde
beliren ilk
aydınlık

Engelleme,
araya girme

9

Kuzey
Avrupa'da
yaşayan iri
bir tür geyik

5
2
8
6 4

6

Olağan

Ödenti

Akımölçer

7
8 2 1
6
3

6
4 1 2
8
4
7

3

Azeri çalgısı

Samaryum
imi

Aralığı az
olan

1

Samsun'un
bir ilçesi

HARD

9 5
5 8
6
9 6
4 8

4
1

3

ZOR

MEDIUM

2

Büyülü içki

Bir nehrimiz

Arjantin
plakası

5 8 7 1

Kalsiyum imi

1

ORTA

EASY

5

Kamer

2

KOLAY

Hint prensi
unvanı

Düşünce
İffetli kadın

Her satırı, her sütunu ve her 3x3 lük alanı, 1’den 9’a kadar rakamlarla doldurun.
Fill each row, column and 3X3 square with numbers from 1 to 9.

SUDOKU

Yüksekten
atlamayı
sağlayan araç

Yalan,
uydurma

Sert, kaba

Boş

Süreli
kullanım
bedeli
Küçük, dar
yer veya
hücre

SUDOKU

T
O6
P
K
A
P
I
S
A
R
A
Y5
I

Z
B R U
E
E
T
İ R A
M2
S A R
Z İ
S
F A T
I K
K
R I Ş
A
A
L
T İ F
D A
B
R A K
A R
N A M E R
M A C A
S4 A N İ Y
E M

Ö
Ü
K
N
E H İ
A F
A
O
Y A R
S M
A T A
M A
P R A
E
H
R B U
M A
E
T
R
E
İ S

A
A N
İ K
İ F E1
D
F
E T
A İ
E R K
L
S
K S İ
U R
K A
İ L İ3

G
P
I R A
R A R
C A
L A Ş
A
Ü
D A T
İ L
K E Ç
L A
G A N7
E D A
N E K

Y

N

O

6
2
9
5
1
4
7
3
8

5
7
4
3
9
8
6
2
1

8
3
1
6
7
2
4
5
9

7
6
2
8
3
1
5
9
4

1
4
5
7
2
9
3
8
6

3
9
8
4
6
5
2
1
7

4
5
3
1
8
6
9
7
2

9
8
6
2
5
7
1
4
3

2
1
7
9
4
3
8
6
5

7
3
9
1
4
2
5
8
6

1
6
2
9
8
5
3
7
4

4
5
8
6
7
3
2
9
1

9
8
1
2
5
7
6
4
3

5
7
6
4
3
9
8
1
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2
4
3
8
1
6
9
5
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6
2
5
7
9
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4
3
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4
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6
4
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2
3
9
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3
9
6
1
4
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2
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8
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3
5
7
1
6
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7
1
5
9
6
2
3
8
4

1
7
4
8
9
3
2
5
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9
6
8
2
1
5
4
7
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5
2
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9
1
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6
5
9
4
2
1
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2
3
7
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8
9
6
4
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8
4
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5
9
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7
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8
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