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Geçmişten aldığımız hızla yarını inşa ediyoruz
We are building the future with the momentum of the past
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Günümüz dünyasında yenilik, değişim, gençlik gibi kavram-
lar hemen her alanda öne çıkan, önemi vurgulanan ifadeler-
dir. Öte yandan siyaset, sanat ve iş dünyasından yaşı ilerle-
miş pek çok kişinin, sözgelimi eski devlet başkanları, büyük 
holdinglerin emekli CEO’ları gibi kimselerin dünyanın dört 
bir yanında tecrübeleri üzerine konferanslar verdiğini, de-
neyimlerini yeni nesillerle paylaştığını görüyoruz. Meseleye 
geniş çerçeveden baktığımızda yeniliğin veya gençliği ko-
rumanın tecrübeyle ne kadar ilişkili olduğu ortaya çıkıyor. 
Geçtiğimiz ay 177. kuruluş yıldönümünü kutlayan Posta ve 
Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketimiz (PTT A.Ş.) deneyimle-
rine dayanarak yenilenmenin ve her yaşta genç kalmanın 
dünya çapında örneğini teşkil ediyor. Bu vesileyle Posta Ne-
zareti personelinden Kurtuluş Savaşı kahramanı posta ve 
telgraf teşkilatı mensuplarına, ülkemizin telekomünikasyon 
altyapısını kuran kadrolardan “Güçlü Türkiye’nin Yenilenen 
PTT’si”ni inşa ettiğimiz çalışma arkadaşlarıma kadar Şir-
ketimize emeği geçmiş herkese canıgönülden şükranlarımı 
sunmak isterim. 

Geçtiğimiz ay Nevşehir’de üst yönetim kadromuz ve başmü-
dürlerimizin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz Yönetim Top-
lantısı, Şirketimizin verimliliğini artırma noktasında son 
derece faydalı geçti. Ekim ayında PTT A.Ş.’nin imza attığı 
önemli faaliyetlerden bir diğeri ise Çin Halk Cumhuriye-
ti’nde Türkiye’nin lojistik sektöründeki kritik önemini or-
taya koyduğumuz temaslardı. Özellikle elektronik ticaretin 
yaygınlaşmasıyla önemi katbekat artan lojistik konusunda 
bölgesel ve küresel girişimlerimiz önümüzdeki günlerde de 
sürecek.

Geleceği inşa ederken manevi ve millî değerlerinden asla 
taviz vermeyen köklü kurumumuz adına, bize Cumhuriyeti-
mizi miras bırakan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 
79. yıldönümünde saygı ve rahmetle anıyorum.

In today’s world, concepts like innovation, change and youth are 
the expressions that come to the forefront and are underlined 
in almost every field. On the other hand, we see that many sea-
soned individuals from the realm of politics, art and business, 
for instance, former statesmen, retired CEOs of big holdings give 
conferences on their experiences in the four corners of the world 
and share their knowledge with new generations. When we ana-
lyze this issue through a broad perspective, the relevancy of in-
novation or the preservation of youth and experience becomes 
apparent. Our Post and Telegraph Organization Corporation 
(PTT Corp.), which celebrated its 177th anniversary last month, 
sets a worldwide example of renovation and staying young at 
every age by building on its experiences. I would like to take this 
occasion to express my sincere gratitude to all our employees 
who have put their  efforts into our Company from the staff of the 
Ministry of Post to the members of the post and telegraph organ-
ization who were the heroes of the War of Independence; from 
the personnel who built the telecommunications infrastructure 
of our country to my colleagues with whom we are building the 
“Renewed PTT of Strong Turkey”. 

 The Management Meeting we organized last month in Nevşe-
hir with the participation of our senior management and head 
managers was highly efficient in terms of increasing the pro-
ductivity of our Company. Another important activity we car-
ried out during the month of October was our correspondences 
held in the People’s Republic of China, during which we assert-
ed the critical importance of Turkey in the logistics sector. Our 
regional and global initiatives regarding logistics, which has 
gained increased importance with the proliferation of electronic 
commerce, will continue in the forthcoming days, as well. 

On behalf of our rooted corporation, which never compromises 
moral and national values while building the future, I commem-
orate Ghazi Mustafa Kemal Atatürk, who has entrusted the Re-
public to us, with respect and grace on the 79th anniversary of 
his passing.

Kenan Bozgeyik
Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür 
Dünya Posta Birliği İdari Konsey Başkanı

Post and Telegraph Organization Corporation Chairman of Board and Director-General 
Universal Postal Union Council of Administration Chair
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Cumhuriyetimiz 94 yaşında!
Our Republic turns 94! 

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün en büyük mirası Cum-
huriyetimiz 94 yaşına bastı. Cumhuriyet Bayramı tüm yurt-
ta ve yurt dışı temsilciliklerde çeşitli etkinliklerle kutlandı. 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet 
Bayramı vesilesiyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir re-
sepsiyon verdi. Burada davetlilere hitaben bir konuşma yapan 
Erdoğan, tüm vatandaşların Cumhuriyet Bayramı’nı kutla-
dıktan sonra, “Cumhuriyetimiz, ulu bir çınar olma yolunda 
büyümesine, gelişmesine devam ediyor” dedi. Gazi Mustafa 
Kemal ve arkadaşlarının Türkiye Cumhuriyeti için “mua-
sır medeniyet seviyesinin üzerine çıkma” şeklinde bir hedef 
belirlediklerini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözleri-
ni şöyle sürdürdü: “Bugün Türkiye Cumhuriyeti bir yandan 
köklerine daha sıkı sarılan, diğer yandan semaya doğru daha 
fazla yükselen, kendi gövdesiyle birlikte geniş bir alanda gü-
venin, huzurun, umudun adı olan bir devlettir.”

Our Republic, the greatest heritage of the Great Leader Musta-
fa Kemal Atatürk, has turned 94. Republic Day was celebrat-
ed with various events at home and at Turkey’s international 
agencies. On the occasion of the 29 October Republic Day, Pres-
ident Recep Tayyip Erdoğan held a reception at the Presidential 
Complex. Addressing the guests, Erdoğan wished the invitees a 
happy Republic Day and said, “Our Republic continues to grow 
and prosper on its way to become a grand plane tree.” Remind-
ing that Ghazi Mustafa Kemal and his companions set the goal 
of “exceeding the level of contemporary civilizations” for the 
Turkish Republic, President Erdoğan went on to add: “Today, 
the Republic of Turkey is a state that embraces its roots ever so 
tightly on one hand, and reaches higher to the sky; represents 
safety, peace and hope in a broad area in addition to its own 
body on the other.”

Güncel
Agendalife 1
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“Bizim için özgürlük her şeyin başıdır”

Cumhuriyet’in 100. yıldönümüne yaklaşıldığını ifade eden Recep 
Tayyip Erdoğan, “Milletimize söz verdiğimiz 2023 Türkiye’sini 
inşa etmek için gece gündüz çalışıyoruz ve çalışacağız. Önümüze 
çıkarılan engelleri, yıllardır neredeyse kesintisiz bir şekilde sür-
dürülen saldırıları, Allah’ın yardımı ve milletimizin desteğiyle 
birer birer boşa çıkarıyoruz” değerlendirmesinde bulundu. Ba-
ğımsızlığın Türk milletinin belirleyici özelliklerinden olduğunu 
belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sonlandırdı: “Bizim için özgür-

“To us, freedom exceeds it all”

Stating that the centenary of the Republic is drawing close, Re-
cep Tayyip Erdoğan evaluated, “We work day and night, and 
will continue to do so to build the Turkey of 2023 we have prom-
ised our nation. With the help of Allah and the support of our 
people, we frustrate the obstacles put in out way, the attacks 
that have been going on almost uninterrupted since years.” Ex-
pressing that independence is one of the traits that define the 
Turkish nation, Erdoğan concluded: “To us, freedom exceeds it 

lük her şeyin başıdır. Bizim için ezanımız ve bayrağımız başta ol-
mak üzere kutsallarımız, canımızdan bile önce gelir. Milletimiz 
son bir asırda Çanakkale’de, Dumlupınar’da, 15 Temmuz’da işte 
bu ruhla, ellerinde teknolojinin en son ürünü silahlarıyla üzerine 
gelen düşmanları tarumar etmiş, hüsrana uğratmıştır.”

Cumhuriyetin 94’üncü yılı pek çok kurumda da çeşitli etkinlik-
lerle kutlandı. PTT A.Ş., Cumhuriyet Bayramı anısına “Cumhu-
riyetimizin 94. yılı” konulu anma pulunu tedavüle sundu. 

all. To us, our sacred values – mainly our adhan and our flag – 
come even before our lives. In the last century, our nation – with 
this exact spirit – has scattered away and frustrated the enemy 
that charged with weapons of the latest technology in Gallipoli, 
in Dumlupınar, on 15 July.”

The 94th anniversary of the Republic was celebrated through 
various activities in numerous institutions. On the occasion 
of Republic Day, PTT Corp. issued the commemorative stamp 
themed “The 94th Year of Our Republic”.
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Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu’nda 
ilk sefer
Baku-Tbilisi-Kars Railway’s first official trip

“Asrın projesi” olarak nitelenen Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu’nda 
ilk sefer gerçekleştirildi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Ali-
yev, Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili, Kazakistan Baş-
bakanı Bakıtcan Sagintayev ve Özbekistan Başbakanı Abdulla 
Aripov’un iştirakleriyle düzenlenen açılış töreninde Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan bir konuşma yaptı. Konuşma-
sında Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu’nun hizmete açılmasıyla Yeni 
İpek Yolu girişiminin önemli bir halkasının tamamlandığını ifa-
de eden Erdoğan, “Bu proje zahmetle, özveriyle, alınteriyle haya-
ta geçirildiği için gerçekten çok kıymetlidir. Ülkem ve milletim 
adına projenin tüm bölgemiz için, tüm halklarımız için hayırlı 
olmasını diliyor, katkısı olan herkese teşekkür ediyorum” dedi. 
Türkiye’nin coğrafi avantajına dikkat çeken Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bizler dünyanın kalbi olan, 
son derece stratejik bir coğrafyada yaşıyoruz. Bölgemiz ulaşım-
dan ticarete, turizmden enerjiye kadar muazzam bir potansiyele 
sahiptir. Türkiye olarak, özellikle son 15 yıldır yaptığımız yatı-
rımlarla işte bu potansiyeli hayata geçirmenin mücadelesini ve-
riyoruz. Bugüne kadar Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi’nin 
tamamlayıcısı niteliğinde birçok hizmeti halka sunduk.”

Deemed the “project of the century”, the Baku-Tbilisi-Kars Rail-
way made its first official trip. President Recep Tayyip Erdoğan 
delivered a speech at the opening ceremony attended by Azer-
baijani President Ilham Aliyev, Uzbek Prime Minister Abdulla 
Garipov and Georgian Prime Minister Giorgi Kvirikashvili. 
Stating that an important link of the New Silk Road initiation 
is completed with the launch of the Baku-Tbilisi-Kars Railway, 
Erdoğan said, “This project is truly very valuable since it was 
realized with effort, devotion and exertion. On behalf of my 
country and nation, I hope that this project will lead to good for 
the entire region, for all the people, and offer my gratitude to all 
who have put in their efforts.” Drawing attention to Turkey’s ge-
ographical advantage, President Erdoğan went on to add: “We 
live in an utterly strategical geography that is the heart of the 
world. Our region has immense potential from transportation 
to commerce, from tourism to energy. As Turkey, we have been 
making effort to realize this potential with the investments we 
have been making in the last 15 years. Until today, we have of-
fered to the public many services that are complementary to the 
Baku-Tbilisi-Kars Railway Project.” 
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Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu’nun 1 milyon yolcu ve 6,5 milyon 
ton yük taşıma kapasitesine sahip olacağını ve bu rakamların 
2034 yılında 3 milyon yolcu ve 17 milyon ton yüke ulaşmasının 
öngörüldüğünü kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Proje siya-
si olarak barış, güvenlik ve istikrar; sosyal olarak refah getirecek, 
yük ve insan hareketliliği yanında bilgi hareketliliğiyle de ülke-
lerimizin beşerî gelişimine katkı sağlayacaktır” değerlendirme-
sinde bulundu. 

Indicating that the Baku-Tbilisi-Kars Railway will have the 
capacity to carry 1 million passengers and 6.5 million tons of 
freight, and that these numbers are expected to increase to 3 
million and 17 million tons respectively by 2034, President Er-
doğan evaluated, “Politically, the project will bring in peace, se-
curity and stability; socially, it will bring in welfare; in addition 
to freight transport, it will contribute to the humane develop-
ment of our countries with information mobility.”

Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu, Pekin ile Londra arasında kesinti-
siz yük taşımacılığını mümkün kılacağı için önem arz ediyor.

PTT A.Ş., Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu’nun açılması anısına 
“Türkiye-Azerbaycan Ortak Pul” konulu anma pulunu 30 Ekim 
2017 tarihinde tedavüle sunarak bu tarihî günü ölümsüzleştirdi.

The Baku-Tbilisi-Kars Railway is of importance since it will allow 
uninterrupted freight transport between Beijing and London.

Issuing the “Turkey-Azerbaijan Joint Stamp” on 30 October 2017 
on the occasion of the launch of the Baku-Tbilisi-Kars Railway, 
the PTT Corp. immortalized this historical day.
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“Dünya büyümesinin iki katından 
fazla büyüme oranına sahibiz”
“We have a growth rate that is higher than twice  
the global growth”

Başbakan Binali Yıldırım, Müstakil Sanayici ve İşadamları 
Derneği (MÜSİAD) tarafından düzenlenen “Vizyoner 2017 
Programı”na katıldı. Konuşmasında Türkiye’nin son 15 yılda 
başarılı bir grafik yakaladığını ve bu durumda ülkedeki istik-
rar ortamının büyük payı olduğunu belirten Yıldırım sözle-
rini şöyle sürdürdü: “1990-2000’li yılların iki katı büyüme 
sağlıyoruz. Dünya büyümesinin de iki katından fazla büyüme 
oranına sahibiz. Buradan anlatmaya çalıştığım şey şu; bir ül-
kenin büyümesi ve önüne koyduğu hedefleri gerçekleştirme-
sinin olmazsa olmazı, o ülkede idareye duyulan güven ve ülke 
yönetimindeki istikrardır.” Başbakan Yıldırım, yılda ortala-
ma 950 bin vatandaşa istihdam sağlandığına ve 2016 yılında 
kamu borcunun millî gelire oranının yüzde 28’e gerilediğine 
vurgu yaparak, “Avrupa’nın borç yükü bakımından en iyi ül-
kesi Türkiye” dedi. 

Prime Minister Binali Yıldırım participated in the “Visionary 
2017 Program” which was organized by the Independent Indus-
trialists’ and Businessmen’s Association (MÜSİAD). Indicating 
in his speech that Turkey attained a successful graphic in the re-
cent 15 years and the stability in Turkey has a great share in this 
situation, Yıldırım continued: “We ensure a growth rate twice 
as much as the 1990s and the 2000s. We have a growth rate 
that is higher than twice the global growth. What I would like 
to express here is that the sine qua non of growth in a country 
and the realization of its targets are the confidence placed in the 
governance in that country and the stability in the governance.” 
Emphasizing that in average 950 thousand citizens are em-
ployed annually and the ratio of public debt to national income 
was lowered to 28 percent in 2016, Prime Minister Yıldırım said, 
“In terms of debt burden, the best country of Europe is Turkey.”

3
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Konuşmasında farklı sektörlere yapılan yatırımlardan da 
bahseden Yıldırım, yatırımlar planlanırken bilgiye ağırlık 
verilmesi gerektiğinin altını çizerek, “Bilgiye sahip olmak, 
bilgiyi üretmek, bilgiyi kaynağa dönüştürmek... Şu anda Tür-
kiye’nin ihtiyacı olan bu. Bunun için de araştırma-geliştirme, 
yenilikçilik çok önemli” değerlendirmesinde bulundu. 

Touching as well upon the investments in different sectors in his 
speech, Yıldırım emphasized that information should be focused 
on while planning the investments and evaluated “Acquiring, 
producing information and turning it into a source… That is 
what Turkey is in need of now. And for that, R&D, innovation is 
very important.”

Başbakan Binali Yıldırım, konuşmasının son bölümünü Tür-
kiye’nin gelecek hedeflerine ayırdı. Büyümenin gelecek üç 
yılda minimum yüzde 5,5 olmasının hedeflendiğini belirten 
Yıldırım, “Ayrıca işsizliği de 2019’dan itibaren tek haneye dü-
şürüyoruz, yani yüzde 10’un altına düşürmeyi hedefliyoruz” 
dedi. Bu hedeflere ulaşmak için her sektörde yerlileştirme ve 
millîleştirme çalışmalarına ivme kazandırılacağını ifade eden 
Başbakan Yıldırım, “İç üretimimizi rekabet edecek düzeye ge-
tirmemiz lazım. Buna önümüzdeki üç yıl içinde yoğunlaşmış 
olacağız. 2020’nin sonunda 195 milyar dolar ihracat hedefli-
yoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Prime Minister Binali Yıldırım spared the last part of his speech 
on Turkey’s future targets.  Indicating that a minimum of 5.5 
percent of growth is targeted in the forthcoming three years, 
Yıldırım said, “As of 2019, we will reduce the unemployment rate 
to a single digit, so to say below 10 percent.” Expressing that the 
localization and nationalization efforts will be accelerated in 
order to reach these targets, Prime Minister Yıldırım evaluated: 
“We have to carry our domestic production to a competing level. 
We will be concentrating on it in the next three years. We target 
195 billion dollars of export by the end of 2020.”
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Minister of Transport, Maritime Affairs and Communication 
Ahmet Arslan participated in the 3rd National Coordination 
Meeting of the project titled “Life is Simpler with the Internet”. 
Indicating in the speech he delivered in the meeting that Tur-
key is among the best countries of Europe in terms of infor-
matics infrastructure, Arslan expressed that they conveyed 
wideband internet to 780 thousand kilometers of the country 
and they increased the length of fiber cable from 106 thousand 
kilometers to 304 thousand kilometers. Providing information 
on the progress made in the project “Life is Simpler with the 
Internet” which was carried into effect with the collaboration 
of Türk Telekom, Habitat and the United Nations Development 
Programme,  Minister Arslan said, ”Owing to this mobilization 
which reached large masses through self-sacrificing works of 
our volunteers, we believe that there will not be a single home 
deprived of the Internet.”

Stating that electronic state services is of major importance 
in terms of building an information society, Minister Arslan 
indicated that with the “e-State Portal”, 2 thousand 306 opera-
tions affiliated with 349 institutions are rendered fit for online 
completion. Arslan underlined that in that sense, Turkey’s ad-
aptation to the world of informatics is 10 times faster than the 
global average.

“There will not be a single home  
deprived of the Internet”

“Internetten mahrum tek 
bir hane kalmayacak”

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 
“İnternetle Hayat Kolay” projesinin 3. Ulusal Koordinasyon 
Toplantısı’na katıldı. Toplantıda yaptığı konuşmada Türki-
ye’nin bilişim altyapısı bakımından Avrupa’nın en iyi ülke-
leri arasında yer aldığını ifade eden Arslan, Bakanlık olarak 
ülkenin 780 bin kilometresine genişbant internet götür-
düklerini, fiber kablo uzunluğunu da 106 bin kilometreden 
304 bin kilometrenin üzerine çıkardıklarını belirtti. Türk 
Telekom, Habitat Derneği ve Birleşmiş Milletler Kalkınma 
Programı işbirliğiyle hayata geçirilen “İnternetle Hayat Ko-
lay” projesinde katedilen mesafeye ilişkin bilgi aktaran Ba-
kan Arslan, “Gönüllülerimizin özverili çalışmalarıyla geniş 
kitlelere yayılan bu seferberliğimiz sayesinde inanıyoruz ki 
güzel ülkemizde internetten mahrum tek bir hane kalmaya-
cak” dedi.

Konuşmasında bilgi toplumu inşa etmede elektronik dev-
let hizmetlerinin büyük önem taşıdığını vurgulayan Bakan 
Arslan, “e-Devlet Kapısı” ile 349 kurumun 2 bin 306 işinin 
bilgisayar üzerinden yapılabilir hale getirildiğini ifade etti. 
Arslan, bu bağlamda Türkiye’nin bilişim dünyasına adap-
tasyonunun dünya ortalamasından 10 kat hızlı olduğuna 
değindi.

4
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Kurtuluş Savaşımızın önderi, Cumhuriyetimizin kurucusu  
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 79’uncu yıldönümünde 

saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz.

We commemorate Ghazi Mustafa Kemal, leader of our War 
of Independence, and the founder of our Republic of Turkey, 

with respect, gratitude and grace.

10 Kasım 193∞
10 November 193∞
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When the Great Leader Mustafa Kemal Atatürk passed away at the Dolmabahçe Palace, his doctors had composed a report that includ-
ed the following: “… On the morning of 10 November 1938 Thursday, at five past nine, our great chief abandoned life in a deep state of 

coma.” Atatürk’s body was laid in a catafalque wrapped in the Turkish flag, and was open to the visit of the public for three days.

On 19 November 1938, Atatürk’s body was transported from İstanbul to Ankara. Put on a catafalque prepared at the Grand National 
Assembly of Turkey on 20 November 1939, the body could be visited by the public for one day. The passing of the Great Leader evoked 

immense lament among the Turkish nation. Citizens from all corners of Turkey made their way to Ankara to pay their last respect.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Dolmabahçe Sarayı’nda vefat ettiğinde doktorları şu ifadeleri içeren raporu kaleme al-
mışlardı: “...10 İkinciteşrin 1938 Perşembe sabahı saat dokuzu beş geçe, büyük şefimiz derin koma içinde terki hayat etmiş-
lerdir.” Atatürk’ün naaşı Türk Bayrağı’na sarılı bir katafalka yerleştirildi ve naaşın Dolmabahçe Sarayı’nda üç gün süreyle 

halk tarafından ziyaretine izin verildi.  

Atatürk’ün naaşı 19 Kasım 1938 tarihinde İstanbul’dan Ankara’ya getirmek üzere yola çıkarıldı. 20 Kasım 1938’de Türkiye 
Büyük Millet Meclisi’nde hazırlanan katafalka konulan naaşın bir gün süreyle halk tarafından ziyaretine izin verildi. Ulu 

Önder’in vefatı Türk milletini yasa boğdu. Türkiye’nin dört bir yanından vatandaşlar Ata’ya son görevlerini yerine getirmek 
üzere Ankara’ya geldi.
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Having been brought to the Ethnography Museum on 21 November 1938, Atatürk’s body was placed in its temporary tomb. States of the 
world participated in the funeral ceremony through their various agencies.

21 Kasım 1938 tarihinde Atatürk’ün naaşı Etnografya Müzesi’ne getirilerek geçici kabrine konuldu. Dünya devletleri çeşitli 
temsilcileri aracılığıyla buradaki cenaze törenine iştirak etti.

The Great Leader’s body was transferred to Anıtkabir on 10 November 1953 and buried in a tomb that was prepared by bringing in soil 
from 67 -the official number back then- cities and from Cyprus.

Ulu Önder’in naaşı 10 Kasım 1953’te Anıtkabir’e nakledilerek o tarihte sayısı 67 olan illerimizden ve Kıbrıs’tan getirilen 
toprakla hazırlanan mezara defnedildi. 
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Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk Türk 
pulculuğunun en yaygın konusunu teşkil eder. Türkiye Pos-
taları çeşitli tarihlerde Atatürk’ün hatırasını yaşatmak üzere 
anma pulu ve sürekli seriler basmıştır.

Üzerinde Atatürk’ün yer aldığı ilk anma pulu 1924 yılında Lo-
zan Sulh Antlaşması Hatıra Pulları adıyla tedavüle sunulan 
8 parçalık seridir. Daha sonra çeşitli yılların 10 Kasım’ında 
Atatürk pulları basılmıştır.

Mustafa Kemal Atatürk, the founder of our Republic is the most 
common theme in Turkish philately. In order to keep Atatürk’s 
memory alive, Turkish Posts has printed commemorative 
stamps and continuous series.

The first commemorative stamp featuring Atatürk is the 8-piece 
series issued in 1924 under the name of Lausanne Peace Treaty 
Souvenir Stamps. Later on, Atatürk stamps continued to be print-
ed on 10 November each year.

Pullar
Stampslife

Atatürk pulları
Atatürk stamps
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24 Kasım Öğretmenler Günü 
24 November Teachers’ Day 

Çağla Taşkın

“Öğretmen” kuşkusuz hepimiz için çağ-
rışımları olan bir kelime. Kimimiz için 
okulun ilk günüyle, kimimiz için çok 
sevdiğimiz ve belki de kariyerimize yön 
vermemizi sağlamış bir dersle, kimimiz 
içinse otorite kavramıyla özdeşleşmiş 
öğretmenler hayatımızda önemli yer 
edinmiş figürler. Öğretmenlik mesle-
ğine evrensel önem atfediliyor, bu yüz-
den de dünyanın hemen her ülkesinde 
öğretmenleri onurlandıran özel bir gün 
var. Pek çok ülke Öğretmenler Günü’nü 
UNESCO tarafından düzenlenen “Öğ-
retmenlerin Statüsü Hükümetlerarası 
Özel Konferansı”nın sona ermesinin 
ardından kararlaştırılan 5 Ekim’de 
kutluyor. Türkiye’de ise Öğretmenler 
Günü, hepimizin çok iyi bildiği gibi  
24 Kasım’da kutlanıyor.

The word “teacher” certainly has con-
notations for each and every one of us. 
They are important figures that have 
made a place for themselves in our lives 
after being identified with the first day 
of school for some, with a loved subject 
that perhaps shaped our career for oth-
ers and with authority for yet others. 
This profession is attributed universal 
importance, and thus there is a special 
day honoring teachers in almost every 
country of the world. Many countries 
celebrate Teachers’ Day on 5 October, 
when the “Special Intergovernmental 
Conference on the Status of Teachers”, 
organized by UNESCO, was concluded. 
In Turkey, on the other hand, Teachers’ 
Day is celebrated on 24 November – as 
we all know very well.

life Tarihte bugün
Today in history
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24 Kasım’ın Öğretmenler Günü olarak kutlanması kararı 1981’de, Mustafa Kemal 
Atatürk’ün 100. doğum yıldönümünde alındı.

The decision to celebrate 24 November as Teachers’ Day was taken in 1981,  
on the centenary of Mustafa Kemal’s birth.

24 Kasım’ı özel kılan, Mustafa Kemal Atatürk’ün “Millet Mek-
tepleri Başöğretmenliği” unvanını kabul ettiği gün olması. 
1928 yılında Latin alfabesinin kabulünün ardından hayata 
geçirilen bir eğitim projesi olan Millet Mektepleri’yle halkın  
okur-yazarlığının artırılması amaçlanıyordu. Hesap, sağlık bil-
gileri ve yurt bilgisi derslerinin verildiği Millet Mektepleri’nde 
500 bini aşkın kişi eğitim aldı. Cumhuriyet öncesi ve sonrası 
dönemi kapsayan eğitim seferberliğinin önemli yapıtaşların-
dan olan Millet Mektepleri’nin başöğretmenliği unvanı ise el-
bette projenin mimarı Mustafa Kemal’e verildi. Atatürk’ün bu 
unvanı kabul ettiği gün olan 24 Kasım’ın Öğretmenler Günü 
olarak kutlanması kararı ise 1981 yılında, Mustafa Kemal’in 
100. doğum yıldönümünde alındı.

What makes 24 November special is that it is the day when 
Mustafa Kemal Atatürk accepted the title of “Head Teacher”. 
An educational project to be realized after the adoption of the 
Latin alphabet in 1928, Millet Mektepleri (Schools of the Nation) 
aimed to increase the literacy rate of the public. In these schools, 
where accounting, health sciences and civics were taught, over 
500 thousand people were educated. An important building 
block of the educational mobilization encompassing the pre- 
and post-Republican period, Millet Mektepleri’s head teacher 
was of course Mustafa Kemal, the mastermind of the project. 
The decision to celebrate 24 November, the day when Atatürk 
accepted the title, as Teachers’ Day was taken in 1981, on the 
centenary of Mustafa Kemal’s birth.
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Portreler
Portraits

Bir yazar, bir şair, ama en çok 
öğretmen: Rıfat Ilgaz
An author, a poet but mostly a 
teacher: Rıfat Ilgaz

Mehmet Sakarya 

life

Çocukları seven, eğitimi önemseyen, hoşgörülü, biraz da esprili bir 
öğretmen olan Rıfat Ilgaz, eserlerinin neredeyse tamamını bir eğitmenin 

gözünden yazmış, kitaplarında üstü kapalı öğütler vermiştir. Bir Rıfat Ilgaz 
portresi üzerinden tüm eğitimcilerimizin Öğretmenler Günü’nü kutlarız.

A teacher who loved children, attributed importance to education, was 
tolerant and a little funny, Rıfat Ilgaz wrote almost all of his works through the 

eyes of an educator and gave covert advices in his books. We would like to 
celebrate all our educators’ Teachers’ Day through the portrait of Rıfat Ilgaz. 
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İlk okuduğumuz yazarın kim olduğu sorulsa şüphesiz hepi-
miz birçok farklı isim sayarız. Ama belki de sessiz bir şekilde 
hepimizin hayatına giren ilk edebiyatçılardan biri de Rıfat 
Ilgaz’dır. Bugün dahi tekrar tekrar izlenen “Hababam Sını-
fı” onun romanlarından filme çekilmiştir zira. Bu film bize, 
yaşını almışsa da çocukluktan kurtulamamış öğrenciler üze-
rinden bol neşeli ama alttan alta hüzünlü bir hikaye sunar. 
“Hababam Sınıfı” aslında Ilgaz’ın eğitim sistemine karşı ge-
liştirdiği daha sert eleştirilerin film olarak çekilirken hafif-
letilmiş bir halidir. Ilgaz’ın öğretmenlik tecrübelerinden de 
çokça iz barındırdığı düşünülebilecek bu eser bir yana bıra-
kılırsa, karşımıza dolu dolu kitapları ve hayatı ile büyük bir 
edebiyatçı çıkacaktır.

Rıfat Ilgaz annesinin tabiriyle “derin kar”da, muhtemelen 
1910 yılının Şubat ayında Kastamonu’nun Cide ilçesinde dün-
yaya gelmiştir. Yedi kardeşin sonuncusudur. Aslında eğitimi-
ni üniversiteye giderek sürdürme niyetinde olsa da babasının 
vefatından sonra Kastamonu Muallim Mektebi’ne kaydolarak 

If asked which author’s book we first read, no doubt we all give  
many different answers. However, one of the first men of letters 
who has silently touched all of our lives is Rıfat Ilgaz. “Haba-
bam Sınıfı”, which is watched over and over again even today, 
was turned into screenplay from his novels, anyway. This film 
tells a highly cheerful but secretly sad story through older stu-
dents who couldn’t be freed of childhood. “Hababam Sınıfı” is the 
weakened version of the tougher criticisms of the educational 
system by Ilgaz while it was adapted into screenplay. Leaving 
aside this work which can be thought to have a good many trac-
es of Ilgaz’s tutorship experiences, as well, we have a great man 
of letters with his extensive books and life. 

Rıfat Ilgaz was born “in deep snow” with his mother’s words 
in February 1910 in the Cide district of Kastamonu. He was the 
youngest of 7 siblings. In fact, even though he had the intention 
to continue his education by studying in university, he took the 
first step in his life as a teacher by enrolling in the Kastamonu 
Teaching School after his father’s death. Thus, in the next years, 
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öğretmenlik hayatına ilk adımı atar. 
Nitekim daha sonraki yıllarda Gerede, 
Akçakoca, Adapazarı gibi çeşitli kasaba 
ve şehirlerde öğretmenlik yapacaktır. 
Diğer taraftan Ilgaz Ankara’da edebi-
yat, İstanbul’da felsefe okuyarak uzun 
süre öğrenci sıralarından kopmamıştır.

Rıfat Ilgaz’ın edebiyatla ilişkisi ortao-
kul yıllarında başlar. Edebiyat ilgisi-
nin ilk meyvesi 15-16 yaşlarında Kas-
tamonu’da çıkan Nazikter gazetesinde 
yayımladığı “Sevgilimin Mezarında” 
şiiridir. Zamanla bu ilk yılların içe 
dönük, lirik şiirlerinden uzaklaşacak, 
ilgisi giderek halka yönelecek, sonraki 
dönemlerin önemli toplumcu edebiyat-
çıları arasına ismini yazdıracaktır. Bu 
dönemde Faruk Nafiz ve Nazım Hikmet 
başta olmak üzere çeşitli şairlerin de il-
gisini çeker. 

he served as a teacher in several cities 
and districts such as Gerede, Akçakoca, 
Adapazarı. On the other hand, Ilgaz con-
tinued to study for a long time as he had 
his education in literature in Ankara and 
philosophy in İstanbul. 

Rıfat Ilgaz’s interest in literature started 
in secondary school. The first outcome of 
this interest in literature was the poem 
titled “Sevgilimin Mezarında” which was 
printed in the newspaper Nazikter in 
Kastamonu when he was 15-16. By time, 
he would be alienated from his introvert 
and lyrical poems, divert his interest to 
the public and leave his mark among 
the important socialist poets of the next 
periods. In this period, he grabbed the 
attention of various poets, particularly 
Faruk Nafiz and Nazım Hikmet. 

Rıfat Ilgaz 
Gerede, Akçakoca, 

Adapazarı gibi 
çeşitli kasaba 
ve şehirlerde 
öğretmenlik 
yapmıştır.

Rıfat Ilgaz worked 
as a teacher in 

several cities and 
districts such as 

Gerede, Akçakoca, 
Adapazarı.
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Dolmuş adlı dergide 
Stepne müstearıyla 
yazılar kaleme alan 

Rıfat Ilgaz, Hababam 
Sınıfı serisini de 

 bu dergide 
yayımlamıştır.

Writing his works 
under pseudonym 

of Stepne in Dolmuş, 
Rıfat Ilgaz published 
his series “Hababam 

Sınıfı” in this 
magazine, too. 

1940’lı yılların başında İstanbul’da öğretmenlik yapan Rıfat Il-
gaz hem yakalandığı verem hem de muhalif kimliği sebebiyle 
mesleğini yürütemez hale gelir. Bir dönem sanatoryumda teda-
vi görür, halkın dertlerine odaklandığı ilk şiir kitabı Yarenlik’in 
ardından çıkardığı ikinci kitabı Sınıf ’ın siyasi yönden sakıncalı 
görülmesi üzerine bir süre hapiste yatar. Ama artık öğretmen-
likten uzaklaşmıştır. Çalkantılı bir dönemin eşiğindedir. Bu 
dönemde yaşadıklarını romanlaştırdığı Karartma Geceleri ki-
tabı da Ilgaz’ın büyük ilgi çeken başka bir eseridir.

1950’ler Ilgaz’ın hem yoğun olarak kendi eserlerini verdiği 
hem de dergicilik yaptığı dönemdir. Zaman zaman kovuştur-
malara uğramakta, müstear isimle yazılar yayımlamaktadır. 
Turhan ve İlhan Selçuk’un dergisi Dolmuş’ta Stepne müstea-
rıyla eserler kaleme alan Rıfat Ilgaz, Hababam Sınıfı serisini 
de bu dergide yayımlamıştır.

Teaching in İstanbul in the beginning of the 1940s, Rıfat Ilgaz 
reached a point where he could not continue his profession be-
cause of his tuberculosis and opponent character. He stayed in 
a sanatorium for a period; he served some jail time as his sec-
ond book Sınıf, which he published after his first poetry book 
Yarenlik, was considered politically objectionable. He was now 
alienated from teaching. He was on the verge of an unsteady 
period. His book Karartma Geceleri, in which he novelized what 
he had been through in this period, is yet another one of Ilgaz’s  
works that has grabbed huge attention. 

The 1950s was a period when Ilgaz densely produced works 
and engaged in magazine publication, as well. From time to 
time he was prosecuted and wrote poems under a pseudonym. 
Writing his works under the pseudonym of Stepne in Turhan 
and İlhan Selçuk’s magazine Dolmuş, Ilgaz published his series 
“Hababam Sınıfı” in this magazine, too. 
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1960 ihtilalinin sunduğu siyasi atmosfer Rıfat Ilgaz’ın artık 
daha rahat bir şekilde yayın işleriyle uğraşmasını sağlar. Top-
lumcu-gerçekçi çizgide eserler veren, mizahı büyük ustalık-
la kullanan Ilgaz kendi yayınevini kurar. 1974’te memleketi 
Cide’ye yerleşir. 1980 darbesinin ardından gözaltına alınır, 
ancak doktor raporuyla sağlığının iyi olmadığı kanıtlanınca 
serbest bırakılır.

İstanbul’a dönerek oğlunun yanında yaşamaya başlayan Ilgaz, 
7 Temmuz 1993 tarihinde burada vefat eder. Rıfat Ilgaz ardın-
da şiir, roman, hikaye, tiyatro alanlarında 70 cilde yaklaşan 
bir külliyat bırakır. Tüm bu alanlarda sağladığı başarı, Il-
gaz’ın toplumda öğretmen olarak tanınmasının önünü kapatır 
bir anlamda. Çocukları seven, eğitimi önemseyen, hoşgörülü, 
biraz da esprili bir öğretmen olan Rıfat Ilgaz, eserlerinin ne-
redeyse tamamını bir eğitmenin gözünden yazmış, kitapların-
da üstü kapalı öğütler vermiştir. Çocuk kitapları da bulunan 
yazarın onların eğitimine verdiği önemi, İki iş tuttum ömür 
boyu köklü / Çocukları okutmaktı ilk işim / İkincisi, / Yazdı-
ğımı çocuklara okutmak dizeleri yansıtır.

The political atmosphere offered by the 1960 coup ensured that 

Rıfat Ilgaz could engage in publishing much easily. Producing 

works in the socialist-realist vein and using humor very skill-

fully, Ilgaz founded his own publishing house. He moved to his 

fatherland Cide in 1974. After the 1980 coup, he was taken under 

custody but released when a doctor’s report documented that 

his health was not good. 

Returning to İstanbul and living with his son, Ilgaz died on 7 July 
1993 in İstanbul. Rıfat Ilgaz passed away in 1993 and left behind 
a legacy of a corpus encompassing 70 volumes in the genres of 
poetry, novel, story and theatre. The success he achieved in all 
these genres, in one sense, prevented him from being known as 
a teacher among the public. A teacher who loved children, at-
tributed importance to education, was tolerant and a little fun-
ny, Rıfat Ilgaz wrote almost all of his works through the eyes of 
an educator and gave covert advices in his books. The verses I 
had two rooted jobs for all my life / The first one was to educate 
children / The second, / was to make children read reflects that 
the author, who has also written children’s books, attached im-
portance to education, as well.

1993 yılında vefat eden Rıfat Ilgaz ardında şiir, roman, hikaye, tiyatro alanlarında  
70 cilde yaklaşan bir külliyat bırakır. 

Rıfat Ilgaz passed away in 1993 and left behind a legacy of a corpus encompassing 70 
volumes in the genres of poetry, novel, story and theatre.
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Türkiye destinasyonları
Destination:Turkey

Yağmur, orman ve çayın şehri  
Rize
City of rain, forests and tea
Rize

Türker Beşe

life

Karadeniz Bölgesi’nin doğusunda yer alan 
Rize, çok yağış almak gibi bölgenin tüm 
karakteristik özelliklerini yansıtır. Batıda 
Trabzon, doğuda Artvin, güneybatıda Bay-
burt ve güneyde Erzurum ile komşudur.

Sahilden itibaren yükselmeye başlayan dağ-
lar ve bu dağların eteklerinin yüksek kesim-
lerinden doğarak Karadeniz’e dökülen akar-
suların yoğunluğu nedeniyle engebeli bir 
arazi yapısına sahip Rize’nin bitki örtüsünü 

Situated to east of the Black Sea Region, Rize 
reflects all the characteristic properties of the 
region such as receiving heavy rain. The city 
is neighboring Trabzon to the west, Artvin to 
the east, Bayburt to the southwest and Erzu-
rum to the south. 

Forests constitute the vegetation of Rize, 
which has a rugged terrain due to mountains 
that begin to rise starting from the beach and 
the density of the rivers that rise from the 
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ormanlar oluşturur. Yağışlı iklimi ve zengin yer altı suları se-
bebiyle ülkemizin akarsu yoğunluğu en fazla olan illerinden 
biridir. Ayrıca Türkiye’nin en çok yağış alan şehridir.

Rize’nin iç bölgelerinde, ladin türü çamların bolca yer aldı-
ğı zengin orman dokusunun etrafında bulunan yaylalar ilin 
önemli turizm merkezlerini oluşturur. Anzer, Ayder, Çad, 
Handüzü ve Elevit gibi yaylalar, yaz mevsiminde doğa sever-
lerle dolup taşar. Her biri tabiat harikası olan bu yaylaların 
hemen hepsinde ot biçme şenlikleri yapılır. Köknar, sarıçam, 

high parts of the hills of these mountains and flow into the Black 
Sea. It is one of the cities of our country that has the most river 
density due to its rainy climate and rich underground waters. 
Furthermore, it is the city to receive the highest amount of pre-
cipitation in Turkey.  

The highlands, situated in the inner parts of Rize and circling 
the rich spruce forests, constitute the important tourism centers 
of the city. Highlands such as Anzer, Ayder, Çad, Handüzü and 
Elevit overflow with nature lovers in the summer season. Mow-

Rize’nin iç bölgelerinde, ladin türü çamların bolca yer aldığı zengin orman 
dokusunun etrafında bulunan yaylalar ilin önemli turizm merkezlerini oluşturur. 

The highlands, situated in the inner parts of Rize and circling the rich spruce forests, 
constitute the important tourism centers of the city.



Rize’nin tarihî güzellikleri

Rize’nin merkezinde yer alan az sayıda ev, tarihî değeri sebe-
biyle koruma altına alınmıştır. Geleneksel olarak yığma taş ve 
dolma göz tekniğiyle inşa edilmiş duvarlar, dört yana eğimli 
ve kiremit kaplı çatılarla örtülmüştür. Genellikle iki ya da üç 
katlı inşa edilen bu evlerin zemin katları ahır ve kiler olarak 
kullanılmış, üst katlarda bulunan odalar zaman zaman gele-
neksel ahşap süslemelerle kaplanmıştır. 

Historical wonders of Rize 

Few houses located in the center of Rize were taken under 
protection because of their historical values. Constructed tra-
ditionally with stone masonry and “eye filling” techniques, the 
walls are covered with tiled roofs sloping on four sides. The 
ground floors of these houses, which were generally construct-
ed as two or three storey buildings, were used as barn and store 
roof and the rooms upstairs were from time to time covered 
with traditional wooden ornaments. 
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sedir, ladin, kayın, meşe, karaağaç, ıhlamur, yabani fındık ve 
kızılağaç gibi çok sayıda ağaç türünü barındıran yaylalar; or-
man gülü, gökovan, kardelen ve yabani açelya başta olmak 
üzere çeşit çeşit kır çiçeğine de ev sahipliği yapmaktadır. Or-
man üst sınırının yukarısında bulunan yaylalardaki yabani 
çiçek türleri arıcılığa da olanak tanımaktadır. Su kaynakla-
rına yakınlığı ve barındırdığı çok sayıda çiçek türü sayesin-
de Anzer Yaylası, henüz hiçbir kimyasalın bulaşmadığı balı 
nedeniyle dünya çapında üne sahiptir.

ing festivals are carried out in almost all of these highlands, each 
of which is a wonder of nature. Highlands, which nest many tree 
species such as fir, yellow pine, cedar, spruce, beech, oak, elm, 
linden, wild filbert and brazil are home to diverse wild flowers 
particularly rhododendron, gökovan, snowdrop and wild azal-
ea. The wild flower species in the highlands that are situated over 
the boundary of the forest enable apiculture. Due to its closeness 
to springs and the flower species it hosts, the Anzer Highland is 
famous worldwide for its honey which contains no chemicals. 
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İl merkezinin güneybatısında yer alan ve 
yapım tarihi kesin olarak bilinmeyen Rize 
Kalesi, Osmanlı döneminde onarılmış ve 
aktif olarak kullanılmıştır. Kale, iç ve aşa-
ğı olarak adlandırılan iki kısımdan oluş-
maktadır. 1,5 metre kalınlığa sahip iç kale 
surlarının yapımında bazı yerlerde düzgün 
kesilmiş taşlar, bazı yerlerdeyse moloz taş-
lar kullanılmıştır. Bu surlar yarım daire 
planlı beş kuleye sahiptir. İç kaleden ku-
zeydoğu ve kuzeybatı yönlerine doğru uza-
nan ve denize ulaşan aşağı kaleden sadece 
batı surlarının bir kısmı ve bazı kuleler gü-
nümüze gelebilmiştir. Ayrıca Çamlıhem-
şin’de bulunan Kale-i Bala, Pazar ilçesinde 
bulunan Kız Kalesi ve Çayeli’nde bulunan 
Zeleki Kalesi, Rize’de yer alan diğer tarihî 
kalelerdir.

The Rize Castle, which is situated to the 
southwest of the city center and the con-
struction date of which is not exactly known, 
was restored and actively used in the Otto-
man Period. The castle is composed of two 
parts, namely the inner part and the lower 
part. In the construction of the inner castle 
ramparts with a thickness of 1.5 meters, 
clean-cut stones were used in some places 
whereas rubble stones in some others. These 
ramparts have five towers with a half-circle 
plan. Of the lower castle which stretches out 
to the northeast and northwest, and of the 
inner castle and which reaches the sea, only 
a part of the western ramparts and some 
towers have reached today. In addition, the 
Kale-i Baba in Çamlıhemşin, Kız Kalesi in 
the Pazar district and the Zeleki Castle in 
Çayeli are the other historical castles situ-
ated in Rize. 

Il merkezinin güneybatısında yer alan Rize Kalesi, Osmanlı döneminde 
onarılmış ve aktif olarak kullanılmıştır.

The Rize Castle, which is situated to the southwest of the city center, was restored 
and actively used in the Ottoman Period.



Şehrin merkezinde yer alan ve Kurşunlu Cami olarak da bi-
linen İslam Paşa Camii, kesme taşlardan dikdörtgen planla 
inşa edilmiştir ve 24 pencereli bir kubbeye sahiptir. Tıpkı 
Kurşunlu Cami gibi 16. yüzyılda inşa edilen Gülbahar Camii 
ise yine şehrin merkezinde bulunur. Yavuz Sultan Selim’in an-
nesi Gülbahar Hatun tarafından yaptırılan cami kare planlı-
dır ve tek şerefeli bir minaresi vardır. Çayeli ilçesinin girişin-
de yer alan Caferpaşa Camii de yine 16. yüzyıldan kalmadır.

Rize’nin tarihî ve doğal güzellikleri gezildikten sonra yöresel 
yemeklerinden hamsili ekmek ve hamsili pilav yiyebilir, üze-
rine mis gibi Rize çayı içebilirsiniz.

Located in the city center and known also as the Kurşunlu 
Mosque, the İslam Pasha Mosque was constructed by cut stones 
on a rectangular plan with a 24 windowed dome. The Gülba-
har Mosque, which was constructed in the 16th century just like 
the Kurşunlu Mosque, is located in the city center, as well. Con-
structed by the mother of Selim the Grim, Gülbahar Hatun, the 
mosque has a square plan and a minaret with a single balcony. 
The Caferpaşa Mosque, which is located in the entrance of the 
Çayeli district, also dates to the 16th century. 

After visiting the historical and natural wonders of Rize, you 
may eat pilaf and bread with anchovies, and after then drink 
fragrant Rize tea.
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Rize’nin dört mevsim yeşil doğasının yanı sıra çayı ve hamsili pilav gibi yöresel 
yemekleri de ziyaretçiler için unutulmazdır.

In addition to its nature that is evergreen in all seasons, the tea and regional food 
such as anchovy pilaf of Rize are unforgettable for visitors.

Millî Parklar’da 
HGS kolaylığı
Millî Parklar’a giriş ücretini  
HGS ile karşılayabilirsiniz. 



Millî Parklar’da 
HGS kolaylığı
Millî Parklar’a giriş ücretini  
HGS ile karşılayabilirsiniz. 
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Sadi Çağatay Öztürk: 
PTT gibi köklü bir kurumun Türkiye’de  
dijital dönüşümün öncüsü olması bize güç veriyor
Sadi Çağatay Öztürk: 
The fact that such a rooted institution as the PTT  
is the pioneer of the digital transformation in Turkey gives us strength

PTT A.Ş. kargo teslimatında vatandaşın yaşamını kolaylaştıracak bir 
hizmete daha imza atarak Kargomat 7/24 isimli akıllı kargo otomatını 

hayata geçirdi. Cihazı yerli ve millî imkanlarla geliştiren Rovenma 
firmasının Genel Müdürü Sadi Çağatay Öztürk, Kargomat 7/24’ün 

dünyadaki diğer kargo otomatlarından pek çok üstünlüğü olduğunu dile 
getirerek, cihazın uluslararası rekabete rahatlıkla girebileceğini söylüyor.

The PTT Corp. carried into effect the smart cargo automat titled Kargomat 7/24 leaving its 
mark on one more service which will facilitate the lives of citizens in cargo delivery.   

Sadi Çağatay, Director-General of the company Rovenma which developed the device with 
local and national means, expresses that Kargomat 7/24 has many superiorities compared 

to other automats and says that the device can easily go into international competition.

Röportaj
Interview

Röportaj Interview: Gökçe Doru - Fotoğraflar Photographs: Melis Seçkin
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“Kargo teslimatı yapan akıllı cihaz” olarak tanımla-
yabileceğimiz Kargomat 7/24’ün özelliklerini ve ça-
lışma prensibini tasarımcısı olarak sizden dinlemek 
isteriz...

Kargomat, 7/24 çalışan ve mobil teknolojilerle donatılmış 
akıllı bir kargo otomatıdır. Size gelen kargolar, evde bulun-
mamanız veya Kargomat’a teslimat seçeneğini tercih etme-
niz durumunda bu cihaza gönderilir. Kargomat’a kargonuz 
bırakıldığında cep telefonunuza SMS ve/veya Kargomat uy-
gulamanıza bildirim gelir. Siz de istediğiniz 
zaman gidip kargonuzu alabilirsiniz.

Kargomat’tan 2 farklı şekilde 
kargonuzu teslim alabilirsiniz: 
Kargomat mobil uygulamasın-
daki akıllı karekodu barkod 
okutucuya okutup doğrudan -ki 
bu durumda cihazın ekranını 
kullanmanıza gerek yoktur-, 
TC Kimlik Numaranız, cep tele-
fonunuza SMS ile gelen barkod 
numarası ve şifrenizi dokun-
matik ekrana girerek. Bu sa-
yede dilediğiniz gün ve saatte, 
kolay ve hızlı bir şekilde kargo-
nuzu alabilirsiniz.

Kargomat 7/24’ü hangi ih-
tiyaçlara cevap vermek 
üzere tasarladınız?

Çalışıyorsunuz veya öğrencisi-
niz... İnternetten alışveriş yaptınız; 
kargonuz siz evde yokken geldi. Kargonuz, 
size teslim edilemediği için şubeye bırakıldı. Vakit yaratıp, 
izin alıp şubeye gitmeniz gerekir. Biz bu sorunu PTT ile bir-
likte çözmek istedik ve dünyada da kullanımı olan Kargomat’ı 
yerli ve millî imkanlarla geliştirdik.

Kargomat oldukça modüler bir sistem. Kurulum yapılan lo-
kasyonun boyutuna ve lokasyondaki ihtiyaçlara göre ek kargo 
teslimat modülleri eklenip çıkarılabiliyor. Bu sayede her yere 
uygun hale getirilebiliyor. Dış veya iç ortamda kullanılabili-
yor. Örneğin kargo trafiği çok olan bir kurumsal firma, bina-
sının 30. katına dahi kargo otomatı koydurarak personelinin 
kargolara erişimini sağlayabilir. 

As its designer, we would like to hear from you 
about the features and the working principles of  
Kargomat 7/24, which we can define as “the smart 
device that delivers cargo”…

Kargomat 7/24 is a smart cargo automat which provides 7/24 
service and which is equipped with mobile technologies. The 
packages you receive are directed to this device when you are 
not at home or when you prefer delivery to Kargomat. When 
your package is dropped into Kargomat, you receive SMS noti-
fication to your cell phone and/or a notification to the Kargomat 

application. You may go and receive your package whenever 
you want. 

You may receive your package from 
Kargomat in two different ways:  
You may scan the smart QR barcode 
on the Kargomat mobile application 
through the barcode scanner – in 
that case, you don’t have to use the 
device screen – or enter your iden-
tity number, the barcode number 
which is received through SMS and 
your password to the touch screen. 
By this means, you may receive your 
package easily and rapidly on the 
day and time you desire. 

In order to meet which needs 
did you design Kargomat 
7/24? 

You are working or you are a student… You 
shopped on the Internet, your cargo arrived when you were 
not home. It was left to the branch as it couldn’t be delivered to 
you. You have to spare time, take a leave from work and go to 
the branch. We wanted to solve this problem together with the 
PTT and developed Kargomat, which has global usage, with 
local and national means. 

Kargomat is a highly modular system. Extra cargo delivery 
modules can be added and extracted according to the dimen-
sions and the needs in the location. Therefore, it can be ren-
dered suitable for any place. It can be used indoors or outdoors. 
For example, a corporate firm which has high cargo traffic 
may install cargo automat on the 30th floor of its building and 
ensure that its staff has their packages  delivered. 
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E-ticaretin yaygınlaşmasıyla kargo teslimat süreci-
nin sorunsuz yürütülmesi daha da önemli hale geldi. 
Kargomat 7/24’ün güvenilirliğiyle ilgili neler söyle-
mek istersiniz?

Kargomat aslında bir ATM gibi 7/24 çalışan ve ATM’lere ben-
zer güvenlik altyapısı olan bir akıllı kargo otomatı. Mekanik 
olarak da yerli tasarım sayesinde oldukça sağlam. Bu bağlam-
da kargoların fiziki ve elektronik güvenliği ile ilgili herhangi 
bir şüphe söz konusu bile değil. Kargolarınızı teslim alırken 
kullandığınız akıllı karekod veya barkod şifreniz ise tek kulla-
nımlık ve tahmin etmesi mümkün olmayan veriler. Bu sayede 
özlük bilgilerinizi bilen birinin bile gidip sizin yerinize kargo-
nuzu izinsiz alması mümkün değil.

Buna ek olarak kargo otomatları 7/24 video ve ses kaydı yap-
maktadır. Bütün kargo hareketleri, ses ve video dosyaları ile 
beraber tutulmaktadır. Bu sayede izinsiz bir kargo alımı du-
rumunda kimlik tespiti rahatlıkla yapılabilmektedir. 

The trouble-free management of cargo delivery has 
become more important with the proliferation of 
e-commerce. What would you like say about the reli-
ability of Kargomat 7/24?

In fact, Kargomat is smart cargo automat which provides 7/24 
service like ATMs and has a security infrastructure similar to 
ATMs. It is mechanically very durable owing to its local design, 
as well. In this respect, the physical and electronic safety of pack-
ages is certainly not a matter of concern. The smart QR code or 
your barcode password is single use and are impossible to pre-
dict. Therefore, it is impossible even for someone who has your 
personal information to receive your package without permis-
sion. 

In addition, cargo automats do video and audio recording 7/24. 
All cargo movements are kept in video and audio files. Thus, in 
case of an unauthorized cargo delivery, identification can eas-
ily be carried out. 

“Hedefimiz kargo kontrol 
ve kabul işlemlerini 

robotik biçimde 
gerçekleştirecek yeni 

kargo otomatları 
ortaya çıkararak kargo 

kabulünü de şubeye 
gitmeden otomattan 

yaptırmaktır.”
“Our target is to carry 
out cargo processing 
without going to the 

branch by creating new 
cargo automats that 

will robotically perform  
package control and 

processing processes.” 
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Kargomat 7/24’e benzer akıllı kargo teslim cihazları 
dünyada yalnızca birkaç ülkede bulunuyor. Bu tarz 
cihazların önümüzdeki zaman diliminde nasıl geli-
şeceğiyle ilgili öngörüleriniz nelerdir?

Mobil teknoloji, internet hızları ve internetten alışveriş... 
Bu üç gelişim kargo otomatlarının kullanılabilir olmasının 
önünü açtı. Avrupa ülkelerinde ve ABD’de mevcut durumda 
kullanılan kargo otomatları genel olarak mobil devrim önce-
si kurulan sistemler. Bu nedenle, bu sistemlerin genel olarak 
mobil uygulama ve e-ticaret ile entegrasyonu gerektiği ka-
dar yapılmış değil. Dolayısıyla kullanımları zor. Kargomat 
ise yakın dönemde ortaya çıkarılmış bir sistem olduğundan  
e-ticaret entegrasyonu ve mobil kullanımı konusunda yüzde 
100 entegre ve uyumlu bir sistemdir.

Kargomat ve dünyadaki muadilleri mevcut durumda güven-
li olarak sadece kargo teslimatı yapabilmektedir. Hedefimiz 
kargo kontrol ve kabul işlemlerini robotik biçimde gerçekleş-
tirecek yeni kargo otomatları ortaya çıkararak kargo kabulü-
nü de şubeye gitmeden otomattan yaptırmaktır. Bu yönde Ar-
Ge faaliyetlerimize devam ediyoruz. 

Buna ek olarak kargo otomatları mektup ve zarf için özel bir 
sistemle donatılmış değil. Mevcut durumda mektup tipindeki 
gönderiler de Kargomat’ın kargo haznesine konulmaktadır. 
Hedefimiz ilerleyen Kargomat sürümlerinde mektup ve zarf-
ları da etkin bir şekilde kullanabilen bir ek modül ortaya çı-
karmak ve bu alanda dünyada öncü olmaktır.

Smart cargo delivery devices, which are similar to 
Kargomat 7/24, can be found in only few countries 
in the world. What are your predictions regarding 
the development of such devices in the next period? 

Mobile technology, Internet speed and online shopping… These 
three developments paved the way for the usability of cargo au-
tomats. Cargo automats, which are currently used in European 
countries and the USA, are generally systems that were estab-
lished before the mobile revolution. That is why, in general, mo-
bile and e-commerce integrations of these systems aren’t suffi-
ciently completed. So, they are not user-friendly. As Kargomat 
is a recently established system, it is 100 percent integrated and 
compatible in terms of e-commerce integration and mobile use. 

In the current situation, Kargomat and its equivalents in the 
world can only deliver packages safely. Our target is to carry out 
cargo processing without going to the branch by creating new 
cargo automats that will robotically perform control and pro-
cessing processes. Our R&D activities continue in this direction. 

Furthermore, cargo automats are not equipped with a special 
system for letters and envelopes. Currently, letter-type dis-
patches are also put in Kargomat’s cargo chamber, as well.  Our 
target is to create an additional module in the next Kargomat 
version that can efficiently use letters and envelopes and be-
come the pioneer in the world in that field. 

“Mobil teknoloji, 
internet hızı ve 

internetten alışveriş 
kargo otomatlarının 

kullanılabilir 
olmasının önünü açtı.”

“Mobile technology, 
Internet speed and online 
shopping paved the way 
for the usability of cargo 

automats.”
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Kargomat 7/24 Cenevre’de düzenlenen Post-EXPO 
2017’de tanıtıldı ve davetlilerden yoğun ilgi gördü. 
PTT’nin dijital dönüşümünün bir parçası olan bu atı-
lımla ilgili değerlendirmeleriniz nelerdir?

Post-EXPO fuarında gerek farklı ülkelerin posta birimleri, 
gerekse Avrupalı kargo otomatı üreticilerinin otomatımıza 
yoğun ilgisi oldu. Buradaki ilginin temel sebebi kargo otoma-
tının elektromekanik teknolojisinin tamamen yerli ve millî 
olması. Biz yerli tasarımımızla kargo otomatlarındaki birçok 
güvenlik, dayanıklılık ve güvenilirlik sorununu çözdük; onlar 
da bu sorunları yaşadıklarından ürünümüzü çok beğendiler. 
Açıkçası gururlandık, çünkü sektöre yeni girmiş bir kargo 
otomatı ile bu kadar beğeni kazanmak yerli ve millî ürün ge-
liştirme yöntemi ile ülkemizin rahatlıkla uluslararası rekabe-
te girebileceğini gösteriyor.

PTT, Türkiye’nin en köklü kurumlarından biri. Bu kadar kök-
lü bir kurumun bu derece dinamik ve Türkiye’deki dijital dö-
nüşümün öncüsü olması bize güç veriyor. Bu noktada tabii ki 
Sayın Genel Müdürümüz Kenan Bozgeyik ve tüm PTT ekibi-
nin büyük emeği var. Türkiye’deki diğer kurum ve şirketlere 
örnek olması gereken bir atılım olduğunu düşünüyoruz.

Kargomat 7/24 was introduced in Post-EXPO 2017 
which was carried out in Geneva and attracted a 
great deal of attention from the guests. What are 
your evaluations regarding this breakthrough 
which is a part of the PTT’s digital transformation? 

In the Post-EXPO fair, both the postal units of different coun-
tries and the European cargo automat producers showed great 
interest in our automat. The basic reason for this interest here 
is that the electromechanical technology of the cargo automat 
is completely local and national. With our local design, we have 
solved many security, durability and reliability issues; as they 
also face these problems, they liked our product very much.  
Frankly, we were proud because gaining such appreciation 
with a new cargo automat that has been recently launched in 
the sector shows that our country can easily go into internation-
al competition through the local and national product develop-
ment method. 

The PTT is one of the most rooted institutions of Turkey. The fact 
that such a rooted institution as the PTT is the pioneer of the 
digital transformation in Turkey gives us strength. At this point, 
of course, our esteemed Director-General Kenan Bozgeyik and 
all the PTT staff have great share. We think that it is a break-
through that must serve as an example to other institutions and 
companies in Turkey.

“Post-EXPO fuarında 
gerek farklı ülkelerin posta 
birimleri, gerekse Avrupalı 
kargo otomatı üreticilerinin 

otomatımıza yoğun ilgisi oldu.”
“In the Post-EXPO fair, both the 

postal units of different countries 
and the European cargo 

automat producers showed 
great interest in our automat.”
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Ek değerli anma pulları  
(1980-2017)

Filateli
Philately

Value added commemorative stamps (1980-2017)

Enver Uygun

İlki 29 Ekim 1958 tarihinde basılan, 
1959’dan itibaren yılda iki kez piyasaya 
sürülüp üzerindeki artı değerin yüzde 
75’inin Kızılay’a, yüzde 25’inin Çocuk 
Esirgeme Kurumu’na devredildiği ek de-
ğerli anma pulları Türk pulculuğunda 
önemli bir gelenek kabul edilir.

1980 yılında dörder parçalık Çevre Sağ-
lığı ve Yararlı Böcekler pulları ek değerli 
basılır. 1981’de Yararlı Böcekler II konu-
lu dört puldan oluşan seri ile iki parçalık 
Uluslararası Sakatlar Yılı anma pulu teda-
vüle sunulur. 1982’de basılan Verem Mik-
robunun Bulunuşunun 100. Yılı konulu 
iki parçalık seride mikrobu bulan Nobel 
Ödüllü bilim adamı Dr. Robert Roch ile 
Türkiye’de veremle savaşın öncüsü Prof. 
Dr. Tevfik Sağlam’ın portrelerine yer ve-
rilir. 1982’nin diğer ek değerli anma pulu 
beş parçalık Zararlı Böcekler serisidir. 
Ertesi yıl tedavüle sunulan dört parçalık 
Zararlı Böcekler II serisi de ek değerlidir. 
1983’ün diğer artı değerli pulu ünlü beste-
ci Richard Wagner’in Ölümünün 100. Yılı 
anısına basılır. 

Printed for the first time on 29 October 
1958, put to circulation biannually since 
1959, and the added value of which is trans-
ferred to the Red Crescent in 75 percent, 
and to the Society for the Protection of Chil-
dren in 25 percent, value added commemo-
rative stamps are considered an important 
tradition of Turkish philately.

In 1980, the Environmental Health and Ben-
eficial Bugs stamps were both printed with 
added value. Put to circulation in 1981 were 
the 4-piece series themed Beneficial Bugs II 
and the 2-piece International Handicapped 
Year. The Centenary of the Discovery of the 
Tuberculosis Microbe, on the other hand, 
featured the portraits of Dr. Robert Roch, 
the Nobel-winner scientist who discovered 
the microbe, and Prof. Tevfik Sağlam, the 
pioneer of the struggle against tuberculosis 
in Turkey. The value added commemora-
tive stamp of 1982 was the 5-piece Harmful 
Bugs series. The 4-piece Harmful Bugs II 
which was put to circulation the next year 
was value added, as well. The other value 
added stamp of 1983 was printed to com-
memorate the Centenary of the Death of 
Richard Wagner, the renowned composer.

life
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1984 yılında Topkapı Müzesi konulu dört, Los Angeles Olim-
piyat Oyunları konulu üç parçalık anma pulları ek değerli 
olarak piyasaya sürülür. 1985’teki ek değerli pulları Topkapı 
Müzesi serisinin dört parçalık ikinci bölümü ile Pasteur’ün 
Kuduz Aşısını Buluşunun 100. Yılı oluşturur. Topkapı Mü-
zesi III ile Kuzey Atlantik Asamblesi konulu pullar 1986’nın, 
Topkapı Müzesi IV ile 15. Uluslararası Kemoterapi Kongresi 
konulu pullar 1987’nin, Uluslararası Karayolu Nakliyatı Bir-
liği ile Kırsal Alan İçin Avrupa Kampanyası konulu pullar ise 
1988’in ek değerli anma pullarıdır. 1980’li yılların son ek de-
ğerli pulları iki parçalık Türk İpekböcekçiliği ile tek puldan 
oluşan Avrupa Konseyi’nin 40. Yılı konulu anma pullarıdır. 

1990 yılında Avrupa Turizm Yılı ile Zararlı Alışkanlıklar ko-
nulu ikişer parçalık ek değerli anma pulları piyasaya sürülür. 
1991’de Yunus Emre Sevgi Yılı ve Mozart’ın Ölümünün 200. 
Yılı, 1992’de Anayasa Mahkemesi’nin 30. Kuruluş Yıldönümü 
ile Dağ Turizmi, 1993’te Pamukkale’nin Korunması Kam-
panyası ve Uluslararası Doğal Afet Zararlarının Azaltılması, 
1994’te Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin 100. Yılı ile Do-
ğal Anıtlar, 1995’te Türk Dünyası Değerleri ve TBMM’nin Açı-
lışının 75. Yılı konulu ek değerli anma pulları basılır.

In 1984, the 4-piee Topkapı Museum-themed, and the 3-piece Los 
Angeles Olympics-themed commemorative stamps were issued 
with added value. The value added stamps of 1985 are composed 
of the 4-piece second part of the Topkapı Museum series, and the 
Centenary of Pasteur’s Discovery of the Rabies Vaccine. Topkapı 
Museum III and the Northern Atlantic Assembly are the value 
added commemorative stamps of 1986; Topkapı Museum IV and 
the 15th International Chemotherapy Congress of 1987; the Inter-
national Road Transport Union and the European Campaign 
for the Rural of 1988. The final value added stamps of the 1980s 
were the 2-piece Turkish Sericulture, and the 40th Anniversary 
of the European Council stamp composed of a single piece.

In 1990, value added commemorative stamps of 2 each were 
printed with the themes of the European Year of Tourism, and 
Bad Habits. Value added commemorative stamps with the 
themes of Yunus Emre Year of Love, and Mozart’s 200th Death 
Year were printed in 1991; the 30th Establishment Anniversary of 
the Constitutional Court, and Mountain Tourism in 1992; Cam-
paign for the Protection of Pamukkale, and the Reduction of the 
Damage of International Disasters in 1993; the Centenary of the 
International Olympic Committee, and Natural Monuments in 
1995; and the Values of the Turkish World, and the 75th Anniver-
sary of the Opening of the Turkish Parliament in 1995. 

1993’te Pamukkale’nin Korunması Kampanyası 
konulu ek değerli anma pulu basılır.

Value added commemorative stamp with the themes of 
Campaign for the Protection of Pamukkale was printed in 1993.
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1996’da Bosna Hersek ile Ankara Üniversitesi’nin Kuruluşu-
nun 50. Yılı, 1997’de Kanser Savaşında 50. Yıl ve Pakistan’ın 
Bağımsızlığa Kavuşmasının 50. Yılı, 1998’de Gülhane Askerî 
Tıp Akademisi’nin 100. Yılı konulu ek değerli anma pulları tek 
parça halinde basılır. 1998’de çıkan İnsan Hakları konulu ek 
değerli pullar ise iki parçadan oluşur. 1999’da Atatürk’ün Harp 
Okulu’na Girişinin 100. Yılı ve Avrupa Konseyi’nin 50. Yılı ko-
nulu ek değerli pullar yine tek parçadır.

21. yüzyılın ilk ek değerli anma pulu İnanç Turizmi konulu-
dur. 2000 yılında piyasaya sürülen ikinci ek değerli seri Kül-
tür Varlıklarımız konulu dört parçalık anma puludur. 2001’de 
Selçuklu, Osmanlı, Cumhuriyet Dönemi Paraları ile İpek Yolu 
Üzerindeki Kervansaraylar, 2002’de NATO’da 50. Yıl ve Ta-
şıtlar, 2003’te yine Taşıtlar ile Erzurumlu İbrahim Hakkı’nın 
300. Doğum Yılı, 2004’te Deniz Fenerleri ve İzcilik, 2005’te 
Rotary’nin 100. Yılı ile Dünya Fizik Yılı konulu anma pulları 
ek değerli basılır. 2006’da Dünya Ormancılık Günü ve Meh-
met Âkif Ersoy’un Ölümünün 70. Yıldönümü, 2007’de Sahil 
Güvenlik Komutanlığı’nın 25. Yılı ile Geleneksel Türk Sanat-
ları (Ebru), 2008’de Kaşgarlı Mahmud’un 1000. Doğum Yıldö-
nümü ve Gar Binaları, 2009’da Etik Günü ile Katip Çelebi’nin 
Doğumunun 400. Yıldönümü konulu ek değerli anma pulları 
tedavüle sunulur.

Single-piece value added commemorative stamps were issued 
with the themes of Bosnia and Herzegovina, and the 50th An-
niversary of the Establishment of Ankara University in 1996; 
50th Year in the Battle Against Cancer, and the 50th Year of Pa-
kistan’s Independence in 1997; and the Centenary of the Gül-
hane Military Medicinal Academy in 1998. The Human Rights 
themed value added stamps released in 1998, on the other hand, 
were composed of 2 pieces. The value added stamps of the Cen-
tenary of Atatürk’s Enrollment in the Military Academy, and 
the 50th Anniversary of the European Council, were once again 
composed of a single piece.

The first value added commemorative stamp of the 21st centu-
ry had the theme of Faith Tourism. The second value added se-
ries published in 2000 was the 4-piece commemorative block 
themed Our Cultural Assets. In 2001, commemorative stamps 
were printed with added value with theme of Seljuqid, Otto-
man, Republican-Era Money, and the Caravanserais on the 
Silk Road; 50 Years in NATO, and Vehicles in 2002; once again 
Vehicles, and the 300th Birth Year of İbrahim Hakkı of Erzurum 
in 2003; Lighthouses, and Scouting in 2004; the Centenary of 
Rotary, and the World Physics Year in 2005; World Forestry 
Day, and the 70th Anniversary of the Death of Mehmet Âkif Er-
soy in 2006; the 25th Year of the Coast Guard Command, and 
Traditional Turkish Arts (Water Marbling) in 2007; the Cente-
nary of the Birth of Mahmud al-Kashgari, and Station Build-
ings in 2008; and World Ethics Day, and the 400th Anniversary 
of the Birth of Katip Çelebi in 2009.
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2010 yılında Lokomotifler ve Geleneksel Türk Sanatları (Ki-
lim), 2011’de Hasankeyf ile Devlet Personel Başkanlığı’nın 
Kuruluşunun 50. Yılı, 2012’de Yöresel Yemeklerimiz Anma 
Bloku ve Karşıyaka Spor Kulübü’nün 100. Yılı, 2013’te Av-
rasya Sosyal İşletmecilik Forumu Anma Bloku ile Beypazarı 
Belediyesi’nin 130. Kuruluş Yılı, 2014’te Tarihî Köprüler ve 
Organ Bağışı konulu ek değerli pullar basılır. 

Value added stamps were printed with the themes of Locomo-
tives, and Traditional Turkish Arts (Kilim) in 2010; Hasankeyf 
and the 50th Anniversary of the Establishment of the State Per-
sonnel Presidency in 2011; Our Local Delicacies Commemora-
tive Block and the Centenary of the Karşıyaka Sports Club in 
2012; the Eurasian Social Business Forum Commemorative 
Block, and the 130th Anniversary of the Establishment of the Mu-
nicipality of Beypazarı in 2013; and Historical Bridges and Or-
gan Donation in 2014.

2017’nin ilk ek değerli pulu 10 Ağustos’ta piyasaya sürülen üç parçalık Kültür 
Varlıklarımız (Bitlis) konulu seridir.

The first value added commemorative stamp of 2017 is the 3-piece Our Cultural Assets 
(Bitlis) themed series released on 10 August.

2010’ların ikinci yarısında basılan ilk ek değerli anma pulu 
iki parçalık, önceki yıl başlayan serinin devamı niteliğindeki 
Tarihî Köprüler konuludur. Bunu Obezite İle Mücadele konu-
lu pul izler. 2016’da yine Tarihî Köprüler ile Yeşil Düşün ko-
nulu ikişer parçalık ek değerli anma pulları basılır. 2017’nin 
ilk ek değerli pulu ise 10 Ağustos’ta piyasaya sürülen üç par-
çalık Kültür Varlıklarımız (Bitlis) konulu seridir. 

The first value added commemorative stamp to be printed in 
the second half of the 2010s was the 2-piece Historical Bridg-
es, a continuation of the series that had begun the year before. 
This was followed by the stamp themed Battle Against Obesity. 
In 2016, 2-piece value added commemorative stamps with the 
themes of once again Historical Bridges, and Think Green were 
issued. The first value added commemorative stamp of 2017, on 
the other hand, is the 3-piece Our Cultural Assets (Bitlis) themed 
series released on 10 August.

1981 yılında sit alanı ilan edilerek koruma altına alınan  
Hasankeyf  2011’de ek değerli pullara konu edilmiştir.

Declared a protected area in 1981 and put under preservation, 
Hasankeyf was featured in value added stamps in 2011.
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Ateş Muhafızları’nın ülkesi  
Azerbaycan

Dünya destinasyonları
Destination:World

Land of the Guardians of Fire
 Azerbaijan

Yakup Imre

life

Asya’nın batısını Avrupa’nın doğu-
suna bağlayan eşsiz coğrafya Kaf-
kasya’nın en dikkate değer ülkele-
rinden biri Azerbaycan. Farsça ateş 
anlamına gelen “azar” ile koruyucu, 
muhafız anlamına gelen “payegan” 
kelimelerinin birleşiminden oluşan 
“Ateş Muhafızları” tamlamasını 
uzun yıllar boyunca kimliklerinin 

One of the most remarkable coun-
tries of the Caucasus, the unique ge-
ography that connects the West of 
Asia to the East of Europe, is Azerbai-
jan. Having long seen the depiction 
of the “Guardians of Fire” formed by 
the combination of the words “azar”, 
meaning fire in Farsi and “paye-
gan”, meaning guardian, as part 
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Azerbaycan, Orta Asya ülkeleri 
arasında en yüksek okuma yazma 

oranına sahip olmasıyla 
dikkat çeker.

Azerbaijan grabs attention with 
the fact that it has the highest 

literacy rate among the countries 
of the Central Asia.

bir parçası olarak gören Azerbaycan Türklerinin modern za-
manlarda ülkelerinin “Ateşler Ülkesi” olarak anılmasını iste-
mesi doğal. Kültürel olarak bulunduğu coğrafyanın en önem-
li ülkelerinden biri konumundaki Azerbaycan, 1918 yılında 
bağımsızlığını ilan etmiş, doğuda kurulmuş ilk demokratik 
cumhuriyet olarak tarihe geçmiştir. Birleşik Amerika ve İs-
viçre’den önce, henüz 1918 yılında kadınlara seçme ve seçilme 
hakkı tanıyan Azerbaycan, şiirle olduğu kadar operayla da 
öne çıkan sanatsal etkinlikleri ve Orta Asya ülkeleri arasın-
da en yüksek okuma yazma oranına sahip olmasıyla dikkat 
çeker. Tüm bu nitelikleri, dünyanın en eski petrol ihracatçısı 
olma özelliğiyle birleşince Azerbaycan’ın neden 2000’li yılla-
rın önemli ülkelerinden biri olarak öne çıktığı anlaşılabilir. 

of their identity, it is no surprise that Azerbaijani Turks want 
their country to be referred as the “Land of Fire” in the modern 
times. One of the most important countries in its geography in 
the cultural sense, Azerbaijan declared its independence in 1918 
and went down in history as the first democratic republic to be 
established in the East. Having granted women the right to vote 
and to be elected in 1918, before the United States and Switzer-
land, Azerbaijan grabs attention with its artistic activities that 
stand out with poetry as much as with opera, and with the fact 
that it has the highest literacy rate among the countries of the 
Central Asia. When all these qualities combine with the fact that 
it is the oldest petroleum exporter in the world, it can be under-
stood why Azerbaijan stands out as one of the most significant 
countries of the 2000s.
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1847 yılında Abşeron’da yapılan 
dünyanın ilk sondajıyla Hazar pet-
rollerini Batı’ya açan ilk ülke Azer-
baycan’da, dünyanın en kaliteli 
petrolleri çıkarılıyor. 2006 yılında 
yakaladığı yüzde 35’lik büyüme 
hızıyla dünyanın en hızlı büyüyen 
ülkesi olan Azerbaycan, Dünya 
Bankası istatistiklerine göre 2009 
yılında dünyanın en reformcu ül-
kesi olarak dikkat çekti. Doğal 
zenginliklerini güçlü siyasi ve idari 
yapısıyla harmanlamayı bilen ülke, 
kültürel, sanatsal, turistik ve eko-
nomik yönden hızla gelişme kayde-
diyor.

In Azerbaijan, the first country to 
have introduced the petroleum of the 
Caspian to the West with the world’s 
first drilling carried out in Absheron 
in 1847, the highest quality petroleum 
of the world is extracted. The world’s 
fastest growing country with the 35 
percent growth rate it has achieved 
in 2006, Azerbaijan – according to 
the World Bank statistics – was the 
world’s most reformist country in 
2009. Successfully blending its nat-
ural beauty with its strong political 
and administrative structure, the 
country makes rapid progress in the 
cultural, artistic, touristic and eco-
nomic sense.

2006 yılında yakaladığı 
yüzde 35’lik büyüme 

hızıyla dünyanın en hızlı 
büyüyen ülkesi olan 
Azerbaycan, Dünya 

Bankası istatistiklerine 
göre 2009 yılında 

dünyanın en reformcu 
ülkesi olarak dikkat çekti.

The world’s fastest 
growing country with the 
35 percent growth rate 
it has achieved in 2006, 

Azerbaijan – according to 
the World Bank statistics 
– was the world’s most 

reformist country in 2009. 
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Ülkenin başkenti “Rüzgarlar Şehri” olarak anılan Bakü, Azer-
baycan’ın yakaladığı kayda değer ilerlemenin göstergesi niteli-
ğinde. Kafkasya’nın en büyük şehirlerinden biri olduğu kadar 
kültürel ve ticari yönden de öncü niteliği haiz Bakü, bölgenin 
en önemli liman şehirlerinden biri. Gelişen Azerbaycan eko-
nomisinin etkisiyle birbiri ardına inşa edilen büyük ve gös-
terişli binalar, şık restoran ve alışveriş merkezleri, lüks bir 
hayatın egemen olduğu yeni mahalleler ve renkli gece hayatı 
Bakü’nün en temel özellikleri olarak göze çarpıyor. Ülkenin 
en gelişmiş sanayi şehri Bakü, eski ve yeni mimarinin birle-
şiminden oluşan farklı bir kimliğe sahip. Üniversiteleri, mü-
zeleri, tiyatroları ve kültürel etkinlikler için inşa edilmiş ya-
pılarıyla köklü tarihini her an anımsatan Bakü, son dönemde 
ev sahipliği yaptığı uluslararası organizasyonlarla da ismini 
dünyaya duyuruyor.

Deemed the “City of Winds”, the country’s capital Baku is an in-
dicator of the substantial progress Azerbaijan has made. One of 
the biggest cities of the world in addition to being a pioneer in 
the cultural and commercial sense, Baku is one of the most im-
portant port cities of the region. Big and flamboyant buildings, 
built successively as a result of the growing Azerbaijani econo-
my, chic restaurants and shopping malls, neighborhoods where 
a luxurious way of life prevails, and the vivid night life come 
across as the most prominent features of Baku. The country’s 
most developed city in terms of industry, Baku has a unique 
identity composed of the unification of old and new architec-
ture. Constantly reminding of its deep-rooted culture with its 
universities, museums, theaters and buildings made for cultural 
activities, Baku has recently made a name for itself in the world 
with the international events it hosts.
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Azerbaycan’ın ikinci büyük şehri 
ve Kafkasya’nın en eski yerleşimle-
rinden biri olarak bilinen Gence ise 
kültürel ve tarihî güzellikleriyle ta-
nınır. “Dede Korkut Hikayeleri”nde 
ismi bolca geçen Gence, Şah Abbas 
Kervansarayı, Cuma Camii, Hana 
Bağı, Tatlar Mescidi ve Nizami 
Gencevi’nin anıt mezarı gibi birçok 
yapıya ev sahipliği yapar. “Leyla ile 
Mecnun” mesnevisini kaleme alan 
şair Nizami’nin kabri ve kendisine 
saygı amacıyla inşa edilen anıtlar-
dan oluşan alan Gence’nin simgesi 
niteliğindedir. Nizami’nin eserlerin-
den sahneleri betimleyen heykeller-
den oluşan alan, Gence’nin mutlaka 
görülmesi gereken yerleri arasında-
dır. Şişe Ev veya Butilka Ev ismiyle 
bilinen ve yapımında tuğla yerine 
elli bin adet cam şişe kullanılan iki 
katlı küçük evse rengarenk yapısıyla 
Gence’nin olduğu kadar Azerbay-
can’ın da çok renkli kültürünü sim-
geler gibidir. Kırmızı tuğlalardan 
oluşan mimarisiyle dikkatleri üze-
rine çeken eşsiz bir yapı olan Cuma 
Camii ve hemen yakınındaki Cevat 
Han Türbesi, Gence’yi ziyaret eden 
turistlerin uğrak noktalarındandır.

Ganja, the second biggest city of 
Azerbaijan and known as one of the 
oldest settlements of the Caucasus, 
on the other hand, is famous for its 
cultural and historical features. 
Popping up constantly in “Book 
of Dede Korkut”, Ganja is home to 
many buildings such as the Shah Ab-
bas Caravanserai, Cuma Mosque, 
Hana Orchard, Tatlar Masjid, and 
the mausoleum of Nizami Ganjavi. 
The poet Nizami, who has composed 
the “Layla and Majnun” mathnawi, 
and has come to be identified with 
Ganja. The tomb of the poet and 
the region encompassing the mon-
uments built as homage to him are 
in a sense the symbols of Ganja. The 
area composed of statues depicting 
scenes from the works of Nizami is 
a must-see. The small two-storey 
building known as the Bottle House 
or Butilka, on the other hand, was 
built using fifty thousand glass bot-
tles instead of bricks, and is a sym-
bol of the colorful culture of not just 
Ganja, but of Azerbaijan, as well. A 
unique structure that grabs atten-
tion with its red brick-architecture, 
the Cuma Mosque and the nearby 
Cevat Han Tomb are frequented by 
tourists visiting Ganja.

Şair Nizami’nin 
eserlerinden 

sahneleri betimleyen 
heykellerden oluşan 

alan, Gence’nin 
mutlaka görülmesi 

gereken yerleri 
arasındadır.

 The area composed 
of statues depicting 

scenes from the works 
of the poet Nizami is 
a must-see in Ganja.
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Bakü’nün doksan kilometre batısında konumlanan ve yakla-
şık kırk bin kişilik nüfusuyla küçük bir şehir olan Gobustan 
ise bir açık hava müzesi gibidir. Tarihi MÖ 9. yüzyıla kadar 
giden Gobustan, ılıman iklimiyle birçok medeniyete ev sa-
hipliği yapmıştır. Günümüzde tüm bu medeniyetlerden ka-
lan eserlerin sergilendiği önemli bir turistik yerleşim olan 
Gobustan, kayalık petroglifleri ve çamur volkanlarıyla bilin-
mektedir. Coğrafi yönden kendine has bir yapıya sahip olan 
Gobustan’da yapılan çalışmalar sonucunda Tunç Devri’nden 
kalma eserler, çeşitli seramik ürünler, silah ve süs eşyalarına 
ulaşılmıştır.

Azerbaycan’ın turistik açıdan ilgi gören şehirlerinden biri de 
Khacmaz’dır. Hazar Denizi’nin yanı başında kurulmuş olan 
şehrin tarihi Hun İmparatorluğu’na kadar dayanır. Çok sayıda 
mimari yapı, cami, müze ve anıta ev sahipliği yapan Khacmaz 
ılıman iklimiyle konuklarına keyifli zamanlar yaşatır.

Situated ninety kilometers west of Ganja, Gobustan, a small city 
with a population of around forty thousand, is almost like an 
open-air museum. Dating back to the 9th century BC, Gobust-
an has hosted many civilizations owing to its mild climate. A 
significant touristic settlement where the remnants of these 
civilizations are on exhibit, Gobustan is known for its rocky 
petroglyphs and mud volcanoes. The excavations carried out in 
Gobustan, a unique spot in terms of geography, have revealed 
works, various ceramic pieces, weapons and ornaments dated 
to the Bronze Age. 

Yet another city in Azerbaijan to grab touristic attention is 
Khachmaz. Built right next to the Caspian Sea, the city’s histo-
ry goes all the way back to the Hun Empire. Home to numer-
ous architectural pieces, mosques, museums and monuments, 
Khachmaz offers a good time with its mild climate.

Geçmişte pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış Gobustan, petroglifleri ve 
çamur volkanlarıyla bilinmektedir. 

Having hosted many civilizations in the past, Gobustan is known for its petroglyphs and 
mud volcanoes. 



Kardeşlerim Carl ve Johann Beethoven’a,

Siz ki benim kötü kalpli, inatçı veya insanları sevmeyen biri 
olduğumu düşünen ya da söyleyenler; hakkımda ne kadar 
yanılıyorsunuz. Size öyle görünmemin altında yatan gizli se-
bebi bilmiyorsunuz. Çocukluktan itibaren, kalbim ve ruhum 
hassas iyi niyet duygularıyla doluydu ve hatta büyük işler ba-
şarma yolundaydım. Ancak düşünün ki altı yıldır umutsuzca 
hastalıktan muzdaribim. Akılsız doktorlar durumumu daha 
da kötüleştirdi, yıllarca iyileşme umuduyla kandırıldım ve en 
sonunda (tedavisi yıllar alacak, belki de imkansız) kalıcı bir 
hastalığım olabileceği ihtimaliyle yüzleşmek zorunda kaldım. 

6 Ekim 1802 
Heiligenstadt

For my brothers Carl and Johann Beethoven

Oh you men who think or say that I am malevolent, stubborn, 
or misanthropic, how greatly do you wrong me. You do not 
know the secret cause which makes me seem that way to you. 
From childhood on, my heart and soul have been full of the ten-
der feeling of goodwill, and I was even inclined to accomplish 
great things. But, think that for six years now I have been hope-
lessly afflicted, made worse by senseless physicians, from year 
to year deceived with hopes of improvement, finally compelled 
to face the prospect of a lasting malady (whose cure will take 
years or, perhaps, be impossible).

October 6th, 1802 
 Heiligenstadt

Beethoven’ın kardeşlerine mektubu
Beethoven’s letter to his brothers 

Geçmişin postası
Post of the past

life
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Sert ve aktif mizaçlı olmama ve hatta toplumun yoldan çıkar-
malarından kolay etkilenmeme rağmen kısa bir süre içinde 
kendimi soyutlamak ve yalnız bir yaşam sürmek zorunda kal-
dım. Bazen tüm bunları unutmaya çalıştığımdaysa, iki misli 
daha kötü olan ağır işitme deneyimimin acı bir sonucu olarak 
hızla başa döndüm. Yine de benim için insanlara “Daha yük-
sek sesle konuş, bağır, çünkü ben sağırım” demek imkansızdı. 
Bende başkalarına kıyasla daha güçlü olması gereken, bir za-
manlar en üst düzey mükemmellikte sahip olduğum ve mes-
leğimde çok az kişinin sahip olduğu veya olabileceği bir du-
yudaki zafiyeti başkalarına nasıl itiraf edebilirdim ki? Bunu 
yapamam; bu yüzden sizinle memnuniyetle kaynaşabilecek-
ken geri çekildiğimi gördüğünüzde beni affedin. 

(…) 

Siz, kardeşlerim Carl ve Johann, ben ölür ölmez, eğer Dr. Schmid 
hâlâ hayatta ise, benim adıma hastalığımı anlatmasını ve an-
latısına bu yazılı belgeyi eklemesini isteyin ki dünya en azın-
dan ölümümden sonra benimle barışsın. Ayrıca ikinizi küçük 
servetimin (öyle denebilirse) mirasçısı ilan ediyorum; adil bir 
şekilde paylaşın, birbirinize sabır gösterin ve yardımcı olun. 
Bende yol açtığınız hasar bilin ki çok uzun zaman önce affe-
dildi. Sevgili kardeşim Carl, bana son zamanlarda gösterdiğin 
bağlılık nedeniyle sana özel teşekkürlerimi sunuyorum. Ben-
den daha iyi ve hür bir yaşam sürmen dileğimdir. Çocukları-
na erdemli olmayı tavsiye et; onları mutlu edecek tek şey para 
değil, budur. Deneyimlere dayanarak konuşuyorum; ızdıraplı 
zamanlarda beni ayakta tutan buydu. Bu ve sanatım sayesinde 
intihar etmedim. Elveda ve  birbirinizi sevin. 

 (…) 

Ludwig van Beethoven

Though born with a fiery, active temperament, even suscepti-
ble to the diversions of society, I was soon compelled to isolate 
myself, to live life alone. If at times I tried to forget all this, oh, 
how harshly was I flung back by the doubly sad experience of 
my bad hearing. Yet it was impossible for me to say to people, 
“Speak Louder, shout, for I am deaf”. Oh, how could I possibly 
admit an infirmity in the one sense which ought to be more per-
fect in me than others, a sense which I once possessed in the 
highest perfection, a perfection such as few in my profession 
enjoy or ever have enjoyed. – Oh I cannot do it; therefore for-
give me when you see me draw back when I would have gladly 
mingled with you.

(…) 

You, my brothers Carl and Johann, as soon as I am dead, if Dr. 
Schmid is still alive, ask him in my name to describe my mal-
ady, and attach this written documentation to his account of 
my illness so that so far as it is possible at least the world may 
become reconciled to me after my death. At the same time, I de-
clare you two to be the heirs to my small fortune (if so it can 
be called); divide it fairly, bear with and help each other. What 
injury you have done me you know was long ago forgiven. To 
you, brother Carl, I give special thanks for the attachment you 
have shown me of late. It is my wish that you may have at better 
and freer life than I have had. Recommend virtue to your chil-
dren; it alone, not money, can make them happy. I speak from 
experience; this was what upheld me in time of misery. Thanks 
for it and to my art, I did not end my life by suicide - Farewell 
and love each other.

(…) 

Ludwig van Beethoven

Beethoven kardeşlerine yazdığı ve “Heiligenstadt Vasiyetna-
mesi” olarak bilinen bu mektupta işitme problemi nedeniyle 
yaşadığı psikolojik sıkıntılarla ilgili bilgi veriyor. Kendini sert 
mizaçlı biri olarak tanımlayan Beethoven, neden bu hale gel-
diğinin en azından ölümünden sonra anlaşılabilmesi için bu 
vasiyetnameyi kaleme alıyor.

In this letter, which he wrote to his brothers and which is known 
as the “Heiligenstadt Testament”, Beethoven gives information 
on the psychological problems he experiences due to his hearing 
problem. Defining himself as someone born with a fiery temper-
ament, Beethoven writes this testament so that the reason why 
he has come to such a point can be understood after his death.
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life
Kişisel Pul
Personal Stamp

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim 
Şirketi’nin (PTT A.Ş.) inovatif hiz-
metlerinden Kişisel Pul sayesinde 
özel günler ölümsüzleşiyor. Kişisel 
Pul uygulaması kapsamında yıldö-
nümü ve doğum günü kutlaması, özel 
günleri anma veya kişisel ya da ticari 
bir ürün tanıtımını yapma amacıyla 
pul basımı gerçekleştirilebiliyor.

Thanks to Personal Stamp, one of the 
innovative services og the Post and 
Telegraph Organization Corpora-
tion’s (PTT Corp.), special days are 
immortalized. Within the scope of 
the Personal Stamp service, stamps 
can be printed with the aims of anni-
versary and birthday celebrations, 
commemorations of special days or 
the promotion of a personal or com-
mercial product.

Gerçek veya tüzel kişiler Kişisel Pul 
basılması talebinde bulunabiliyor. 
Başvuru sürecinin tamamlanma-
sı için www.ptt.gov.tr veya www.
filateli.gov.tr adreslerinden ya da 
PTT işyerlerinden temin edilecek 
başvuru formu ile Kişisel Pul söz-
leşmesinin imzalanması gerekiyor.

Private or legal persons may request 
Personal Stamp. In order for the ap-
plication process to be completed, 
the application form and the Person-
al Stamp contract to be obtained on 
www.ptt.gov.tr or www.filateli.gov.
tr, or from PTT branches have to be 
signed.

Kişisel Pul’a dönüştürülecek gör-
selin yatay ise 3,5x2,5 santimetre, 
dikey ise 3,3x2,8 santimetre ve kat-
ları boyutunda olması; görsel elekt-
ronik ortamda gönderilecekse en az 
300 dpi çözünürlükte, tiff veya jpeg 
formatında olması önem taşıyor.

If horizontal, the visual to be printed 
as Personal Stamp has to be 3.5x2.5 
centimeters, and if vertical, 3.3x2.8 
centimeters. If the visual is to be sent 
on the electronic platform, it has to 
have a resolution of 300 dpi mini-
mum, and in tiff or jpeg format.
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Kişisel Pul en az 25 veya 25’in kat-
ları sayıda talep edilebiliyor. Kişisel 
Pul Hizmet Bedeli her bir pul için şu 
şekilde ücretlendiriliyor: 25-100 adet 
arasındaki taleplerde 0,45 TL, 125-
500 adet arasındaki taleplerde 0,30 
TL, 525 ve üzeri adet arasındaki ta-
leplerde 0,20 TL. 

The least amount of Personal Stamp 
you can demand is 25 or multiples of 
25. The Personal Stamp Service Fee, 
which is deducted by addition to the 
value to be printed on the stamp, is 
priced as such for each stamp: 0.45 
TL for requests of 25-100, 0.30 TL for 
requests of 125-500, 0.20 TL for re-
quests of 525 and higher. 

That is to say, suppose you want to 
print 25 pieces of the 0.75 lira stamp. 
The service fee you are going to pay 
for each stamp is 0.45 TL. The total 
amount to pay is 25x(0.75+0.45)=30 
liras. Personal Stamp can be print-
ed horizontally, vertically, heart-
shaped, round perforated or with an 
exclusive design upon request. 

Ortalama 10 gün içinde teslim edilen 
Kişisel Pulunuzu ister hatıra olarak 
saklayabilir, isterseniz gönderilerini-
zin üzerine yapıştırarak posta işlem-
lerinizde kullanabilirsiniz.

0,75 liralık puldan 25 adet bastırmak 
istediğinizi varsayalım. Her pul için 
ödeyeceğiniz hizmet bedeli 0,45 lira-
dır. Ödemeniz gereken toplam miktar 
25x(0,75+0,45 )= 30 liradır. Kişisel 
Pul yatay, dikey, kalpli ve yuvarlak 
perforajlı veya istendiği takdirde 
farklı şablonlarda özel tasarımlı ola-
rak basılabiliyor. 

You can either keep your Personal 
Stamp – delivered in approximately 
10 days – as souvenir or stick it on 
your dispatch and use it in postal op-
erations.



Birçok insanın günlük yaşamının 
önemli bir parçası olan kurşun ka-
lem sanılanın aksine kurşundan 
üretilmez. Ana maddesi yumuşak, 
yağlı bir mineral olan grafittir. Kur-
şun kalem, tahtası kolay yontulabil-
diği ve içindeki grafit mineraline is-
tenen kıvam verilebildiği için bugün 
halen en çok tercih edilen yazım 
araçlarından biridir.

Contrary to popular belief, pencil, 
which is an important part of many 
people’s daily lives, is not made of 
lead. Its primary material is graph-
ite, which is a soft, oily mineral. Pen-
cil is one of the most preferred medi-
ums of writing as its wood can easily 
be processed and the graphite in it 
can be shaped to desired consistency.

Güzel sanatların önemli bir dalı 
olan heykel günümüzde farklı me-
kanlarda ve çeşitli cisimler üzerinde 
uygulama alanı buluyor. Bu alanlar-
dan biri de kalem. Kalemin ortasın-
daki grafitten minyatür heykeller 
oluşturulmasına kurşun kalem sa-
natı adı veriliyor.

Today, sculpture, one of the impor-
tant branches of fine arts, has an 
application field in different venues 
and on varied objects. One of these 
fields is pencil. Processing miniature 
sculptures from graphite, which is 
found in the middle part of the pencil, 
is called pencil art.

Kurşun kalemlerin üzerinde sert-
lik ve koyuluk/siyahlık derecesini 
belirten farklı harfler bulunur. “B” 
harfi koyuluk/siyahlık ölçüsünü 
ifade ederken “H” harfi kalemin 
grafitinin ne kadar sert olduğunu 
gösterir. “F” harfi ise orta sertlikte 
ve koyuluktaki kalemleri tanımlar. 
Sınavlarda çoğunlukla 2B kalem 
kullanılırken, günlük hayatta daha 
çok HB kalemler tercih edilir.

On pencils, there are different letters  
that indicate the level of hardness 
and blackness. While the letter “B” 
signifies the blackness level, the letter 
“H” shows how hard the graphite of 
the pencil is. The letter “F” is used to 
describe the pencil with a fine level 
of hardness and blackness. While 2B 
pencils are used mainly in exams, HB 
pencils are preferred more in daily 
life. 
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Kolaj: Kalem
Collage: Pen(cil)life



Kurşun kalem ve silgi çok uzun yıl-
lardan beri özellikle öğrenciler için 
ayrılmaz bir ikili. Kauçuk, vinil ve 
plastik gibi malzemelerden üretile-
bilen silgiyi günümüzde birçok şekil 
ve boyutta bulmak mümkün. Silgi-
nin icadından önce insanlar yazdık-
larını silmek için ekmek kullanırdı. 
Yuvarlanmış ekmek içleri özellikle 
ressamlar tarafından tercih edilirdi.

Since many years, pencil and eraser 
have been an inseparable duo espe-
cially for students. It is possible to 
find eraser, which can be produced 
by using materials such as rubber, 
vinyl and plastic today, in various 
forms and sizes. However, before 
the invention of eraser, people used 
bread to erase what they had writ-
ten. Rolled bread was preferred es-
pecially by painters. 

Tükenmez kalem Macar gazeteci 
László József Bíró tarafından 1938 
yılında icat edilmiştir. Bu kalem 
türünün dolma kalem gibi mürek-
kep damlatmaması ve mürekkebi-
nin kağıt üzerinde çabuk kuruması 
onun diğer kalemlere göre daha çok 
tercih edilmesi ve yaygınlaşmasını 
sağlamıştır.

Ballpoint pen was invented by Hun-
garian journalist László József Bíró 
in 1938. The fact that this pen type 
doesn’t splutter ink as fountain pen 
does and dries out quicker on paper 
ensured that it was more preferred 
compared to other pens, and became 
widespread.

Büyük kuşların tüylerinden üreti-
len ve mürekkebe batırılarak kul-
lanılan tüy kalem 19. yüzyılın orta-
larına kadar oldukça yaygındı. Çok 
zarif bir görünüme sahip bu yazım 
gereci yazmaya yeterince elverişli 
olmadığı için zaman içinde yerini 
farklı kalem türlerine bıraktı.

Quill pen, which is made of feath-
ers of big birds and used by dipping 
in ink, was quite common until the 
mid-19th century. As this medium of 
writing which has a highly elegant 
appearance was not sufficiently con-
venient for writing, it gave way to 
different pen types by time.
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Öğretmene mektup
Letter to the teacher

life
Haydar Ergülen

Mektup
Letter

Bir ört’men, 
iki ört’meni, 
üç ört’menim…

Öğrettiğiniz şeylerin başında harfler ve sayılar geldiği için 
sayarak başlayacağım elbette. Ama siz her şeyden önce son-
suzluğu öğrettiniz. Sonsuz kere a, sonsuz kere 1, sonsuz kere 
sonsuz…

Şimdi ikiniz varlığın sonsuzluğunda yüzüyorsunuz, uçuyor-
sunuz, uyuyorsunuz. Biriniz hâlâ hepimiz gibi bu yokluğu 
anlamlandırmaya; varmış, biz de varmışız gibi yapmaya, sa-
nırım, devam ediyorsunuz. Sanırım diyorum, çünkü sizi son 
görüşümden bu yana tastamam 50 yıl geçti! Geçti de, ben siz-
den geçtim mi, hayır!

Birinci öğretmenim Halil Sönmez. Mahallemizin öğretmeni. 
Eskişehir Kurtuluş İlkokulu’nun, nereden baksan görülen, 
aydınlık yüzlü, uzun boylu, mavi huylu, temiz soylu Halil öğ-
retmeni. Not defterini evde unutunca beni yollardın, ben de 
bütün çocuklar kadar dürüst olduğum için notlarımı bilsem 
de yine de açar bakardım yolda.

One teacher, 
Two teachers,  
My three teachers...

Since letters and numbers take the lead in what you teach, I 
shall of course start by counting. You, however, have taught of 
infinity above all. Infinite times a, infinite times 1, infinite times 
infinite...

Now the two of you swim in the infinity of existence, you fly, 
you sleep. One of you still tries to make sense of this absence; to 
pretend it exists, that we, too, exist, I suppose. I say I suppose, 
since it has been a complete 50 years ever since I last saw you. 
Well, did I let go of you, no!

My very first teacher was Halil Sönmez. Our neighborhood 
teacher. The tall, bright-faced, blue mannered, clean originated 
Halil teacher – that could be seen from just about anywhere – 
of the Eskişehir Kurtuluş Primary School. You would send me 
back home when you forgot your notebook, and I – since I was 
just as honest as any child – would still open it up and look even 
if I did know my grades. 
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Sonra Milli Piyango satmaya başladın Eskişehir’de, çarşıda. 
Karşılaşırdık, ama ne sen piyango satıcısı olurdun o zaman ne 
de ben müstakbel piyango talihlisi. Öğretmeniyle öğrencisi. 
Kız kardeşim Dilek de senin öğrencin olma saadetine erişti. 
O zamanlar öyleydi. Kar yağması da saadetti, baharın gelmesi 
de, kızakla okuldan eve kaymak da, bazı öğretmenlerin öğ-
rencisi olmak da. Çünkü neredeyse sınav diye bir şeyin olma-
dığı zamanlardı. Zaten “dünya bir imtihandı”, sınava ne gerek 
vardı? İlk ört’menim, Halil Sönmez, nur içinde yat.

İkincisi, Eskişehir 19 Mayıs Ortaokulu’ndan Fransızca öğret-
menim Rukiye Gül Yönel. Yarım Fransızca, yarım aşktır. İkisi 
de aynı şey. Basma elbiselerinle, uzun siyah saçlarınla yerli, 
Latin kadınlara benzerdin, adalıydın da zaten, Avşa’dan. Evi-
mize gelmiştin, Nazlı babaannemin pişirdiği tarhana çorba-
sından içmeye. O günden sonra okulu da Fransızcayı da daha 
çok sever olmuştum. Sonrası “Yağmur ve Fransızca” diye bir 
şiirde, sözcükler kül oluncaya dek kayıtlıdır. “Sonra İşte Yaş-
landık”. Sizi bir daha görmeyi ne çok isterim öğretmenim, 
dünya gözüyle, çocuk gözüyle…

Then you started selling lottery tickets in Eskişehir, in the mar-
ketplace. We would run into each other but neither you would be 
the ticket seller nor I the future lucky winner. The teacher and 
his student. My sister Dilek could experience the joy of being 
your student, too. That’s the way it was back then. Snow was 
joy, spring was joy, sledging from school to home was joy, and 
being the student of certain teachers was joy. “The world was 
a trial” anyway, so what need for other trials? My very first 
teacher Halil Sönmez, may you sleep in light.

The second, my French teacher Rukiye Gül Yönel at the 19 Mayıs 
Secondary School. She is half French, half love. They are both 
the same thing. With your print dresses and long, black hair 
you resembled native, Latin women; you were an islander, an-
yway; from Avşa. You once came to our home, to have some of 
the tarhana soup my grandmother Nazlı had cooked. After that, 
I had started to love both school and French even more. The rest 
is recorded in a poem titled “Rain and French” until words be-
came ashes. “And Then We Grew Old”. How I would like to see 
you again, my teacher, while my eyes still wander this earth; 
with the eyes of a child...
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Üçüncüsü canım öğretmenim Abdullah As. Eskişehir 19 Mayıs 
Ortaokulu ve Atatürk Lisesi’nden. Darbelerin canına okuduğu, 
gencecik yaşta dünyayı üstümüze atıp giden öğretmenim. Or-
taokul 1. sınıfta sıra arkadaşım Sezer bir kazada ölünce, sabah 
karatahtaya Yahya Kemal’in “Sessiz Gemi”sini yazmıştın ve 
usulca okuyup, bizi arkadaşımızın anısıyla baş başa bırakmış-
tın. 12 Mart askerî darbesinde de beni okuduğum kitaplardan 
ötürü içeri almışlardı, seni de bana o kitapları verdin diye. 
Romanlar, öyküler, şiirler… Şimdi sen de o “sessiz gemi”desin.

Bütün çocuklardan bütün çiçekler size!

The third is my beloved teacher Abdullah As. From the Eskişe-
hir 19 Mayıs Secondary School and Atatürk High School. My 
teacher, who was ruined by coups, who left the world on our 
shoulders and departed at such an early age. When my desk 
buddy Sezer died in an accident in the first year of secondary 
school, you had scribbled “Sessiz Gemi” (Silent Ship) by Yahya 
Kemal on the black board the next morning, had read it slowly, 
and left us alone with the memory of our friend. During the mil-
itary coup of 12 March they had imprisoned me because of the 
books I read, and you, because you had given me those books. 
Novels, stories, poems... Now you, too, are on that “silent ship”.

All the flowers to you from all the children!



57

Kurum kimlik belgelerini ibraz etmek suretiyle, ticari gönderiler hariç.

17-20-21-22-23 Kasım 2017 tarihlerinde Posta Kargosu 
ve APS Kurye gönderileriniz  yurt içinde %25 indirimli.
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Drone, gözde teknoloji oyuncağından  
milyar dolarlık bir kültürel fenomene nasıl dönüştü?*

How the drone went from the latest must have tech toy  
to a billion-dollar cultural phenomenon?

Geçtiğimiz beş sene içinde hayal gü-
cümüzü harekete geçirmeye başla-
yan çok sayıda teknoloji arasından 
pek azının hedefleri dronelarınki 
kadar yüksek. Gelişmiş teknolojiye 
sahip bu uçan makineler, amatör 
hevesi ile insanoğlunun gökyüzüne 
duyduğu merakı buluşturan ve kül-
türden kültüre değişiklik gösterebi-
len yeni meşgale alanları yarattı. 

(…)

Peki, droneların günümüzde gide-
rek yaygınlaşmasını açıklayan veya 
bu araçların toplumumuza sunabi-
leceği önemli katkılara işaret eden 
beş ana kullanım alanı neler?

Of the many technologies to have 
captured our imaginations over 
the last five years, there have been 
few with such lofty aspirations as 
drones. These high-tech flying ma-
chines have opened up new cultural 
pastimes which bring together hob-
byist enthusiasm and a simple hu-
man curiosity to take to the skies.

[…]

But what are the big five applica-
tions that explain the proliferation 
of drones over this period, or which 
signal important contributions to 
our society?

Sektörel
Sectorallife

Andy Miah

Bilim Iletişimi ve Gelecek Medyası Bölümü Başkanı
Salford Üniversitesi
Chair in Science Communication and Future Media 
University of Salford

Çeviri   : Çağla TaşkınTranslation
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Teslimat

Droneların en güzel özelliği küçük, hızlı ve çevik olması, kendi 
kendilerini yönlendirebilmesi ve onlarla bir şeyler taşınabilme-
si. Amazon, Nisan 2015’te ilk defa dronelarla teslimat patenti 
ödülü verdiğinden beri yeni tasarımların ortaya çıktığını ve 
yeni kullanım alanları planlandığını görüyoruz. Şirketin, doğ-
rudan gökyüzünde drone filoları konuşlandırabilecek keşif ba-
lonu tipi taşıyıcı üretme tasarısı da bunlar arasında yer alıyor. 
Bu esnada Flirtey gibi bazı şirketler de pizzadan şişe suya, acil 
durumlar için besinden ilkyardım çantalarına çeşitli ürünlerin 
dronelarla teslimatının gerçekleştirilebilmesi için gereken tica-
ri uçuş izinlerini aldılar. 

Söz konusu alana ilişkin diğer teslimat tasarımları arasında 
cankurtaran simidi taşıyan dronelar, kan taşıyan dronelar ve 
prototipleri oldukça büyük başarı gösteren “ambulans” drone-
lar bulunuyor. 

Delivery

The great thing about drones is that they are small, fast, ag-
ile, self-guiding, and can carry things. Ever since Amazon’s 
first patent award for a drone delivery system in April 2015, 
we have seen new designs emerge and new applications im-
agined, including the company’s latest aspiration to create a 
blimp style drone carrier which will be able to deploy fleets 
of drones directly from the sky. Meanwhile companies like 
Flirtey have received approval for commercial drone delivery 
flights, for items ranging from Pizza delivery to bottled water, 
emergency food and first aid kits.

Other delivery designs have included life-ring drones, 
blood-delivery drones, and defibrillator “ambulance” drones – 
the prototypes of which show great success and clarity of use.

Film yapımı

Dünyanın ilk Drone Film Festivali 2015 yılında New York’ta 
gerçekleştirildi. Kısa süre sonra dünyanın başka yerlerinde de 
benzer etkinlikler düzenlenir oldu. Aynı yıl, Dubai’de Drones 
for Good (İyi Bir Amaca Hizmet Eden Dronelar) Ödülü veril-
meye başladı. Bu yarışmada mucitler, 1 milyon dolarlık ödülü 
alabilmek için en iyi drone uygulamalarını ortaya koydu. Ya-
rışmanın finalistleri arasında biyoçeşitlilik haritası çıkarma 
dronelarından birincilik ödülünü kazanan arama-kurtarma 
dronelarına kadar çeşitli tasarımlar bulunuyordu. (…)

Filmmaking

In 2015, the world’s first Drone Film festival took place in 
New York, shortly followed by a number of others around the 
world. In the same year, the Drones for Good prize launched 
in Dubai, creating an annual US$1m prize for inventors to 
come up with some of the best drone applications. Finalists 
ranged from drones designed to map biodiversity, to a search 
and rescue drone which was its inaugural international win-
ner. […]
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İnsansız hava aracı yarışları

Birleşik Arap Emirlikleri tarafından 2016 yılında düzenlenen 
dünyanın ilk İnsansız Hava Aracı Yarışı Grand Prix’sinde bi-
rinci sırayı İngiliz genç Luke Banister aldı ve 250 bin dolarlık 
ödülü kazandı. Bu tarihten beri dünyanın çeşitli yerlerinde 
drone yarışları düzenleniyor. İlk profesyonel yarış ise 2017 
yılında Birleşik Krallık’taki 02 Arena adlı mekanda gerçek-
leştirildi. 

Doğal yaşamı koruma

Dronelar aynı zamanda dünyamızın, başka hiçbir nesnenin 
gidemediği yerlerine gitme potansiyeline sahip. Çevre bilim-
ciler, doğanın daha önce keşfedilmemiş yönlerini anlayabil-
mek için artık bu makinelere başvuruyor.  (…)

Gazetecilik

Gazeteciler, drone kullanmaya başlayan meslek grupları ara-
sında yer alıyor. Hatta Knight News Foundation isimli kuru-
luş, muhabirlerin drone uçuşlarını etik kurallar çerçevesinde 
ve güvenle gerçekleştirebilmeleri için bir insansız hava aracı 
gazeteciliği kullanım kılavuzu hazırlıyor. (…)

Drone racing

The United Arab Emirates created the world’s first Grand 
Prix Drone Racing event, with British teen Luke Banister 
winning its inaugural event in 2016 with a first prize pot of 
US$250,000. Since then an entire community of drone races 
have been popping up around the world, with the first pro-
fessional race taking place in the UK at the 02 Arena in 2017.

Conservation

Drones also have the extraordinary capacity to occupy parts 
of our natural world that no other object can. These machines 
have been seized upon by environmental scientists to help us 
understand the natural world in ways that have never been 
possible before. […]

Journalism

Journalists have also been quick off the mark to use drones. 
The Knight News Foundation project is developing a Drone 
Journalism operations manual to help reporters fly ethically 
and safely. […]

* Makale The Conversation (www.theconversation.com) izniyle yayımlanmıştır. * Article featured courtesy of The Conversation (www.theconversation.com). 
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Turks influenced the societies with which they 
interacted not only with their culture and her-
oism but also with the games they played. The 
games, which Turks performed especially on 
horseback, had their rules changed more or less 
by time and they are now attributed to other na-
tions. One of these games is “çevgan”. The rules 
of çevgan have similarities with the English polo 
game. Çevgan is known to have been played by 
the Central Asian Turks BC and was performed 
during the Ottoman period, as well. The game 
is played in two teams. Each team has players 
on horseback and a goalpost. In the beginning of 
the game, the ball that is the size of a football is 
placed in the middle of the field. When the game 
starts, one player of each team runs towards the 
ball with sticks called çevgan in hand and the 
other players follow him. The team, which di-
rects the ball to its own goalpost the most, wins 
the game.

Türkler yalnızca kültürleri ve kahramanlık-
larıyla değil oynadıkları oyunlarla da ilişki 
kurdukları toplumları etkilemiş. Türklerin 
özellikle at üzerinde icra ettiği oyunlar, za-
man içinde kuralları az veya çok değişerek 
günümüzde başka uluslara mâl olmuş. Bu 
oyunlardan biri de “çevgân”. Çevgânın ku-
ralları, İngilizlerin polo oyunuyla benzer-
lik gösteriyor. Çevgânın milattan önce Orta 
Asya Türkleri tarafından oynanan bir oyun 
olduğu, Osmanlı İmparatorluğu döneminde 
de bu oyunun icra edildiği biliniyor. Oyun, 
iki takım halinde oynanıyor. Her takımın 
atlı oyuncuları ve birer kalesi var. Oyunun 
başında günümüzdeki futbol topu büyüklü-
ğündeki bir top oyun alanının ortasına ko-
nuluyor. Oyun başlayınca takımların birer 
atlı oyuncusu elindeki çevgân adlı sopalarla 
topa doğru koşuyor, bunu diğer atlılar takip 
ediyor. Topu kendi kalesine en çok yönlendi-
rebilen takım oyunu kazanıyor. 

Polo bir Türk oyunu mu?
Is polo a Turkish game?

Ilginç bilgiler
Interesting factslife
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The Tanzimat era is known as a period which 
started with the proclamation of the “Gülhane 
Hatt-ı Hümayunu” known as the Tanzimat 
Edict,  and when the Westernization and mod-
ernization activities became apparent. In the 
period that corresponds to the sultanate of 
the 31st Ottoman Sultan Abdülmecid, rooted 
reforms were carried into effect. Apparent 
changes in the field of garment started to be 
observed. For example, especially the Ottoman 
intellectuals, who received their education in 
Europe and been there for various reasons, 
started to use the tie, which is a French dress 
accessory. However, it is after Abdulmecid 
showed interest in this accessory that ties 
started to be used by the notables of the State 
and chancellors, and became a part of men’s 
attire by time. Abdulmecid, who was a sultan 
facing the West, is known as the first Ottoman 
sultan to wear a tie.

Tanzimat Dönemi, Gülhane Parkı’nda Tanzi-
mat Fermanı olarak da anılan Gülhane Hatt-ı 
Hümayunu’nun okunmasıyla başlayan, Os-
manlı İmparatorluğu’nda Batılılaşma ve mo-
dernleşme hareketlerinin belirgin bir hâl al-
dığı dönem olarak biliniyor. 31’inci Osmanlı 
Padişahı Abdülmecid’in saltanatına tekabül 
eden bu dönemde köklü reformlar uygulamaya 
konuldu. Kılık kıyafet konusunda belirgin de-
ğişimler gözlenmeye başladı. Örneğin, özellik-
le Avrupa’da eğitim görmüş veya çeşitli sebep-
lerle Avrupa’da bulunmuş Osmanlı aydınları 
bir Fransız giyim aksesuarı olan kravat tak-
maya başladı. Ancak kravatın devlet ileri ge-
lenleri ve yüksek rütbeli memurlar tarafından 
kullanılmaya başlaması, zamanla da erkek kı-
yafetinin bir parçası haline gelmesi Sultan Ab-
dülmecid’in bu aksesuara ilgi göstermesinin 
ardından gerçekleşti. Yüzü Batı’ya dönük bir 
hükümdar olan Abdülmecid, kravatı ilk takan 
Osmanlı padişahı olarak biliniyor.

Ilk kravatı Abdülmecid taktı
It was Abdulmecid who wore the first tie
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The origins of the name tarhana – a nutri-
tious and delicious soup that is unique to 
Turks – are found in a story related to Selim 
the Stern. The sultan was in Edirne during 
the month of Ramadan. While he was tour-
ing the city with his close friend Hasan Can 
in disguise, he realized that the fast-break-
ing time had arrived. He said to Hasan Can, 
“Let’s break our fast in the house where we 
stand before when the cannon is fired.” Af-
ter a while, the sound of the firing cannon 
was heard. They were before a single storey 
house that could be considered ruinous. The 
householder heartily welcomed the two un-
invited guests for the fast-breaking. There 
was nothing more than a piping hot soup 
and a few slices of bread. While they were 
eating the meal, Hasan Can absently called 
Selim the Stern “my Sultan”. The household-
er who heard this got very embarrassed 
when he learned that one of his guests was 
the sultan because he did not have anything 
else to offer. In order to help the household-
er overcome his embarrassment, the Sultan 
praised the taste of the soup. Embarrassed, 
the householder said, “I’m very sorry my 
sultan; this is the soup of a dar hane (poor 
house)”. The name of the soup changed until 
today and evolved into tarhana.

Türklere özgü, besleyici ve lezzetli bir çor-
ba çeşidi olan tarhananın adının nereden 
geldiği, Yavuz Sultan Selim’le ilişkili bir 
hikayeye dayanıyor. Padişah bir Ramazan 
ayında Edirne’de bulunmaktadır. Yakın 
dostu Hasan Can ile tebdili kıyafet şehri 
gezerken iftar vaktinin yaklaşmakta oldu-
ğunu fark eder. Hasan Can’a “Top patladığı 
anda hangi evin önünde bulunuyorsak o eve 
girip iftarımızı yapalım” der. Bir süre son-
ra top sesi duyulur. Tek katlı, yıkık dökük 
sayılabilecek bir evin önündedirler. Ev sahi-
bi, davetsiz iki misafiri büyük bir içtenlikle 
yemeğe buyur eder. Sofrada dumanı tüten 
bir kase çorba ve birazcık ekmekten başka 
bir şey yoktur. Yemek yenirken Hasan Can, 
Yavuz Sultan Selim’e dalgınlıkla “Sultanım” 
diye hitap eder. Bunu duyan ev sahibi davet-
siz misafirlerden birinin padişah olduğunu 
öğrenince çok mahcup olur. Çünkü evinde 
ikram edecek başka yiyecek yoktur. Sultan, 
onun mahcubiyetini gidermek için çorbanın 
lezzetini över. Ev sahibi utanarak, “Kusu-
ra bakmayın Sultanım; yediğiniz dar hane 
çorbasıdır” der. Çorbanın adı günümüze 
kadar değişerek tarhana olarak anılmaya 
başlar.

Sultanların ağzına layık lezzet: 
Tarhana çorbası
A taste worthy of sultans: Tarhana soup
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It is presumed that tossing coins is inherited 
from the Roman Empire period. During the 
reign of Julius Ceasar, if the emperor was not 
around, a coin was tossed to decide on impor-
tant issues. After the decision in question was 
expressed, the coin was tossed; if the face with 
Caesar’s portrait was upwards, they were 
convinced that the Emperor approved the deci-
sion. 

The name of heads or tails game in Turkish 
(yazı tura) dates back to the Ottoman Empire. 
The tughras, on which the name of Sultan was 
written in calligraphy, which were unique to 
that sultan and on which there were sometimes 
several symbols, were initially only used in the 
heading of edicts and official correspondences. 
By time, tughras started to be included on some 
buildings, coins and stamps. During the Otto-
man period, the face where the worth of the coin 
was written was called “yazı” (writing) where-
as the other face on which there was the tughra 
of the sultan was called “tuğra” (tughra). The 
word tughra changed by time and started to be 
pronounced “tura”.

Yazı tura atmanın Roma İmparatorluğu dö-
neminden kalma olduğu tahmin ediliyor. 
Jül Sezar’ın hükümdarlığı zamanında, eğer 
imparator o ortamda bulunmuyorsa bazı 
önemli konularda karar vermek için madenî 
para atılıyormuş. Söz konusu karar dile geti-
rildikten sonra para havaya fırlatılıyor, eğer 
Sezar’ın bulunduğu kısım yukarı geliyorsa 
İmparatorun bu kararı onayladığına kanaat 
getiriliyormuş. 

Yazı tura oyununun Türkçedeki adı Osmanlı 
İmparatorluğu dönemine dayanıyor. Padişa-
hın adının hat sanatıyla yazılı olduğu, o pa-
dişaha özel, kimi zaman üzerinde birtakım 
simgeler bulunan tuğralar önceleri yalnızca 
fermanların ve resmî yazışmaların başında 
kullanılıyordu. Tuğralara zamanla bazı bi-
nalarda, para ve pullarda da yer verilmeye 
başladı. Osmanlı döneminde madenî para-
nın değerinin yer aldığı kısma “yazı”, padi-
şah tuğrasının olduğu kısma “tuğra” adı ve-
riliyordu. Tuğra sözcüğü zamanla değişerek 
“tura” olarak telaffuz edilmeye başladı.

Yazı tura atmanın adı nereden geliyor?
What does it mean to toss a coin?
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1600’s, the reign of Murad IV (1623-1640)… 
A huge feast is given on the occasion of the 
birth of Kaya Sultan, the ruler’s daughter. An 
inventor by the name of Lagarî Hasan Çel-
ebi sends himself off to the sky with a rock-
et he has built and goes down in history as 
the first person to make a rocket flight. The 
rocket Hasan Çelebi has designed by using 
50 okka’s of gunpowder paste has a two-
phase motor. The 6 small rockets around the 
main engine provide the power that lifts the 
rocket; when they run out of fuel, the main 
engine is ignited and carries the rocket even 
higher. Going up to the sky with his rocket of 
30 meters length, Hasan Çelebi traveled for 
2.5 kilometers. He landed to the sea around 
the Sinan Pasha Kiosk with a parachute ac-
cording to one rumor, or with the wings he 
had built, according to another.

1600’lü yıllar; IV. Murad’ın saltanatı (1623-
1640) zamanı... Padişahın kızı Kaya Sultan’ın 
dünyaya gelmesi şerefine büyük bir merasim 
düzenlenir. Bu merasimde Lagarî Hasan Çe-
lebi adında bir mucit yaptığı roketle kendini 
gökyüzüne fırlatır ve roketli uçuş gerçekleş-
tiren ilk insan olarak tarihe geçer. Hasan 
Çelebi’nin 50 okka barut macunu kullanarak 
tasarladığı roket iki kademeli motora sahip-
tir. Ana motorun çevresindeki 6 küçük mo-
tor roketi havaya yükselten gücü sağlar; bu 
motorların yakıtı tükendiğinde ana motor 
devreye girerek roketi çok daha yükseğe ta-
şır. 30 metre uzunluğundaki roketiyle gök-
yüzüne çıkan Hasan Çelebi 2,5 kilometre yol 
alır. Bir rivayete göre paraşütle, bir rivayete 
göre de kendi yaptığı kanatlarıyla Sinan Paşa 
Köşkü civarında denize iner. 

Roket Osmanlı icadı mı?
Was it the Ottomans that invented the rocket?



6767

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı işbirliğiyle işitme ve konuşma engelli 
müşterilerimizin hizmetlerimize kolay ulaşması amacıyla 0312 309 59 13 numaralı 

kısa mesaj (SMS) hattımız her zaman engelli müşterilerimizin hizmetinde.

ENGELLİ DOSTU 
SMS HATTI

0312
309
59 13

PTT’DEN ENGELSIZ HIZMET



6868

Röportaj
Interviewlife

Meltem Yaşar:  
Yargılamadan herkesi, her rengi  
kucaklamayı bana Afrika öğretti
Meltem Yaşar: It is Africa that has taught me to embrace 
everyone, every color without judgment

Sahip olduğu her şeyi geride bırakıp hayallerinin peşinden Afrika’ya giden 
Meltem Yaşar, Türkiye’nin ilk Afrika’da yerleşik safari rehberi. Orada 

yaşamanın hayatına çok şey kattığını dile getiren Yaşar, Afrikalıları güçlü, 
dirayetli ve neşeli olarak tanımlıyor.

Having left behind all of her possessions to chase her dreams in Africa, Meltem Yaşar 
is Turkey’s first Africa-based safari guide. Stating that living there has immensely 

contributed to her life, Yaşar defines Africans as strong, astute and cheerful.

Röportaj Interview: Pınar Çavuşoğlu   
Fotoğraflar Photographs: Meltem Yaşar
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Türkiye’de önemli bir kariyere sahipken iklimi, do-
ğası ve kültürü bambaşka bir ülkeye yerleştiniz. Bu 
kararınızda hangi faktörler etkili oldu?

Çocukluktan beri başka bir coğrafyada, başka bir enlem ve 
boylamda yaşamanın hayalini kurmuştum. O coğrafya Afri-
ka’ydı. Bu merak TRT’de izlediğim ilk çizgi filmle, Tarzan’la 
başlamış olsa gerek. Sık ormanlarda goriller ve şempanze-
lerle yaşayan bu kahramanın hayatını ekrana yapışıp izler, 
bir gün onun gibi ormanlarda yaşama hayalleri kurardım. 
Safariye ilk kez 1999’da Tanzanya’da gittim. Bundan 6 yıl 
sonra hayatını gorillere adamış primatolog Dian Fossey’nin 
yaşamını anlatan “Sisteki Goriller” filminden çok etkilenip 
2005’te Uganda’ya gittim. Aynı yıl Uganda’ya yerleştim. 
Çünkü Uganda hayatımda gördüğüm en güzel ülkelerden bi-
riydi. Uganda halkı ise hayatımda gördüğüm en kibar, misa-
firperver ve güler yüzlü insanlar.

Türkiye’nin ilk Afrika’da yerleşik rehberisiniz. 
Orada yaşadığınız ilginç anıları sizden dinlemek 
isteriz.

Anılar o kadar fazla ki... O yüzden kitap yazdım. Kuş uçmaz 
kervan geçmez bir kabileyi görmek için Omorate Nehri ke-
narında tek başıma çadır kurarak konaklamak üzere gitmiş-
tim. Çok uzun ve tozlu bir seyahat sonrası duş almak iste-
dim, ama yanımda su olmasına rağmen duş alacak yer yoktu. 
Yerlilere nerede yıkanabileceğimi sorduğumda derin bir 

You settled in a country with a completely different 
climate, nature and culture while you had a 
significant career in Turkey. Which factors influenced 
this decision of yours?

Ever since I was a child, I had dreamt of living in a different 
geography, on a different latitude and longitude. That geogra-
phy was Africa. This interest must have started with Tarzan, the 
very first cartoon I had seen on TRT. I would keep my eyes fixed 
on the screen and watch the life of this hero, who lived along-
side gorillas and chimpanzees in dense forests, and dream of 
living in the forest like him one day. I first went on a safari in 
1999 in Tanzania. 6 years later, in 2005, after being extremely 
influenced by the film “Gorillas in the Mist”, which recounts the 
life story of primatologist Dian Fossey who had dedicated her 
life to gorillas, I went to Uganda. I settled in Uganda the same 
year, because Uganda was one of the most beautiful countries 
I had ever seen. The people of Uganda, on the other hand, are 
the kindest, most hospitable and genial people I have ever seen.

You are Turkey’s first Africa-based guide. We would 
like to hear about the interesting memories you made 
there. 

There are just so many of them... That is why I wrote a book. 
I had gone to tent camp by myself along the River Omorate to 
see a desolate tribe. After a very long and dusty trip, I wanted 
to take a shower but although I had water with me, there was 
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vadide yer alan nehri gösterdiler. Kendileri öyle yapıyordu, 
ama suda timsahlar vardı. Gözüm kesmedi, “Hayır” dedim. 
“O zaman burada yıkan” dediler. Ama kapalı, duş alınacak 
bir yer yoktu. “Nerede?” deyince “Burada” dediler sadece. Is-
rarla “Ama görürler” dediğimde kadın-erkek şaşkınlık içinde 
“Neyi?” dediler. Sahi neyiydi? Kendileri vücutlarının herhan-
gi bir parçasından utanmayı öğrenmeden büyüdükleri için 
neyi, kim görür, ne olur bilmiyorlardı. Sorum bir şey ifade 
etmedi. Ben yine de havanın kararmasını bekleyip onların 
yaptığı gibi orta yerde yıkandım.

12 yıl boyunca Uganda’da yaşadınız ve yakın bir za-
man önce Türkiye’ye dönüş yaptınız. Afrika size ne-
ler öğretti?

Sabır. En çok sabrı ve beklemeyi öğretti. Yoksa orada var ola-
mazdım. Bir de hayatta boş işlere ne kadar çok kafa yorduğu-
muzu... İsmini verdiğim, kucağıma alıp sevdiğim, oynadığım 
kaç çocuğun ölüverişine şahit oldum. Hastalıkların pençesin-
de kıvranan ne insanlar gördüm. Ve trajedi dolu hayatlarına 
rağmen gülümsemeyi unutmayan insanlar tanıdım. Hayatta 
sağlıktan başka tüm problemlerin, hatta pek çok hastalığın 
bile insan beyninin eseri olduğunu öğrendim. Ve yargılama-
dan herkesi, her rengi kucaklamayı...

no place to shower. When I asked the natives where I could 
shower, they pointed at a river located within a deep valley. 
That was what they did themselves, but there were crocodiles 
in the water. I didn’t dare, and said “No”. “Wash yourself here, 
then,” they said. But there was no closed place to shower. When 
I asked, “Where?” they simply said, “Here”. When I insisted, 
“But they will see me,” dumbfounded, they asked, “See what?” 
See what, really? Since they had grown up not having learnt 
to be ashamed of a part of their bodies, they did not know who 
would see what, and what would happen. My question didn’t 
mean anything to them. Still, I waited for it to get dark and 
washed right there like they do.

You have lived in Uganda for 12 years and returned to 
Turkey a little while ago. What did Africa teach you?

Patience. Mostly, it taught me patience and to wait. Other-
wise, I couldn’t have survived there. It also taught me just how 
occupied we are with useless stuff... I witnessed the death of 
numerous children I have named, embraced in my bosom, 
played with. And I knew people who did not forget how to smile  
despite their lives laden with tragedy. I learned that in life, all 
problems except those related to health – even most maladies – 
are the products of the human brain. And to embrace everyone, 
every color without judgment...

“Afrika’da, trajedi dolu hayatlarına rağmen   
gülümsemeyi unutmayan insanlar tanıdım.”

“In Africa, I knew people who did hadn’t forgotten  
how to smile despite their lives laden with tragedy. ”
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Dünyada pek çok insan Afrika’yı genellikle olumsuz 
yanlarıyla tanıyor. Siz Afrika’yı ve Afrikalıları nasıl 
tanımlarsınız?

Medya Afrika’yı felaket haberleri, açlık, kıtlık, iç savaş, soy-
kırım ile tanıtıyor. Ben bu nazik ve misafirperver insanların 
“gündelik hayat”taki güçlü, dirayetli ve neşeli yüzünü gör-
düm, yıllarca onlarla yaşadım. Sakin ve saygılılar. Ama geçim 
derdi ve sefalet suratınıza tokat gibi çarpıyor. Tek hayalleri ve 
ümitleri ise çocuklarını okula göndermek. Mesela yolda bir 
çocuk görseniz ve “Ne istersin hayatta?” deseniz, ilk yanıtı 
“Okula gitmek” olur. Geleceğe dair tek planları ve hayalleri 
eğitim almak. Ama diğer zamanlarda hep günü yaşarlar. “Bu-
gün sana 1000 lira mı vereyim bir hafta sonra 2000 lira mı?” 
derseniz, bugünkü 1000 lirayı tercih ederler. Çünkü bir gün-
de bile hayatlarını değiştirecek bir felaket olabileceği bilgisi 
DNA’larına kadar kazınmış.

Many people in the world usually know of Africa 
with its negative aspects. How would you define 
Africa and Africans?

The media promotes Africa along with news of disasters, hun-
ger, famine, civil war, and genocide. I have seen the strong, 
astute and cheerful side of these kind and hospitable people in 
“daily life”; have lived with them for years. They are calm and 
respectful. However, the struggle to make a living, and the mis-
ery hit you like a slap in the face. Their only dream and hope is 
to send their children to school. For instance, if you see a child 
on the street and ask them, “What do you want in life?”, their 
very first answer would be “To go to school.” Their only future 
plan and dream is to receive education. But the rest of the time, 
they seize the day. Ask them “Would you rather have me give 
you 1000 liras today or 2000 liras the next week?” and they will 
go for 1000 liras today. For the knowledge that their lives could 
change in one day with a disaster is engraved in their DNA’s.

“Afrikalı bir çocuğa ‘Ne istersin hayatta?’ diye sorsanız  
ilk yanıtı ‘Okula gitmek’ olur.”

“If you ask an African child ‘What do you want in life?’
his very first answer would be ‘To go to school.’”
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Milyonlara ulaşmanıza, tanımayanlara Afrika’yı an-
latmanıza sosyal medyanın nasıl bir katkısı oldu? 
Sosyal medya kanallarınıza ve yeni çıkan Pigmelerle 
Dans kitabınıza bu kadar ilgi bekliyor muydunuz?

Uganda’da yaşıyor olmama rağmen 2005’ten bu yana blog, 
Facebook ve Instagram aracılığıyla hayal edemeyeceğim sa-
yıda kişiye Afrika’yı sevdirmeyi başardım; çok mutluyum. 
Çünkü bu kıta hakkında Türkiye de diğer kıtaların insanları 
da o kadar bilgisiz ve ilgisiz ki... Afrikalıların dünyayı gezme 
olanağı pek olmuyor. Daha önce de belirttiğim üzere medya-
da Afrika ile ilgili sadece felaket haberleri olduğu için fazla 
geleni-gideni de olmuyor. O yüzden bilinmeyen ve gidilmeyen 
bir kıta olarak kalıyor Afrika. Halbuki cennet gibi bir doğa, 
başka kıtalarda göremeyeceğiniz hayvanlar ve pamuk gibi 
yumuşak insanları var. Mona Kitap’tan çıkan kitabıma olan 
ilginin nedeni ise aralarından bir kişinin, hem de bir kadının 
“Rastgele!” deyip her şeyini geride bırakıp böyle bilinmeyen 
ve hatta korkulan bir coğrafya ve kültürde çocukluk hayalle-
rinin peşine düşmesi. Yani benim gibi milyonlarca insan var 
Türkiye’de. Tek farkımız benim yola çıkmış, harekete geçmiş 
ve deneyime kendimi teslim etmiş olmam. Almanya’ya yer-
leşen arkadaşlarım bile bir sürü zorlukla karşılaşıyorken, 
pembe bir tablo çizmemek için her şeyi olduğu gibi, tüm zor-
lukları ile anlattım. Hayallere giden yol çiçekli bir yol değil, 
ama doğru yöne gittiğim sürece geri adım atmadım. Kitabımı 
okuyanların içinden çıkılmaz diye düşündükleri hayatı sor-
gulamaya başlamaları beni çok memnun ediyor.

How did social media aid you in reaching millions, 
and telling of Africa to those who do not know it? 
Did you expect all this interest to be shown in your 
social media outlets and the newly published book 
Pigmelerle Dans (Dance with the Pygmies)?

Despite living in Uganda, I have managed to make an unimag-
inable number of people love Africa through my blog, Facebook 
and Instagram since 2005; I am very happy. For the people 
of Turkey, as well as the people of other continents are just so 
unknowledgeable about and uninterested in this continent... 
Africans do not really get the chance to travel the world. As I 
have stated earlier, since the media features only disaster news 
in terms of Africa-related content, not many travel there, either. 
And thus Africa remains an unknown and unvisited continent. 
It has, however, a heavenly nature; it has animals you cannot 
see in any other continent, and the kindest people. The reason 
why my book, released by Mona Kitap, received such interest is 
that someone among them – and on top of that a woman – left 
everything behind, said, “Here we go!” and chased her dreams 
in such an unknown and even feared geography and culture. 
That is to say, there are millions of people like myself in Turkey. 
The only difference between them and me is that I hit the road, 
took action and surrendered myself to the experience. While 
even my friends who settle in Germany face several problems, I 
told the naked truth so as not to paint a perfect picture. The road 
to dreams is not a flowery one, but I did not take a step back as 
long as I was on the right track. It makes me very pleased that 
readers start to question a life they deemed indecipherable.

“Sosyal medya 
aracılığıyla hayal 

edemeyeceğim 
sayıda kişiye 

Afrika’yı sevdirmeyi 
başardım.”

“I have managed 
to make an 

unimaginable number 
of people love Africa 

through social media.”
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doğadan 
sofranıza 

tüm 
tazeliğiyle

Tarım Kredi Kooperatifleri 
Merkez Birliği ile %100 
çiftçi sermayesi ve %100 
Anadolu kaynaklı ürünler 
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Bir iletişim aracının çok ötesinde:
Telefon ve sanat 

Iletişim ve sanat
Communication and art

Beyond a means of communication:
Telephone and art 

Elvin Otman 

En çabuk ve en yaygın benimsenen 
buluşlardan biri belki de telefon. 
Farklı form ve tasarımlarıyla o ka-
dar nitelikli bir yer edindi ki yaşa-
mımızda, yalnızca bir iletişim aracı 
olmaktan çıktı kısa zamanda. Sa-
nata da konu oldu, başlı başına bir 
sanat eserine de dönüştü. Kimi za-
mansa insana ve yaşama dair me-
sajlar telefonlar üzerinden verildi.

One of the most quickly and common-
ly adopted inventions may be the tele-
phone. It got such a qualified foothold 
in our lives with different forms and 
designs that it became more than a 
means of communication by the time. 
It became the subject of art and turned 
out to be a work of art itself. Sometimes 
messages regarding human and life 
were given through the telephones. 

life
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Sıra dışı telefonlar

Telefon üretiminin yaygınlaşması, telefon tasarımlarının 
çeşitlenmesine de zemin hazırladı. Farklı formlarda üreti-
len telefonlar iletişim gereksinimini karşılayan aletlerden 
birer sanat eserine evrildi kısa zamanda. 20. yüzyılın baş-
larında üretilen porselen telefonlar sarayların ve köşklerin 
önemli dekorasyon objeleri arasında yer aldı. Popüler kül-
türden esinlenen telefon tasarımları ise gündelik yaşamda 
çok benimsendi. Hem çocuklar hem de büyükler tarafından 
çok sevilen Mickey Mouse, Buggs Bunny gibi çizgi film ka-
rakterleri telefonlarda yeniden hayat buldu. Alışılmış tele-
fon formlarının dışına çıkan bu tasarımlar genç odalarını 
süsledi. Telefonlar bazen dudak, bazen topuklu ayakkabı, 
bazense nostaljik tramvay görünümünde çıktı karşımıza. 
21. yüzyıl tasarımları ise ezberleri oldukça bozdu. Elips ya 
da yuvarlak formlu telefonlar, ince metal telsizler tasarıma 
sevdalı tüketicilerin gözdesi, ev ve ofislerin sıra dışı aksesu-
arları haline geldi.

Sanatçı gözünden

Telefon yalnızca teknoloji, tasarım ve üretim dünyasının 
gündeminde kalmadı, sanatçılar da seslerini duyurdu tele-
fonlarla. 1936 yılında ünlü sürrealist sanatçı Salvador Dali, 
koleksiyoner İngiliz şair Edward James için ahizesi ıstakoz 
formunda bir telefon tasarladı. 

Extraordinary telephones

The prevalence of telephone production laid the foundations for 
the diversity of telephone designs, as well. The telephones pro-
duced in different forms transformed into a work of art within 
a short time from the tools that met the communication needs. 
The porcelain telephones produced in the beginning of the 20th 
century were among the decorative objects of the palaces and 
mansions. The telephone designs inspired by the popular culture 
were highly adopted in the daily life. Animation characters such 
as Mickey Mouse, Buggs Bunny, which are loved very much both 
by the children and adults, revived again in telephones. These 
designs that went beyond the ordinary telephone forms decorat-
ed the rooms of the young.  At times, telephones appeared in the 
form of heeled shoes whereas at times in the form of a nostalgic 
tramway.  The designs of the 21st century enormously broke the 
routine. Elliptical or round-shaped telephones and slim metal 
wireless phones became the favorite of the consumers who were 
in love with design as well as the accessories of homes and of-
fices. 

Through the eyes of the artist

The telephone did not only remain on the agenda of the technolo-
gy, design and production world; artists made their voice heard 
with telephones, as well. In 1936, the famous surrealist artist 
Salvador Dali designed a telephone, the transmitter of which 
was in the form of a lobster, for the collector English poet Ed-
ward James. 

1936 yılında ünlü 
sürrealist sanatçı 

Salvador Dali, 
koleksiyoner Ingiliz şair 

Edward James için ahizesi 
ıstakoz formunda bir 

telefon tasarladı. 
In 1936, the famous 

surrealist artist, Salvador 
Dali designed a telephone 

the transmitter of which 
was in the form of a lobster 

for the collector English 
poet Edward James. 
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Dali’den tam 73 yıl sonra, bu kez 
artan çevre kirliliğine dikkat çekil-
di telefonla. Rosie Leventon 1940’lı 
yılların ünlü telefon formunu ba-
taryaları ve SIM kartları çıkarıla-
rak preslenen cep telefonu plak-
larından yeniden üretti. Telefon 
kullanıcılarının yaklaşık 3-4 ayda 
bir telefon değiştirdiği ve yıllık 7 
bin 500 ton telefon çöpü üretildi-
ğinden yola çıkan sanatçı tüketim 
alışkanlıklarımızı eleştirirken, geri 
dönüşüm konusuna da farklı bir 
bakış açısı getirdi.

Telefon, heykel sanatında da yer 
buldu. Sri Lanka’nın Colombo 
şehrine yerleştirilen devasa tele-
fon heykelinin ahizesini topraktan 
çıkan bir el kavrıyordu. Bu adeta, 
telefonun neredeyse yaşamsal bir 
insani gereksinim olduğunu işaret 

Just 73 years after Dali, this time in-
creasing environmental pollution was 
stressed with telephone. Rosie Leventon 
reproduced the famous telephone form 
of the 1940s from the cell phone plaques 
pressed after the batteries and SIM 
cards had been taken. Departing from 
the view that telephone users change 
their telephones every 3-4 months and 7 
thousand 500 tons of telephone waste is 
produced annually, the artist criticized 
our consumption habits and brought a 
different perspective to the issue of re-
cycling, as well. 

The telephone found itself a place in the 
art of sculpture, as well. A hand coming 
out of the soil was grabbing the trans-
mitter of a giant telephone sculpture 
located in the Colombo, Sri Lanka. This 
pointed out that the telephone is almost 
a vital humanitarian necessity. On the 
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Rosie Leventon 1940’lı 
yılların ünlü telefon 

formunu bataryaları ve 
SIM kartları çıkarılarak 
preslenen cep telefonu 

plaklarından yeniden üretti.
Rosie Leventon reproduced 
the famous telephone form 
of the 1940s from the cell 
phone plaques pressed 

after the batteries and SIM 
cards had been taken.
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ediyordu. Öte yandan, antik kadın figürleri ile telefonu bir-
leştiren bronz heykeller de üretildi. Frankfurt Telekomüni-
kasyon Müzesi’nde sergilenen “koyun telefon-
lar” ise oldukça dikkat çekiciydi.

Telefon müzeleri

Pek çoğu başlı başına bir sanat eseri olan 
telefonlar müzelerde de sergilenmeye 
başladı. Frankfurt ve New Hampshire Te-
lekomünikasyon Müzeleri, ilk telefonlar-
dan günümüzde halen kullanımda olan 
modellere uzanan geniş koleksiyonlarını 
meraklıların ziyaretine açtı. İletişimin 
lider markalarından biri olan Samsung 
ise Güney Kore’nin Gumi şehrinde dün-
yanın ilk cep telefonu müzesini kurdu. 
Eski telefonların, abonman kayıtlarının 
ve iletişim tarihi ile ilgili pek çok nitelikli 
belgenin sergilendiği Türk Telekom İletişim, Teknoloji 
ve Uygulama Müzesi ile PTT İstanbul Müzesi ise ülkemizde 
telefonun tarihsel yolculuğunu tanımak isteyenleri ağırlıyor.

other hand, bronze sculptures, which combined the ancient fe-

male figures and telephones, were produced, as well. “Sheep 

telephones” exhibited at the Frankfurt Telecom-

munication Museum were highly striking. 

Telephone museums

Telephones, which are all works of art 

themselves, started to be exhibited in the mu-

seums. The Frankfurt and New Hampshire Tele-

phone Museums were opened to visit with their 

wide collections of telephones that ranged 

from the first telephones to the models that 

are still in use today for those interested. 

One of the leading brands of communication, 

Samsung founded the first cell phone muse-

um in Gumi, South Korea. The Türk Telekom 

Communication, Technology and Application 

Museum and the PTT İstanbul Museum host those 

who want to learn more about the historical journey of tele-

phone. 
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“Do inventions developed to help re-
member make humankind forgetful?” 
This question, which has drifted away 
in historical debates and made it to the 
present day, has gained a completely 
new dimension with digitalization. In 
2011, Columbia University’s psycholo-
gist Betsy Sparrow published an ar-
ticle where she claims that the use of 
search engines such as Google alters 
the way the brain remembers infor-
mation. Ever since, the issue has come 
to be referred as the “Google effect” or 
“Digital Amnesia”. During the process, 
many studies have shown that people 
use a digital device to retain important 
information and relaying on this de-
vice, do not keep the said information 

Teknolojiyle büyüyen tehlike:  
Dijital Unutkanlık

Perspektif
Perspective

The danger that grows alongside technology: 
Digital Amnesia

Buğra Ayan

“Bir şeyleri hatırlatmaya yönelik icat-
lar insanlığı unutkan hale mi getiri-
yor?” Tarihsel tartışmalarda sürük-
lenip günümüze kadar gelen bu soru, 
dijitalleşmeyle ayrı bir boyut kazan-
dı. 2011 yılında Columbia Üniversi-
tesi’nden psikolog Betsy Sparrow bir 
makale yayımlayarak, Google gibi 
arama motorlarının kullanımının 
beyindeki bilgiyi hatırlama şeklini 
değiştirdiğini iddia etti. Bu tarihten 
itibaren ilgili konu “Google Etki-
si” veya “Dijital Unutkanlık” olarak 
anılmaya başladı. Bu süreçte birçok 
çalışma gösterdi ki, insanlar önemli 
bilgilerini saklamak için bir dijital 
cihaz kullanıyor ve bu cihaza güvene-
rek bahsi geçen bilgiyi zihninde tut-

life
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muyor. İlginç olan ise Dijital Unutkanlığın tüm yaş ve cinsiyet 
gruplarına eşit dağılması. Her dijital kullanıcı, cihazları bir 
nimet olarak görüyor ve onlardan faydalanmak istiyor. Birçok 
alanı ilgilendiren Dijital Unutkanlık en ciddi olarak hacklen-
me vakalarından muzdarip müşterileri olan güvenlik şirketle-
rinin gündemine girdi. 

Antivirüs çözümleriyle bilinen Rusya merkezli güvenlik şir-
keti Kaspersky bu konuyu yakından inceleyerek bir “Dijital 
Unutkanlık Raporu” yayımladı. Bu çalışmada farklı ülke-
lerdeki deneklere evlerinin, eşlerinin, çocuklarının telefon 
numaraları ile çocuklarının okul numaralarını hatırlayıp 
hatırlamadıkları soruldu. Sonuçlar gösterdi ki ortalama her 
2 kişiden 1’i bu bilgileri aklında tutmuyor. Çocuklarının okul 
numarasını ise 10 kişiden sadece 1’i herhangi bir yere bakma-
dan söyleyebiliyor. Ayrıca konu hakkında farkındalık oluştur-
mak isteyen şirket  www.amnesia.kaspersky.com adresindeki 
“Dijital unutkan mısınız?” testi ile insanların kendilerini sı-
namalarına da olanak sağlıyor ve düzenli raporlar yayımlıyor.

in mind. What is interesting is that Digital Amnesia is distribut-
ed equally among all age and sex groups. To every digital user, 
devices are a blessing they want to make use of. In close relation 
to many fields, Digital Amnesia has made it to the agenda in the 
most remarkable way of security companies with clients com-
plaining of hacking incidents. 

Known for its anti-virus solutions, the Russia based safety com-
pany Kaspersky scrutinized the issue and published a “Digital 
Amnesia Report” where subjects in different countries were 
asked whether they remember the phone numbers of their 
homes, spouses and children as well as the number to their chil-
dren’s school. The results indicated that an average of 1 out of 2 
people do not retain this information in mind, and only 1 out of 
10 can give out the number to their children’s school. The com-
pany, with the aim of raising awareness on the subject, helps 
people put themselves to the test with the test titled “Are you a 
digital amnesiac?” on www.amnesia.kaspersky.com, and pub-
lishes reports regularly.

Birçok alanı ilgilendiren Dijital Unutkanlık en ciddi olarak hacklenme vakalarından 
muzdarip müşterileri olan güvenlik şirketlerinin gündemine girdi.

In close relation to many fields, Digital Amnesia has made it to the agenda in the most 
remarkable way of security companies with clients complaining of hacking incidents.



Kaspersky’nin çalışmaları ve diğer araştırmalar bugün sa-
hip olduğumuz teknolojiyle ilgili. Fakat şimdiki teknolojiler 
dahi bu kadar Dijital Unutkanlık sorunu ortaya çıkarırken 
gelecekte bu tür sorunların nasıl katlanacağı da önemli bir 
konu. Özellikle yapay zekanın dramatik gelişimiyle birlikte, 
insanlar örneğin nöronlar yerine geçecek yapay sinir ağlarıy-
la binlerce kilometre ötedeki bir sunucunun ışıklarını yakıp 

Kaspersky’s works and other research are related to the technol-
ogy we have today. However, while even the current technolo-
gies conceive the problem of digital amnesia on this level, it is an 
important question how these problems will multiply in the fu-
ture. With the dramatic development of artificial intelligence in 
particular, people, owing to artificial neural networks to mimic 
neurons, will be able turn on and off the lights of a server thou-

söndürebilecek. Bugün internet beynimizin bir uzantısı ola-
rak görülürken gelecekte beynimiz internetin bir uzantısı ola-
rak görülebilecek. Belki de “Yapay zeka insanlığın sonunu mu 
getirecek?” tartışmalarına Dijital Unutkanlık açısından da bir 
pencere açmak bu sebeple önem arz ediyor. Çünkü her şeyi 
sizin yerinize düşünen, aklında tutan bir zeka varken birçok 
kişinin düşünme yetisine sahip olmadığı ileri sürülebilecek. 
Hatta belki bunu da bir yapay zeka öne sürecek. 

sands of kilometers away. While the Internet is seen as an exten-
sion of our brains today, in the future our brains will be seen as 
an extension of the Internet. That’s why it is important to open up 
a new perspective to the “Will artificial intelligence be the doom 
of mankind?” debate in terms of Digital Amnesia, for with the 
presence of an intelligence that thinks and remembers for you, 
it will be possible to suggest that many do not have the ability to 
think. It will perhaps be an artificial intelligence to do that.

80
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Durum böyleyken bir felaket senaryosuna şartlanmak yerine 
bazı basit önlemler alarak bu süreci sürdürülebilir hale geti-
rebiliriz. Dijital Unutkanlığa direnebilmenin 4 yolu şu şekilde 
ifade edilebilir: Makinelere sonsuz güvenmeyin, dijital dünya-
da her şey olabilir; beni hatırla seçeneklerinden olabildiğince 
kaçının; elektronik cihazlarınızın çalınabilme, hacklenebilme 
ihtimalini aklınızdan çıkarmayın; Dijital Unutkanlık’la ilgili 
gelişmelere ara ara göz atın, bu konuda yayımlanan testlerden 
faydalanın.

Dijital Unutkanlık geleceğin önemli konuları arasındaki yerini 
koruyor. Belki de yeni bir meslek grubu “Dijital Unutkanlık te-
davisi” üzerine çalışmalar yapacak, ürünler çıkaracak. Birçok 
yönden bilinmezlerle dolu bu geleceğe doğru giderken bütün bu 
elektronik sistemleri tasarlayan, geliştiren beynimizin potansi-
yelini de yabana atmamakta, onu atıl bırakmamakta fayda var.

That being the case, instead of focusing on the worst-case sce-
nario, we can take some simple measures to make this process 
sustainable. Here are four ways to resist Digital Amnesia. Do 
not put endless trust in machines, anything can happen in the 
digital world; avoid the “remember me” option as much as 
you can; do not forget that electronic devices can be stolen and 
hacked; keep an eye on the updates on Digital Amnesia, benefit 
from the tests published in the area.

Digital Amnesia remains one of the important topics of the 
future. Perhaps a new profession will carry out works on the 
“treatment of Digital Amnesia”, and release products. While 
heading towards this future laden with the unknown, it is ben-
eficial to not disregard the potential of our brain – the one to 
design and develop all these electronic systems – and to keep it 
working.

Bugün internet beynimizin bir uzantısı olarak görülürken gelecekte beynimiz 
internetin bir uzantısı olarak görülebilecek.

While the Internet is seen as an extension of our brains today, in the future our brains  
will be seen as an extension of the Internet.
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Mihr çorbası

Yapılışı:

Preparation:

Mihr soup 

Anadolu sofralarında yoğurda veya 
yoğurtlu yiyeceklere bolca yer verili-
yor. Ağır yemekleri hafifletici bir unsur 
olan yoğurdun çorbası da çokça pişi-
riliyor. Bol yoğurtlu ve besleyici Mihr 
çorbası Siirt ilimize ait bir lezzet.

Bir gece önceden ıslatılmış yarma ve nohut haşlanır, suyu süzülür. 4 su bardağı 
su içine yoğurt eklenir ve orta hararetli ateşte kaynayana kadar karıştırılır. Karı-
şıma yarma ve nohut eklenir. Tereyağında yakılmış nane çorbaya katılır. Tereya-
ğına naneyle birlikte kırmızı toz biber eklenirse renkli ve lezzetli bir sos elde edi-
lir. Mihr çorbası hiç kaynatılmadan da hazırlanabilir, soğuk olarak tüketilebilir.

Yogurt and meals with yogurt occupy 
a large place on Anatolian tables. The 
soup of yogurt, which is a soothing el-
ement of heavy dinners, is frequently 
cooked, as well.  Nutritious Mihr soup 
with a plenty of yogurt is a delicacy of 
the city of Siirt. 

Boil the split barley and chickpea moistened the night before, drain the water. Add 
4 glasses of yogurt to water and blend until it boils over a medium heat. Add  the 
split barley and chickpea to the boiling mixture. Add the mint fried with butter to 
the soup. If red pepper flakes are added to butter as well as mint, a colorful and 
delicious sauce is obtained. Mihr soup can be prepared without boiling it and can 
be consumed cold.

Malzemeler
Ingredients

- 1 su bardağı yarma
- Yarım su bardağı nohut
- 2 su bardağı yoğurt
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- Birkaç tutam kuru nane
- 4 su bardağı su
- İsteğe bağlı tuz 

- 1 glass of split barley 
- Half a glass of chickpea
- 2 glasses of yogurt 
- 2 tablespoons of butter 
- A few pinches of mint
- 4 glasses of water 
- Salt to taste

Güneydoğu Anadolu lezzetleri
Southeastern Anatolia delicacies 

Gökçe Doru

Gastronomi
Gastronomylife
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Quince dish
Ayva aşı

Yapılışı:

Preparation:

Ayvanın yalnızca komposto ve reçe-
lini yediyseniz büyük kaybınız var. 
Etle muhteşem bir lezzet uyumu olan 
bu meyvenin kebabı da yapılıyor. 
Ayva kebabı Kilis’te ayva aşı adıyla 
biliniyor.

Ayvaları kabuklarını soymadan dilimleyip bir süre limonlu suda bekletin. Soğan-
ları orta hararetli ateşte zeytinyağında pembeleşinceye kadar kavurun. Üzerine 
istenen boyutta kesilmiş etleri ilave edin, tencerenin kapağını kapatın ve ocağın 
altını kısın. Et suyunu bırakıp çekinceye kadar pişirin. Etin üzerine nar ekşisi ila-
ve ederek bir süre daha ocakta tutun. En son suda beklettiğiniz ayvaları ekleyin. 
Ayvalar orta sert kıvama gelinceye kadar pişirin. Bu süre 4-5 dakikaya tekabül 
eder. Ayvalar ayrı bir tencerede pişirilip daha sonra kavurmaya eklenebilir.

If you have so far only tasted the com-
pote or jam of quince, you are missing 
out. The kebab of this fruit, which is in 
harmony with the delicacy of meat, is 
cooked, as well. Quince kebab is known 
as quince dish in Kilis.

Slice the quinces without peeling and soak them in water with lemon. Fry the on-
ions with olive oil over medium heat until they turn pink. Add the meat chopped 
to desired size, cover the pan and decrease the heat. Cook the meat until it boils 
down. Add pomegranate sauce over the meat and keep it on the heat for a while. 
Add the quinces you soaked in water. Cook them until they reach a medium-hard 
level. This period corresponds to 4-5 minutes. The quinces can be cooked in a sep-
arate pan and added later to the fried meat.

- 750 gram dana veya kuzu eti
- 3 orta boy ayva
- 2 orta boy soğan
- 3 çorba kaşığı zeytinyağı
- 1 çorba kaşığı nar ekşisi
- 1 adet limon
- İsteğe bağlı tuz ve karabiber

- 750 grams of beef or lamb
- 3 medium-sized quinces
- 2 medium-sized onions
- 3 table spoons of olive oil 
- 1 tablespoon of pomegranate sauce
- 1 lemon 
- Salt and pepper to taste

Malzemeler
Ingredients
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Içli köfte

Yapılışı:

Preparation:

Lezzetli olduğu kadar yapımı zahmet-
li içli köfte yemekten ziyade aperatif 
olarak tercih ediliyor. Gaziantep’in 
meşhur içli köftesi dünyada da haklı 
bir üne sahip.

Soğan zeytinyağı içinde kavrulur. Üzerine kıyma ilave edilir. Kıyma kavrulduktan sonra ceviz, istendiği kadar maydanoz ve çeşitli baha-
ratlar eklenir. İçli köftenin en zahmetli kısmı hamurudur. Hamuru hazırlanırken yapılan en ufak bir hata bütün yemeği berbat edebilir. 
İlk denemede içli köfteyi mükemmel hazırlamak zordur. Tecrübe kazandıkça daha pratik ve lezzetli yapılabilir.

Hamuru için, ince bulgur kapaklı bir kaba konulur ve üzerine ılık su ilave edilir. Kapak kapatılır, yaklaşık yarım saat beklenir. Üzerine 
irmik eklenir. Bulgur ve irmik şekil verilecek bir hamur kıvamına gelene kadar yoğrulur. İstenen kıvamı elde etmek için un kullanılabilir. 
Hazırlanan hamur 15 dakika kadar oda sıcaklığında dinlendirilir. Daha sonra bir miktar hamur avuç içine alınarak diğer elin baş parma-
ğıyla oyulur. İçine kıyma konulur ve hamur dikkatli bir şekilde kapatılır. İki el yardımıyla içli köfteye şekil verilir. Hamurun hiçbir yerinde 
çatlak olmamalıdır. Aksi takdirde, kızartma esnasında bu çatlak büyür ve iç malzeme dağılır. İçli köfteye dair diğer bir ipucu hiç beklet-
meden kızartılması gerektiğidir. Hazırlanan içli köfteler kızgın yağda kızartılır ve mutlaka sıcak veya ılık bir şekilde servis edilmelidir.

Stuffed balls, which are delicious and 
hard to prepare, as well, are preferred 
as appetizers rather than meal. The 
famous stuffed balls of Gaziantep 
have a well-deserved worldwide fame. 

Fry the onion with olive oil. Add the minced meat. After the minced meat is fried, add walnut, parsley to taste and various spices. The 
troublesome part of stuffed balls is the dough. While preparing the dough, any small mistake may mess up the entire meal. It is hard 
to perfectly prepare stuffed balls in the first try. As one gains experience it becomes more practical and easier to cook.  

For its dough, put fine bulgur in a covered bowl and add warm water. Knead the fine bulgur and semolina to obtain a pastry. Flour 
can be used to obtain the desired consistency. Leave the pastry for 15 minutes in room temperature. Take some pastry in your palm 
and carve it with your thumb. Put the minced meat inside it and cover the pastry carefully. Shape the stuffed balls with two hands. 
There must be no crack on the pastry. Otherwise, the crack gets bigger during the frying process and the filling ingredient scatters. 
One of the hints regarding the stuffed balls is to fry them without losing time. Fry the stuffed balls in hot oil and serve while they are 
hot or warm. 

- 2 su bardağı ince bulgur
- 2 su bardağı su
- Yarım su bardağı irmik
- Yarım su bardağı un
- 500 gram kıyma
- 1 orta boy soğan
- 1 su bardağı ceviz
- 3 yemek kaşığı zeytinyağı
- Bir miktar maydanoz
- Yarım litre ayçiçek yağı
- İsteğe bağlı tuz ve çeşitli baharatlar

- 2 cups of fine bulgur 
- 2 cups of water
- Half a cup of semolina 
- Half a cup of flour 
- 500 grams of minced meat 
- 1 medium-sized onion 
- 1 cup of walnut 
- 3 tablespoons of olive oil
- A fair amount of parsley 
- Half a liter of sunflower seed oil
- Salt and various spices to taste

Malzemeler
Ingredients

Stuffed balls
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Katmer

Preparation:
Slice the 3 phyllo pastries in two parts each. Add pistachio and clotted cream inside 
each one. Fold squarely and fry with butter. Add sherbet after it has cooled down. 
Serve the dessert after adding some pistachios. 

Katmer

Yapılışı:

Bütün muhteşem lezzetlerdeki gibi 
Gaziantep’in meşhur tatlısı katmeri 
hazırlamak da çok zahmetli. Biz bu-
rada hazır yufka kullanılarak yapı-
lan katmer tarifini sunduk. Gerçeği 
kadar olmasa da yalancı katmer de 
oldukça lezzetli.

3 adet pişirilmemiş yufka ikişer parçaya bölünür. Her bir parçanın içine istendiği 
kadar fıstık ve kaymak konulur. Yufka, kare biçimli olacak şekilde katlanır ve 
tereyağında kızartılır. Hafif soğuyan katmere bir miktar şerbet dökülür. Tatlı, 
biraz fıstık serpilerek servis edilir.

As in all amazing delicacies, prepar-
ing the famous dessert of Gaziantep 
is highly troublesome, as well. We 
present here the katmer recipe with 
the ready-made phyllo pastries. Even 
though not delicious as the real hand–
made one, the fake katmer is highly 
tasty, as well. 

- 3 adet yufka
- 1 su bardağı dövülmüş Antep fıstığı
- 3 çorba kaşığı kaymak
- 3 yemek kaşığı tereyağı
- 1 su bardağı şeker
- 1 su bardağı su

- 3 phyllo pastries
- 1 glass of pistachios 
- 3 tablespoons of clotted cream
- 3 tablespoons of butter 
- 1 glass of sugar 
- 1 glass of water 

Malzemeler
Ingredients
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Basit bir sağlık reçetesi:
Doğru pozisyonda oturmak

Sağlık
Health

A simple health prescription:
Sitting in the right position

Eda Eraslan

life

Okulda, derste, sinemada, tiyatroda veya arabanızda oturma 
pozisyonunuz sağlığınızı tehdit ediyor olabilir. Yanlış pozis-
yonda oturarak geçirdiğiniz birkaç saat gövde, boyun ve omuz 
kaslarınızın bu süre boyunca sabit kalması anlamına geliyor. 
Bunu alışkanlık haline getirdiğinizde ise vücudunuzda yeter-
siz kan dolaşımı ve buna bağlı olarak kemiklerin zayıflaması, 
kan damarlarının daralması ve kasların şeklinin bozulması 
gibi sağlık sorunları ortaya çıkıyor. Yani gergin boyun send-
romu, omuz rahatsızlıkları, kollarda ve ellerde görülebilecek 
çeşitli sinir sıkışmaları ve daha pek çok kas-iskelet sistemi 
hastalığının temel sorumlusu aslında oturma pozisyonunuz.

Ofiste bilgisayar başında, evde televizyon karşısında... Her ne-
rede olursa olsun, uzun süre oturduğunuz zaman dikkat etme-
niz gereken ilk nokta omurganızın düzgün pozisyonda olması. 

Your sitting position at school, in class, in the movie theater 
or in your car could be putting your health at risk. A couple of 
hours of wrong sitting means a fixed torso, neck and shoulder 
muscles for a very long period of time. And when you make 
a habit out of it, you start to face various health issues such 
as inadequate blood circulation and corresponding bone 
weakness, vasoconstriction and muscle disfiguration. That is 
to say, the way you sit is responsible for your strained neck, 
shoulder pains, nerve compression in arms and hands, and 
many other musculoskeletal system diseases.

In front of the screen at the office and the TV at home... 
Wherever you are, the first thing you need to pay attention 
to when sitting for long hours is to have your spine straight. 
The human spine, in fact, is not completely straight; it does 



Aslında insan omurgası dümdüz değil, yani doğal birtakım 
fizyolojik eğrilikleri var. Boynunuz ve beliniz içe doğru kavisli 
ve sırtınız doğal haliyle dışa doğru çıkık. Kas ve iskelet siste-
minize zarar vermemek için tüm günlük aktiviteleriniz sıra-
sında omurganızın bu doğal duruşunun korunması gerekiyor. 
Bunu sağlamanın temel yolu da doğru oturma pozisyonunu 
korumak. 

have some natural physiological curves. Your neck and low-
er back are concave, and your back is naturally protruding. 
In order not to harm your musculoskeletal system, your 
spine has to maintain its natural position throughout all 
your daily activities. The best way to ensure that is to keep a 
correct sitting position.
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Uzmanlar omurilik ve kas-iskelet sistemini korumak 
için, oturarak sabit kalınan sürenin yarım saati 

geçmemesini öneriyor.
Experts recommend that you do not remain 

still for over half an hour so that your spine and 
musculoskeletal system are protected.

Öncelikle otururken belinizin dik tutulması ve desteklenme-
si, yani bel ve sırtınızın doğal S şeklini alması sağlanmalı. 
Bilgisayarla çalışıyor veya ekrandan bir şeyler izliyorsanız, 
ekranınızın üst çizgisi göz seviyenizde olmalı. Böylece beli-
niz, sırtınız ve boynunuzun gereksiz gerilmesini engellemiş 
olacaksınız. Rahatça sırtınızı yaslayıp içine gömüleceğiniz 
yumuşak koltuk ve sandalyelerden de kaçının. Uzun süre otu-
racaksanız belinize binen yükü azaltmak için orta sertlikte bir 
zemine, bel-kalça açınız yaklaşık doksan derece olacak şekilde, 
yani dik oturmaya dikkat etmelisiniz. Bu pozisyonda sırtınızı 
dayayabilir ya da bel kavisini nötr tutmak için bir bel yastığı 

First of all, your lower back has to be vertical and supported 
when sitting, that is to say your back and lower back should 
take on a natural S shape. If you are working with a comput-
er or looking at a screen, the upper line of the screen should 
be level with your eyes. Thus, additional restraint on your 
lower back, back and neck are prevented. Also avoid soft 
chairs and sofas where you can easily lay back and drown 
in. If you are going to be sitting for a long time, in order to 
decrease the burden on your lower back, you should pay at-
tention to sit on a medium-hard surface, with a lower back-
hip angle of around ninety degrees, that is to say vertically. 



Bununla birlikte, oturuşunuz ne kadar doğru olursa olsun, uz-
manlar omuriliğinizi ve kas-iskelet sisteminizi korumak için 
oturarak sabit kaldığınız sürenin yarım saati geçmemesini 
öneriyor. Otururken ayaklarınızı oynatmak, kollarınızı öne 
doğru uzatıp parmaklarınızı hareket ettirmek ve omuzlarınızı 
kulaklarınıza doğru çekip-bırakmak gibi ufak egzersizler yap-
mak da oturma pozisyonunuzun vücudunuza vereceği zararı 
büyük oranda engelleyebilir.

That being said, no matter how correctly you sit, experts rec-
ommend that you do not remain still for over half an hour 
so that your spine and musculoskeletal system are protect-
ed. Minor exercises such as moving your feet when sitting, 
stretching your arms up front and moving your fingers, and 
pulling your shoulders towards your ears and then letting 
go can drastically prevent the damage your sitting position 
many inflict on your body.
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kullanabilirsiniz. Ayrıca ayaklarınızın altına 8-10 santimetre 
yüksekliğinde bir basamak koyarak, yani dizlerinizi kalça hi-
zasına yaklaştırarak, daha uzun süre rahat ve dik oturabilir-
siniz. Bilgisayar kullanıyor veya masa üzerinde yazı yazmak, 
dikiş dikmek, bir şeyler soymak-doğramak gibi ellerinizi belli 
bir yükseklikte tutmanızı gerektiren bir iş yapıyorsanız, el 
bileklerinizi altlarına yumuşak destekler koyarak koruyabi-
lirsiniz. Sinir sıkışmalarını önlemek için bileklerinizin dirsek 
hizasından hafif aşağıda olmasına da dikkat etmelisiniz.

You can also place a pedestal of 8-10 centimeters height un-
der your feet to bring your knees closer to your hips, and sit 
up more comfortably and for longer. If you are using a com-
puter or occupied with something that requires you to keep 
your hands at a certain height such as writing on a desk, 
sewing, peeling something, then you can place soft mounting 
under your wrists. In order to prevent nerve compression, 
you should make sure that your wrists are no lower than 
your elbows.
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PTTBANK İNTERNET BANKACILIĞI VE MOBİL 

UYGULAMALARIYLA PTT GÜVENCESİNİ EVİNİZDE YAŞAYIN 
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El becerisi, analitik zeka ve mutluluk:
Maket yapımı

Hobi
Hobby

Skill, analytic thinking and joy:
Model making

Eda Eraslan 

life

Moda dünyasından alışık olduğumuz geriye dö-
nüşler, 1980-90’lı yılların ikonik modellerinin, 
kumaşlarının ve renklerinin yeniden yorumlanıp 
podyumlara çıkışı hobi dünyasında da yaşanır 
oldu. Bir zamanlar gazete ve dergilerle birlikte 
evimize giren, bir-iki gün boyunca ev halkını bir 
masa etrafına toplayan ve onca uğraşa rağmen 
pek de dayanıklı sonuçlar vermeyen karton ma-
ketler yerini çok daha çeşitli ve profesyonel ma-
ket setlerine bıraktı. Artık odanızın bir köşesini 
süslemek, çocuğunuza oyuncaklar yapmak ya da 
sadece bu işe odaklanıp biraz kafa dağıtmak için, 
bir hobi olarak, maket yapabilirsiniz. 

Comebacks – a recurrent trend in the fashion 
world, the reinterpretation and runway appear-
ance of the iconic models, fabrics and colors of the 
1980s-90s are observed in the hobby world, as 
well. Having once entered our homes with newspa-
pers and magazines, gathering up the household 
around the table for a couple of days, and not quite 
steady despite all the efforts, cardboard models 
have given way to more varied and professional 
modelling kits. You can now build models as a hob-
by to decorate a spot in your room, make toys for 
your kids or just to get your mind off of things by 
focusing on it. 
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Maket yapmak hem çok zevkli hem de oldukça dikkat ve özen 
gerektiren bir hobi. Zorluklarına rağmen, maket yapımı iş stre-
sinden veya içinde olduğunuz yoğun tempodan bir süre uzaklaş-
mak, zihninizi rahatlatıp estetik duygunuzu tatmin etmek için 
başvurabileceğiniz bir aktivite. Yapım aşamasında biraz el alış-
kanlığı ve çokça dikkat gerektirse de maket yapmaya başlamak 
için özel bir eğitime ihtiyaç duyulmuyor. Elinizin altında olan 
birkaç aleti bir araya getirip, giriş seviyesi kabul edilebilecek 
hazır maket setleriyle işe başlayabilirsiniz. Bu tür hazır maket 
setleri ihtiyaç duyacağınız yapıştırıcı, saatçi tornavidası veya 
maket bıçağı gibi küçük araç gereçleri de içeriyor. Karar verme-
niz gereken tek şey hangi maketi istediğiniz. Hayran olduğunuz 
klasik araba modelleri, mimarisini beğendiğiniz binalar veya en 
sevdiğiniz film kahramanları! Hepsi kırtasiyelerde ve hobi mar-
ketlerde, farklı boyutlardaki kutular içinde sizi bekliyor. 

Building models is both fun and requires a lot of attention and 
care. Despite the challenges, it is an activity you can resort to in 
order to get away from the stress of work or your busy sched-
ule, free your mind, and fulfill your sense of aesthetics. Although 
some skill and a lot of attention is required when putting them 
together, model building does not require any special training. 
You can assemble a few tools you already have and get start-
ed with ready-to-go modeling kits for beginners. Such kits also 
include small items you may need such as glue, screwdriver or 
craft knife. The only thing you have to decide on is the model 
you want. Classical cars you admire; buildings, the architecture 
of which you like, or your favorite film characters! They are all 
awaiting you inside boxes of various sizes at stationery stores 
and hobby markets.

Maket yapmak, içinde olduğunuz yoğun 
temponun stresinden bir süre uzaklaşmak 

için başvurabileceğiniz bir aktivite.
Building models is an activity 

you can resort to in order to get 
away from your busy schedule.



Her yaştan kişinin 
zevkine hitap 
edecek maket 
setleri bulmak 

mümkün.
It is possible to 
find modeling 

kits that appeal 
to just about 

any age.
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Öte yandan, bu işte biraz yol almış 
olanlar için de seçenekler sınırsız. 
İçindeki parçaları birleştirip şahe-
serler ortaya çıkarmanızı sağlayan 
maket setlerinin yanı sıra piyasada 
dilediğiniz çeşit ve ölçülerde yüzlerce 
maket malzemesi bulabilirsiniz. Ön-
celikle ne yapmak istediğinize karar 
verin, malzemelerinizi hazırlayın ve 
işe koyulun! İşte birkaç tavsiye: 

Temel araç gereçlere yatırım yapın. 
Eğer kutu maket setlerinin ötesine 
geçip daha profesyonel çalışmak ni-
yetindeyseniz kaliteli araç gereçlere 
yatırım yapmak iyi bir fikir olabilir. 

For those who have made some pro-
gress, on the other hand, the possibil-
ities are endless. In addition to model 
kits, which enable you to create mas-
terpieces by combining the pieces, you 
can find hundreds of model tools with 
varied types and sizes. First decide 
what you want to do, get your tools 
ready and get going! Here are a cou-
ple of tips:

Invest in basic tools. If you are intend-
ing to go beyond boxed model kits and 
work more professionally, investing 
in high-quality tools might be a good 
idea.



Süreci takip edin. Yapacağınız şeyi planlamak her adımı 
doğru atacağınız anlamına gelmiyor. Ortaya temiz ve hayal 
ettiğiniz gibi bir maket çıkabilmesi için hazırlanmış her bir 
parçanın boyutu, üzerinde yapılması gereken işlemlerin ta-
mamlanıp tamamlanmadığı, eklendiği yerin doğru yer olup 
olmadığı gibi konular sürekli kontrol edilmeli. 

Özen ve dikkat gerektiren bu çalışma sürecinin ne kadar ra-
hatlatıcı olduğunu maketiniz şekillenmeye başladığında gö-
receksiniz. Zihninizi sınırlamayın! Önce hayal edin sonra da 
hayalinizi bir maketle elle tutulur hale getirin.

Follow the process. Planning what you will do does not neces-
sarily mean you will take all the right steps. In order to come 
up with the precise model you wanted to have, you should 
continuously check the size of each piece, whether all the steps 
related to it are complete, and whether the joining parts are 
right.

Once your model starts to take shape, you will see how relax-
ing this meticulous and arduous effort is. Don’t set limits on 
your mind! First imagine, and then turn your imagination into 
something tangible through a model.
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İyi planlama işinizi kolaylaştırır. Ne yapmak istediğinize bağlı 
olarak doğru ve birbiriyle uyumlu malzemeler kullanmak ve 
neye ne kadar ihtiyacınız olacağına dair detaylı planlamalar 
yapmak önemli. İşe koyulmadan önce hayal ettiğiniz make-
ti detaylarıyla tasarlayarak gerekli malzemeyi tek seferde ve  
eksiksiz temin edebilirsiniz. 

Good planning will make things easier for you. It is important 
to use the right and compatible tools in line with what you 
want to do, and to plan what you will need in detail. Before 
you get going, design your dream model and get all the needed 
tools at once. 
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Üsküdar’da Bizans döneminden kalan eserlerden Kız Kule-
si,  İstanbul’un binbir güzelliğinden bir tanesi. Kız Kulesi’nin 
manzarasını bilenler bilir; her bakışta hissedilen o şiirselliği 
ve büyülü melodiyi de... Türk süsleme sanatlarının ehil isim-
lerinden Suna Koçal da minyatür ve ebru sanatlarını bir araya 
getirdiği bu eserinde görsel sanatları Doğu’nun şiiriyle har-
manlıyor. Ruhun derinliklerine dokunan turkuaz, ebrunun 
sonsuzluğunda bir sarmal oluyor. Selçuklulardan günümüze 
Türk kültürünün önemli sembol ve imgelerinden, uyum ve 
birliği temsil eden laleler ise Kız Kulesi’nin dimdik duruşunu,  
MÖ 341’den bu yana denizin ortasında bir gelin gibi süzülüşü-
nü somut bir biçimde anımsatıyor bize. Koçal’ın dehasından-
dır ki aynı esere baktığımızda efsaneler ve tarihî belgeler bir 
bütün oluyor. Ticari gemilerden vergi toplama, savunma, fe-
ner görevi görme ve daha pek çok amaçla yıllarca kullanılmış 
tarihî kulenin bir prensesi 18 yaşına kadar korusun diye inşa 
edildiğine inanmaya başlıyoruz...

The Maiden’s Tower, standing in Üsküdar since the Byzantine 
period, is one of the many beauties in İstanbul. The ones who 
know the view from the tower would agree that the scenery 
is poetic and it is possible to hear the magical melody when-
ever you take a look at the Maiden’s Tower. Indeed, an ex-
pert of traditional decorative Turkish arts, Suna Koçal, also 
blends visual arts and the Eastern poetism in this piece of 
art. The turquoise that touches deep down the soul becomes 
a spiral in the infinity of marbling art. One of the important 
symbols and images of Turkish culture from the Seljukians 
to today, tulips, on the other hand, simply remind us how 
solidly the tower has been erected since 341 BC, delicate as 
a bride in the middle of the sea. Due to Koçal’s talent, when 
we look at this piece of art, legends and historical documents 
become one. We start to believe that the historic tower, that 
has been used as a custom house, defence tower, light house 
and so on was built to protect a princess until she turns 18…

Sanatçılar ve eserleri:  
Suna Koçal
Artists and workslife

Kız Kulesi
Maiden’s Tower
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Anadolu Selçuklu sanatının en gösterişli eserlerinden, 1243’te 
yaptırılan Sırçalı Medrese mozaik çinili süslemeleriyle üne 
kavuşarak pek çok ziyaretçinin ilgi odağı olmuştur. Hayatını 
çini, ebru ve minyatür sanatlarına adamış Koçal da Sırçalı 
Medrese’nin firuze, kobalt mavisi ve patlıcan moru renkleriy-
le bezenmiş duvarlarını ve huzurlu atmosferini, belki de ola-
bilecek en güzel şekilde ölümsüzleştirmiştir. Uçsuz bucaksız 
maviliğin ve yıldızlı gök kubbenin altında olanca sadeliği ve 
zarafetiyle resmedilmiş medrese, bu kültürün ne olduğunu o 
kadar etkileyici bir biçimde izleyiciye aktarıyor ki, yalnızca bu 
esere bakıldığında dahi ilim, irfan ve bilgi yuvası medresele-
rin önemi karşısında nutkumuz tutuluyor.

One of the most glamorous structures of Anatolian Seljukian 
art, the Sırçalı Madrasah built in 1243 is a centre of attention 
mostly due to its mosaic tile ornaments. Koçal, who has dedi-
cated her life to tile art, marbling and miniature art, immor-
talised the madrasah with its beautiful walls covered with 
the colours of turquoise, dark purple and cobalt blue and its 
peaceful atmosphere probably in the best way possible. The 
madrasah painted under the eternal blueness of a sky full of 
stars represents the madrasah culture in such a good way. 
Just staring at this piece of art leaves us speechless realising 
the importance of the homes of knowledge and science.

Sırçalı Medrese
Sırçalı Madrasah
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Türk neoklasizmi ve 1. Ulusal Mimarlık Dönemi’nin özelliklerini 
yansıtan, inşası 1919’da tamamlanmış, cumbaları ve bezemele-
riyle dikkat çekici bir görünümü olan yapının bir zamanlar mah-
kumların tutulduğu Sultanahmet Cezaevi olduğuna inanmak 
neredeyse imkansız! Hele ki binayı Suna Koçal’ın fırçasından 
görüyorsak. Romanlarda bahsi geçmiş, şiirlere konu olmuş bu 
bina, masalsı bir diyardan çıkmış Suna Koçal’ın eserinde. Bina-
nın üstünden süzülüp geçen bulutlar rüyaları, hayalleri, umut-
ları alıp götürüyor sonsuz berrak sulara... 

It is hardly believable that the building, which was designed in 
1919 in Turkish neoclassical style representing some features 
of the “First National Architecture” period, was once a prison 
where inmates were detained; the Sultanahmet Prison! This 
is more the case when we see this building’s depiction by Suna 
Koçal. Mentioned in novels and featured in poems, in the paint-
ing, this building seems like it came from a fairytale. Floating 
clouds carry dreams and hopes to the clean water…  

Sultanahmet Cezaevi
Sultanahmet Prison
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Yetenekli ve değerli sanatçı Suna Koçal, PTT’miz için de bir eser 
ortaya koydu. 20 Eylül-7 Ekim 2016 tarihleri arasında Ulaş-
tırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığımızın himayesinde 
gerçekleştirdiğimiz 26. Dünya Posta Kongresi’nde konuğumuz 
olan Suna Koçal, dünyanın en büyük ebru Türk Bayrağı’nı 
yaptı. Yaklaşık 160 ülkeden 2 bine yakın delege ve 50 bakanın 
önünde gerçekleştirilen bu uygulama yerli-yabancı bütün katı-
lımcıların yoğun ilgisiyle karşılaşarak herkesi heyecanlandırdı, 
duygulandırdı. 

Suna Koçal’ın etkinliğimize katılımı ve performansıyla ilgili 
ifadeleriyse şunlardı: “Bir sanat eseri olarak Türk Bayrağımızın 
göndere çekilmesi hepimizin gözünü yaşarttığı gibi millî duy-
gularımızı da kabarttı. Duygularımı anlatmak için kelimelerin 
yeterli olmadığını düşünüyorum. Bu bayrak Ankara’daki PTT 
Pul Müzesi’nde daimi olarak sergilenecek.” 

Türkiye’nin kurucu üyeleri arasında yer aldığı Dünya Posta Bir-
liği’nin (UPU) İdari Konsey Başkanlığı’nı da üstlendiğimiz bu 
kongre kapsamında böyle bir uygulamayı da gerçekleştirmiş ol-
mak PTT’miz adına son derece gurur verici. Suna Koçal’ın yete-
neği ve yoğun duygularıyla ortaya koyduğu dünyanın en büyük 
ebru Türk Bayrağı’nı görmek için Ankara PTT Pul Müzesi’ne 
davetlisiniz!

Dearest talented artist Suna Koçal created a piece for our 
PTT as well. Suna Koçal was our guest at the 26th Universal 
Postal Congress, which was held under the auspices of the 
Ministry of Transport, Maritime Affairs and Communica-
tions during 20 September-7 October 2016 and she revealed 
the biggest marbled Turkish flag in the world. Her perfor-
mance with the attendance of some 2000 representatives 
from almost 160 countries was highly appreciated by both 
local and foreign attendees. The performance was evocative. 

This is what Suna Koçal had to say about her attendance to 
our event and her performance: “It was really emotional to 
see our Turkish flag raised as a form of art, and we all felt 
patriotic. Words are not enough to describe how I felt. This 
flag is going to be exhibited at the PTT Stamp Museum in 
Ankara.”

It is really flattering that as PTT we featured this perfor-
mance as part of this event, during which we also took over 
the chairmanship of the Council of Administration of the 
Universal Postal Union (UPU). You are invited to the PTT 
Stamp Museum in Ankara to see the artwork created by 
Suna Koçal!

Dünyanın En Büyük Ebru Türk Bayrağı
The Biggest Marbled Turkish Flag in the World
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Dev adamların topla şovu
Basketbol
Giant men’s balling skills
Basketball

Basketbolun tarihi, Amerika Birleşik 
Devletleri’nde beden eğitimi öğret-
menliği yapan Kanadalı Dr. James 
Naismith’in atlet ve beyzbolculara kış 
döneminde antrenman yaptırabile-
ceği bir oyun bulma arayışına daya-
nır. İlk haliyle 1891 yılında oynanan 
basketbol, Olimpiyat Oyunları’ndaki 
yerini ilk kez 1936 yılında Berlin’de 
almıştır.

Türkiye’de ilk basketbol maçı ise 
1904 yılında Robert Koleji’nin spor 
salonunda öğrenciler tarafından ger-
çekleştirilir. 1911 yılında Galatasaray 
Lisesi’nde beden eğitimi öğretmen-
liği ve Galatasaray futbol takımının 
kaleciliğini yapan Ahmet Robenson 
tarafından basketbol kurallarının 
Türkçeye çevrilmesiyle ülkemizde 
kalıcı bir yer edinen basketbola yöne-
lik ilk şube ise 1913 yılında Fenerbah-
çe Spor Kulübü tarafından açılmıştır.

The history of basketball goes back to 
when Canadian Dr. James Naismith, 
who was a physical education teach-
er, started looking for a game to 
train athletes and baseball players 
during the winter season. Played in 
1891 in its original form, basketball 
was first included in the Olympics in 
1936, in Berlin.

The first basketball game in Tur-
key, on the other hand, was played 
by the students in the sports hall of 
the Robert College in 1904. The first 
desk for basketball, which secured 
a permanent place for itself when 
Ahmet Robenson, who was a physi-
cal education teacher and the goal-
keeper of the Galatasaray football 
team, translated the rules into Turk-
ish, was opened by the Fenerbahçe 
Sports Club in 1913.

Türker Beşe 

life Spor
Sports



Türkiye’de 100 yıldan uzun 
süredir oynanan basketboldaki 

ilk başarı, 1936 yılında 
Yunanistan karşısında 

kazanılmıştır.
Played in Turkey for over 100 years, 
basketball’s first success was when 
our national team beat Greece in 

its first official game in 1936.
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Türkiye’de 100 yıldan uzun süredir oynanan basketboldaki ilk 
başarı, ilk resmî maçına 1936 yılında Yunanistan karşısında 
çıkan Millî Takımımızın aldığı 49-12’lik galibiyetle olmuştur. 
Yıllar boyunca yetişen sporcularla gelen başarılar ülke çapın-
da bu spora yönelik ilginin gelişmesini sağlar. 1949 yılında 
Kahire’de yapılan Avrupa Basketbol Şampiyonası’nı 4. sırada 
tamamlayan Millî Takım, 1951 yılında Paris’te gerçekleştiri-
len Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda 6. olmuştur. Ayrıca İz-
zettin Somer bu turnuvanın final maçında görev yaparak spor 
tarihimizde bir Avrupa Kupası finali yöneten ilk Türk hakem 
unvanını almıştır.

1956 yılında Melbourne’da düzenlenen 5. Dünya Basketbol 
Kongresi’nde yapılan toplantıyla FIBA (Uluslararası Basket-
bol Federasyonu) Teknik Komitesi’ne seçilen ilk Türk olan 
Turgut Atakol, bu görevi yirmi yıl aralıksız sürdürmüştür. 

Played in Turkey for over 100 years, basketball’s first success 
was when our national team beat Greece with 49-12 in its first 
official game. Developing together with players throughout 
the years, the successes achieved ensured that this sport was 
given more attention to. Completing the European Basketball 
Championship in Cairo in the 4th place in 1949, the National 
Team ranked 6th at the European Basketball Championship in 
Paris in 1951. Additionally, İzzettin Somer was the referee of 
the final match of this tournament and became the first Turk-
ish citizen to act as referee in a European Cup final.

The first Turkish citizen to be chosen for the FIBA (International 
Basketball Federation) Technical Committee in the meeting held 
at the 5th World Basketball Congress organized in Melbourne 
in 1956, Turgut Atakol carried out this duty uninterrupted for 
twenty years.
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1959 yılında Türkiye’nin ev sahipliği yaptığı ilk Avrupa Bas-
ketbol Şampiyonası’nın maçları İstanbul İnönü Stadı’nda 
oynanmış, Sovyetler Birliği’nin şampiyon olduğu turnuvayı 
Millî Takımımız 12. sırada bitirmiştir.

Geçen yıllar boyunca gelişen Türk basketbolu, Avrupa’nın 
en önemli basketbol organizasyonlarından biri niteliğindeki 
Koraç Kupası’nı 1996 yılında Efes Pilsen’in almasıyla iyice 
yükselişe geçmiştir. Bütün Türkiye’yi ekran başına kilitleyen 
maçın yıldızları Petar Naumoski, Tamer Oyguç, Murat Evliya-
oğlu ve bugünkü Millî Takım koçumuz Ufuk Sarıca olmuştur.  
Ertesi yıl yine aynı turnuvada finale yükselen Tofaş şampi-
yonluğu az farkla kaçırmış olsa da Avrupa’da final oynayan 
ikinci takım olma başarısını göstermiştir. 

The games of the first European Basketball Championship to be 
hosted by Turkey in 1959 were played at the İstanbul İnönü Sta-
dium, and our National Team ranked 12th at the tournament in 
which the Soviet Union became the champions.

Developing throughout the years, the Turkish basketball gained 
momentum when in 1996 Efes Pilsen won the Korać Cup, one of 
Europe’s most important basketball events. Having the entire 
country startled in front of the television, the game’s stars were 
Petar Naumoski, Tamer Oyguç, Murat Evliyaoğlu and Ufuk 
Sarıca, now the coach of our National Team. Making it to the fi-
nal in the same tournament the next year and almost becoming 
champions, Tofaş still managed to be the second Turkish team to 
play the finals in Europe.

1999 yılı ise sadece kulüp bazında değil, sporcu bazında da 
başarılı bir yıl olmuştur. Galatasaray Kadın Basketbol Takı-
mı’nın dörtlü finale yükselmesi, basketbolda yaşanan gelişme-
nin sadece erkek takımlarıyla sınırlı olmadığını göstermiştir. 
Aynı yıl İbrahim Kutluay’ın EuroLeague turnuvasında sayı 
kralı olmasının yanı sıra Mirsad Türkcan’ın New York Knicks’e 
transfer olarak NBA’de forma giyen ilk Türk oyuncu unvanına 
ulaşması önemli bir adımdır. Semih Erden, Ömer Aşık, Meh-
met Okur ve Hidayet Türkoğlu da NBA’de ülkemizi temsil eden 
basketbolculardır. 

The year 1999, on the other hand, was a success not only in 
terms of clubs, but players, as well. The fact that the Galatasaray 
Women’s Basketball Team made it to the final four has shown 
that the development was not limited to the male team only. It 
is also important that the same year İbrahim Kutluay became 
the player to score the most at the EuroLeague and that Mirsad 
Türkcan transferred to the New York Knicks and was the first 
Turkish player at the NBA. Semih Erden, Ömer Aşık, Mehmet 
Okur and Hidayet Türkoğlu are also among our players who 
have represented our country at the NBA.
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Athena’nın Millî Basketbol Takımı için bestelediği “12 Dev 
Adam” şarkısı yıllarca dilden dile dolaşmış, maçlarda  

seyirciyi coşturmuştur.
“12 Giant Men” composed by Athena for the National 

Basketball Team was a huge hit for many years and has 
enraptured the audience.

2001 yılına gelindiğinde “12 Dev Adam” olarak anılan Türkiye 
Erkek Millî Basketbol Takımı, Türkiye’de düzenlenen Avrupa 
Basketbol Şampiyonası’nda  (EuroBasket 2001) Yugoslavya’ya 
karşı final oynayarak bir ilke imza atmış ancak şampiyonlu-
ğu kıl payı kaçırmıştır. Athena’nın Millî Basketbol Takımı için 
bestelediği “12 Dev Adam” şarkısı ise yıllarca dilden dile dolaş-
mış, maçlarda seyirciyi coşturmuştur.

Yıllar boyu edinilen irili ufaklı başarıların ardından Avrupa 
basketbolunun günümüzdeki en önemli kupası olan Euro-
League’de Olimpiakos karşısında final oynayan Fenerbahçe, 
kazandığı galibiyetle birlikte ülkemize ilk EuroLeague şampi-
yonluğunu da getirmiştir.

Come 2001, the Turkish Male’s National Basketball Team – 
deemed the “12 Giant Men” – played against Yugoslavia in the 
final at the EuroBasket 2001 but did not manage to become 
champions. “12 Giant Men” composed by Athena for the Na-
tional Basketball Team was a huge hit for many years and has 
enraptured the audience.

Following the big and small successes achieved throughout the 
years, Fenerbahçe played against Olympiacos in the EuroLe-
ague final and brought home our first ever EuroLeague cham-
pionship.



Plastic, a cheap and easily processable 
material, is in all fields of life. Especially 
plastic bags are a lifesaver for most of the 
time. Leaving aside the fastening and clip-
ping options, you may seal the mouth of the 
plastic bag to protect the materials which 
will not be used for a long time. Cut the alu-
minum foil in the length of the nylon bag’s 
mouth and at  6-7 centimeters width. Close 
lengthwise the mouth of the nylon bag in 
which you put the materials. Iron the foil 
part by not touching the nylon bag and re-
move the foil. Your nylon bag is new sealed 
so as not to allow air inside.

Hem ucuz hem de kolay işlenebilir bir 
malzeme olan plastik, yaşamın her ala-
nında yer alıyor. Özellikle plastik saklama 
poşetleri çoğu zaman hayat kurtarıyor. 
Bağlamak veya klipslemek seçenekleri bir 
yerde dursun, uzun süre kullanılmayacak 
malzemeleri saklamak için poşetin ağzını 
mühürleyebilirsiniz. Alüminyum folyo-
yu, poşetin ağız kısmı uzunluğunda ve 
6-7 santimetre eninde kesin. İçine malze-
meyi koyduğunuz poşetin ağzını folyoyla 
uzunlamasına kapatın. Poşete değmeye-
cek şekilde folyolu yeri ütüleyin ve folyo-
yu kaldırın. Poşetiniz hiçbir yerden hava 
almayacak şekilde mühürlendi bile.
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Pratik bilgiler
Good to knowlife

Leave detergents aside to remove stains 
from dirty seats. With a recipe you can 
prepare at home, your seats will be very 
clean and smell nice, as well. Put half a 
glass of cologne, half a tea glass of vine-
gar, one dessert spoon of carbonate and 
one lid of softener in about three liters of 
water. Plunge a brush and cloth into the 
mixture and remove the stains. Clean the 
residue from the surface of the seat with a 
wet cloth.

Kirli koltuklardan lekeleri çıkarmak için 
deterjanları bir kenara bırakın. Evde ha-
zırlayabileceğiniz bir reçeteyle koltukla-
rınız hem tertemiz olacak hem mis gibi 
kokacak. Yaklaşık üç litre suyun içine ya-
rım su bardağı kadar kolonya, yarım çay 
bardağı kadar sirke, bir tatlı kaşığı kar-
bonat ve bir kapak çamaşır yumuşatıcısı 
koyun. Bir fırçayı ve bezi karışıma daldı-
rıp silme işlemini yapın. Nemli bir bezle 
kalıntıları koltuk yüzeyinden temizleyin.
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There are a lot of methods to separate the 
egg yolk from the white. However, most of 
the methods require experience and sleight. 
You can separate this duo with the help of 
a plastic bottle, as well. Crack the egg into 
a bowl. Slightly squeeze the empty plastic 
bottle and let it touch the yolk of the egg. 
This bottle will be your small vacuum de-
vice. Stop squeezing the bottle. The yolk will 
enter the bottle and the white part will re-
main inside the bowl. 

Yumurtanın sarısı ve beyazını birbirinden 
ayırmak için pek çok yöntem bulunuyor. 
Ancak çoğu yöntem tecrübe ve el beceri-
si gerektiriyor. Bir pet şişe yardımıyla da 
bu müthiş ikiliyi ayırabilirsiniz. Yumur-
tayı bir kaba kırın. Boş bir plastik şişeyi 
hafifçe sıkın ve ağız kısmını yumurtanın 
sarısına dokundurun. Bu şişe sizin minik 
vakum cihazınız olacak. Şişeyi sıkmayı 
bırakın. Yumurtanın sarısı şişenin içine 
girecek, beyazı kapta kalacaktır. 

It is not a problem if you will eat 3-5 sour 
cherries, but if you will make a cake or jam, 
you have to remove the pits of many, many 
cherries. Place the sour cherry on the cap 
of preferably a glass bottle so that the part 
where the stem is removed is facing up-
wards. Place a pipette which is not too thin 
on where the stem is removed and push the 
pit. The pit will drop inside the bottle and 
the sour cherry will remain on the cap. Al-
though it appears tedious, it will get easier 
with practice. You may use the same meth-
od to remove cherry pits, as well.

3-5 tane yiyecekseniz sorun değil, ancak 
mesela bir pasta veya reçel yapacaksanız 
çok sayıda vişnenin çekirdeğini çıkar-
manız gerekir. Tercihen bir cam şişenin 
ağzına, sapının koparıldığı kısım yu-
karı gelecek şekilde vişneyi koyun. Çok 
ince olmayan bir pipeti sapın koparıldığı 
yere yerleştirin ve çekirdeği itin. Çekir-
dek şişenin içine düşecek, vişne şişenin 
ağız kısmında kalacaktır. Zahmetli gibi 
görünse de bir süre sonra pratiklik ka-
zanacaksınız. Aynı yöntemden kiraz çe-
kirdeklerini çıkarmak için de faydalana-
bilirsiniz.

Bu ikiliyi ayırm
ak zor değil

Separating this duo is no diffi
cult task
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There are a lot of battery-powered devic-
es in our houses. The batteries that make 
these devices work can be in different 
styles and dimensions. If there is no bat-
tery of the appropriate size at home when 
the battery of a device runs down, alumi-
num foil will come to the rescue. Place the 
battery that is not appropriate to the de-
vice in the battery housing. Fill the spaces 
that remain beneath and over the battery 
with rumpled aluminum foil. By making 
use of the conductivity of the aluminum 
metal, you may make your battery work.

Evimizde pille çalışan bir sürü cihaz bu-
lunur. Bu cihazların çalışmasını sağlayan 
piller ise farklı tip ve boyutlarda olabilir. 
Bir cihazın pili bittiğinde evde o cihaza 
uygun büyüklükte pil yoksa alüminyum 
folyo burada imdadımıza koşar. Cihaza 
uygun olmayan pili, pil yuvasına yerleşti-
rin. Pilin aşağısı veya yukarısında kalan 
boşlukları buruşturduğunuz alüminyum 
folyoyla doldurun. Alüminyum metalinin 
iletkenliğinden faydalanarak pilinizi ça-
lışır duruma getirirsiniz.

Garlic is a plant that is frequently used in 
all parts of the world. Maybe that’s why 
many tools have been developed for pro-
cesses such as peeling and chopping it. 
Without using these tools, you can peel the 
garlic with the help of a covered plastic jar, 
as well.  Put the cloves of garlic in a plastic 
jar and close the lid. Shake the jar fast for 
approximately a minute. You will see that 
the garlic is peeled.  

Sarımsak dünyanın her yerinde yemekler-
de sıklıkla kullanılan bir bitki. Belki de bu 
yüzden sarımsağı soymak, doğramak gibi 
işlemler için pek çok gereç geliştirilmiş. Bu 
gereçleri kullanmadan, ağzı kapaklı plas-
tik bir kavanoz yardımıyla da sarımsak-
ları soymak mümkün. Plastik kavanoza 
sarımsakları koyun ve kavanozun ağzını 
kapatın. Yaklaşık bir dakika boyunca ka-
vanozu hızlı bir şekilde sallayın. Sarım-
sakların soyulduğunu göreceksiniz.
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Ankara 2017 Millî Pul 
Sergisi’nde ödül heyecanı 
Awards granted at the Ankara 2017 
National Stamp Exhibition

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT A.Ş.) ile Türki-
ye Filateli Dernekleri Federasyonu (TFDF) işbirliğiyle düzen-
lenen “Ankara 2017 Millî Pul Sergisi” 27 Ekim 2017 tarihinde 
gerçekleşen Palmares Ödül Töreni’yle taçlandı. Koleksiyo-
nerlere çeşitli kategorilerde ödüllerin takdim edildiği gecede 
konuşan PTT A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Gürbüz Akbulut, 
Şirket’in bir dünya markası olma yolunda ilerlediğini ve bu 
bağlamda kültürel faaliyetlere büyük önem atfedildiğini be-
lirtti. TFDF Başkanı M. Ziya Ağaoğulları ise sergide yer alan 
koleksiyonların son derece titiz bir şekilde değerlendirildiğini 
ifade ederek Ankara 2017 Millî Pul Sergisi’nin oldukça başa-
rılı geçtiğini söyledi.

Organized in collaboration by the Post and Telegraph Organi-
zation Corporation (PTT Corp.) and the Federation of Turkish 
Philatelic Association (TFDF), the “Ankara 2017 National Stamp 
Exhibition” was crowned with the Palmares Award Ceremony 
organized on 27 October 2017. Delivering a speech at the event, 
where collectioners were granted awards in different catego-
ries, PTT Corp. Vice Director-General Gürbüz Akbulut stated 
that the Company is on its way to become a global brand and 
that it attibutes major importance to cultural activities in that 
sense. TFDF President M. Ziya Ağaoğulları, on the other hand, 
indicated that the collections featured in the exhibition were 
evaluated with the utmost care, and said that the Ankara 2017 
National Stamp Exhibition was quite a success.

Haberler 
Newslife 1
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Açılışı 19 Ekim 2017 tarihinde CerModern’de yapılan Ankara 
2017 Millî Pul Sergisi’nde toplam 335 panoda 130 koleksiyon 
sergilendi. Etkinlik kapsamında gerçekleştirilen ödül töre-
ninde Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Büyük 
Millî Onur Ödülü Turgut Ömer Telman’a takdim edilirken 
PTT A.Ş. Büyük Millî Ödülü’nün kazananı ise Hikmet Ersan 
Türk oldu. 

Launched at the CerModern on 19 October 2017, the Ankara 
2017 National Stamp Exhition featured 130 collections on a to-
tal of 335 boards. During the award ceremony organized within 
the scope of the exhibition, the Ministry of Transport, Maritime 
Affairs and Communication Grand National Honor Award was 
granted to Turgut Ömer Telman, whereas Hikmet Ersan Türk 
received the PTT Corp. Grand National Award.

Koleksiyonların 14 jüri üyesi tarafından titizlikle değerlendi-
rilmesi sonucu çeşitli kategorilerde ödüle layık görülen isim-
ler ise şunlar oldu:

Büyük Altın Madalya kazananlar: Turgut Ömer Telman, 

Hikmet Ersan Türk, Mehmet Erhan Yamaç, Gökhan Aydın, Şükrü 

Melek, Ankara Koleksiyoncular Derneği

Altın Madalya kazananlar: Ulvi Keser, Selçuk Bilben, Nihat 

Çimrin, Muzaffer Keleş, Mustafa Aydın Özgür, İhsan Başaran, 

Hüdaverdi Aksu, Haluk Giray, Hakan Berkil, Güneş Hiçdurmaz, Ali 

Doğan Özoğlu, Ahmet Aslı, Bünyamin Altınok, Sedat Çomunoğlu, 

Hüseyin Irmak, Can Kılıç, Cengiz Ülkerdoğan, Hüdaverdi Aksu, 

Necip Tokoğlu, Erkan Güley, Alan Christopher Mellaart, Mahmut 

Altıbaş, Serdar Yazgan, Ercüment Tahtakıran, Ali Cenk Boyalı

After the collections were meticulously evaluated by 14 jury 
members, the following were accorded prizes in various cate-
gories:

Grand Gold Medal winners: Turgut Ömer Telman, Hikmet Ersan 

Türk, Mehmet Erhan Yamaç, Gökhan Aydın, Şükrü Melek, Ankara 

Koleksiyoncular Derneği

Gold Medal winners: Ulvi Keser, Selçuk Bilben, Nihat Çimrin, Mu-

zaffer Keleş, Mustafa Aydın Özgür, İhsan Başaran, Hüdaverdi Aksu, 

Haluk Giray, Hakan Berkil, Güneş Hiçdurmaz, Ali Doğan Özoğlu, 

Ahmet Aslı, Bünyamin Altınok, Sedat Çomunoğlu, Hüseyin Irmak, 

Can Kılıç, Cengiz Ülkerdoğan, Hüdaverdi Aksu, Necip Tokoğlu, Erkan 

Güley, Alan Christopher Mellaart, Mahmut Altıbaş, Serdar Yazgan, 

Ercüment Tahtakıran, Ali Cenk Boyalı
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Büyük Vermey Madalya kazananlar: Giray Başarhan, Elif 

Zaim, Ekin Başaran, Deray Yabaneri, Anıl Gürsoy, Ömer Zaim, Nazlı 

Cem, Erden Güley, Asporça Keser, Şükrü Kırdemir, Şerif Antepli, 

Hakan Yılmaz, Saadettin Kayserilioğlu, Levent Aral, Hayri Alper 

Nişanal

Vermey Madalya kazananlar: Doğan Hayat, Şükrü Melek, Alper 

Tunga Arıcıoğlu, Selçuk Acar, Durak Kayar, Ahmet Sergi, Mehmet 

Bostanoğlu, Jano Vartanesyan, Hayri Alper Nişanal, Ömer Çiftçi, 

Güven Cem, Yalçın Memluk, Yalçın Kahramanlar, Pamir Çaydaşı, 

Kadri Atabaş, Yener Coşkun, Suat Zapçı, Ozancan Hayat

Büyük Gümüş Madalya kazananlar: Yasemin Hazinedaroğlu, 

Ümit Azak, Turgay Tuna, Selim Cihanoğlu, Orhan Oydaş, Murat 

Günsur, Hayri Cem, Hayat Kayserilioğlu, Hakan Kazım Taşkıran, 

Emre Dikilikaya, Emir Can Gürkan, Burak İnceyer, Burak Baktagör, 

Barbaros Köse, Arda Aracı, Utku Görkem Kırdemir, Ulvi Keser, 

Şerif Antepli, Özgür Evren Kırdemir, Maurizio Franco, Jan Özmirza, 

Engin Çakmak

Gümüş Madalya kazananlar: Yakup Tel, Nail Aydemir, Ceyhun 

Altın, Kartal Pıçakçı, Gürkan Palankök, Ali Ulvi Tunalı, Neslişah 

Özoğul, Cüneyt Gemicioğlu, Emir Arıcı, Özge Üçoluk, Nail Fatih 

Aracı

Bronz-Gümüş Madalya kazananlar: Zeynep Ölmez, Güneş 

Atay, Muharrem Kıcı, Bülent Candevir, Burak Yılmaz, Feyzi Yılmaz, 

Erkan Küçükkömürcü, Turgay Arıcıoğlu

Bronz Madalya kazananlar: Öner Palankök, Koray Erdivanlı, 

Aşkın Ücvet, Kerim Ferahkaya

Grand Vermeil Medal winners: Giray Başarhan, Elif Zaim, 

Ekin Başaran, Deray Yabaneri, Anıl Gürsoy, Ömer Zaim, Nazlı 

Cem, Erden Güley, Asporça Keser, Şükrü Kırdemir, Şerif Antepli, 

Hakan Yılmaz, Saadettin Kayserilioğlu, Levent Aral, Hayri Alper 

Nişanal

Vermeil Medal winners: Doğan Hayat, Şükrü Melek, Alper 

Tunga Arıcıoğlu, Selçuk Acar, Durak Kayar, Ahmet Sergi, Mehmet 

Bostanoğlu, Jano Vartanesyan, Hayri Alper Nişanal, Ömer Çiftçi, 

Güven Cem, Yalçın Memluk, Yalçın Kahramanlar, Pamir Çaydaşı, 

Kadri Atabaş, Yener Coşkun, Suat Zapçı, Ozancan Hayat

Grand Silver Medal winners: Yasemin Hazinedaroğlu, Ümit 

Azak, Turgay Tuna, Selim Cihanoğlu, Orhan Oydaş, Murat Günsur, 

Hayri Cem, Hayat Kayserilioğlu, Hakan Kazım Taşkıran, Emre 

Dikilikaya, Emir Can Gürkan, Burak İnceyer, Burak Baktagör, Bar-

baros Köse, Arda Aracı, Utku Görkem Kırdemir, Ulvi Keser, Şerif 

Antepli, Özgür Evren Kırdemir, Maurizio Franco, Jan Özmirza, 

Engin Çakmak

Silver Medal winners: Yakup Tel, Nail Aydemir, Ceyhun Altın, 

Kartal Pıçakçı, Gürkan Palankök, Ali Ulvi Tunalı, Neslişah Özoğul, 

Cüneyt Gemicioğlu, Emir Arıcı, Özge Üçoluk, Nail Fatih Aracı

Bronze-Silver Medal winners: Zeynep Ölmez, Güneş Atay, Mu-

harrem Kıcı, Bülent Candevir, Burak Yılmaz, Feyzi Yılmaz, Erkan 

Küçükkömürcü, Turgay Arıcıoğlu

Bronze Medal winners: Öner Palankök, Koray Erdivanlı, Aşkın 

Ücvet, Kerim Ferahkaya
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Çin Halk Cumhuriyeti’nde önemli temaslar 
Important correspondances in the People’s Republic of China

Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Kenan Bozgeyik baş-
kanlığındaki PTT A.Ş. heyetinin Çin Halk Cumhuriyeti’ndeki 
temasları oldukça verimli geçti. 22 Ekim 2017 tarihinde Hong 
Kong ziyaretiyle başlayan program kapsamında PTT A.Ş.’nin 
Uzak Doğu’daki lojistik partneri PAL ile mevcut işbirliğinin 
güçlendirilmesine yönelik gö-
rüşmeler yapıldı, dünyanın en 
büyük lojistik merkezinde in-
celemelerde bulunuldu.

Kenan Bozgeyik, Çin Halk 
Cumhuriyeti ziyareti kapsa-
mında başkent Pekin’de dü-
zenlenen “Marketforce Posta 
ve Koli Hizmetleri: Asya Pa-
sifik Konferansı”nda Dünya 
Posta Birliği İdari Konsey 
Başkanı unvanıyla bir sunum 
yaptı. Sunumunda Türkiye’nin coğrafi avantajının ve lojistik 
sektöründeki etkinliğinin altını çizen Bozgeyik, PTT A.Ş.’nin 
e-ticaret ve lojistik başta olmak üzere çeşitli alanlardaki fa-
aliyetleri hakkında bilgi aktardı. PTT A.Ş. Yönetim Kurulu 
Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, “Kıtaları bir araya 
getiren ülkemizin lojistik alanında en önde yer alması için ça-
lışmaya devam edeceğiz. Ülkemizin global lojistik endüstri-
sindeki stratejik konumu ilerleyen dönemlerde artarak devam 
edecektir” değerlendirmesinde bulundu. 

Genel Müdür Bozgeyik, temasları kapsamında Çin Posta İda-
resi’ne bir ziyarette bulundu ve Pekin Büyükelçisi Ali Murat 
Ersoy’la bir araya geldi.

The correspondances held by the PTT Corp. delegation led by 
Chairman of Board and Director-General Kenan Bozgeyik 
were quite efficient. Within the scope of the program, which be-
gan with the visit to Hong Kong on 22 October 2017, meetings 
were held with PAL, PTT Corp.’s logistics partner in the Far 

East, and evaluations were 
made at the world’s biggest 
logistics center.

Within the scope of his visit to 
the People’s Republic of China, 
Kenan Bozgeyik delivered a 
presentation as the Univer-
sal Postal Union Council of 
Administration Chair at the 
“Marketforce Post and Parcel 
Services: Asia Pacific Con-
ference” in the capital city of 

Beijing. Underlining Turkey’s geographical advantage and ef-
ficiency in the logistics sector, Bozgeyik relayed information on 
the various activities of the PTT Corp., mainly in the fields of 
e-commerce and logistics. PTT Corp. Chairman of Board and 
Director-General Kenan Bozgeyik evaluated, “We will contin-
ue to work so that our country, which joins continents, will be 
in the forefront in the field of logistics, as well. Our country’s 
strategic position in the logistics industry will also increasingly 
continue in the periods to come.”

As part of his correspondances, Director-General Bozgeyik 
paid a visit to the China Post and convened with Ali Murat Er-
soy, Turkey’s Ambassador to Beijing.

2
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Yönetim Toplantısı 
başarıyla tamamlandı
Management Meeting successfully 
completed 

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT A.Ş.) 6-7 Ekim 
2017 tarihlerinde Nevşehir’de Yönetim Toplantısı düzenledi. 
PTT A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan 
Bozgeyik başkanlığında gerçekleştirilen Yönetim Toplantı-
sı’nda 2017 yılının ilk üç çeyreğindeki faaliyetler genel olarak 
ve ürün bazında değerlendirildi. “Güçlü Türkiye’nin Yenile-
nen PTT’si” başlığıyla düzenlenen toplantıya PTT A.Ş. Yöne-
tim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür Yardımcıları, Üst Yönetimi 
ve Başmüdürleri katılım gösterdi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan 
Yönetim Toplantısı’nın açılışına telekonferans yöntemiyle 
bağlanarak önemli değerlendirmelerde bulundu. PTT’nin yı-
lın kalan kısmında başarı çıtasını daha da yukarı taşımak için 
çalışacağını ifade eden Bakan Arslan, “İnşallah bugüne kadar 
olduğu gibi bundan sonra da PTT sayesinde insanlarımızın 
yaşamları kolaylaşacak, uzaklar yakın olacak” dedi.

The Post and Telegraph Organization Corporation (PTT Corp.) 
organized the Management Meeting in Nevşehir on 6-7 October 
2017. In the Management Meeting held under the chairmanship 
of PTT Corp. Chairman of Board and Director-General Kenan 
Bozgeyik, the activities in the first three quarters of 2017 were 
evaluated in general and on a product basis. Board Members of 
the PTT Corp., Deputy Director-Generals, Senior Management 
and Head Managers participated in the meeting, which was or-
ganized under the title of “ the Renewed PTT of Strong Turkey”.

Minister of Transport, Maritime Affairs and Communication 
Ahmet Arslan made important evaluations by connecting to the 
opening of the Management Meeting via teleconference. Indi-
cating that the PTT will work to increase the success level in the 
remainder of the year, Minister Arslan said, “I hope the lives of 
our people will be facilitated afterwards just as it has been until 
today; distances will get closer.” 
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“Şirketimizi daha da güçlendireceğiz”

PTT A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan 
Bozgeyik ise PTT’nin büyük bir değişim ve dönüşüm süreci 
içinde olduğunu belirterek, “Bir taraftan mevcut işlerimizi 
daha ileriye götürüyoruz, bir taraftan da yeni PTT’nin inşa-
sının kodlarını yazıyoruz. Şirketimizi her gün çok daha farklı 
boyutlara taşıyoruz” dedi. PTT A.Ş.’nin hizmetlerini çeşit-
lendirdiğini ve birçok farklı alanda faaliyet gösterdiğini ha-
tırlatan Genel Müdür Bozgeyik, “Esnafımızın, çalışanımızın, 
sanayicimizin, öğrencimizin, yaşlımızın, gencimizin, kimin 
neye ihtiyacı varsa, o PTT’sinde var. ePttAVM’miz, bankamız, 
kargomuz var, kim neyi istiyorsa eksik olanları da yapmak bi-
zim vazifemizdir” diye konuştu. Kenan Bozgeyik, PTT’nin fa-
aliyetlerine ilişkin şunları aktardı: “E-ticaret konusunda son 
bir yıl içinde sadece dokuz aydaki büyümemiz yüzde 300’ün 
üzerinde. Kargoda çok hızlı bir büyüme sürecindeyiz. Banka-
cılık alanında PTT’nin tarihine altın harflerle yazılacak çalış-
maların altyapıları tamamlanma noktasına geldi. PTT bugün 
teknolojiyi en iyi şekilde kullanmakta. İnşallah, yakın zaman-
da teknoloji alanındaki birçok projemiz devreye girecek. Yeni 
istihdam şekilleriyle Şirketimizi daha da güçlendireceğiz.” 

Genel Müdür Kenan Bozgeyik sunumlar, yuvarlak masa top-
lantıları ve değerlendirmelerle oldukça yoğun geçen Yönetim 
Toplantısı’nın kapanışında PTT A.Ş.’nin atılımlarını bir kez 
daha vurgulayarak, “Allah’ın lütfuyla çok önemli mesafeler al-
dık, çok daha ileri noktalara geldik. Başarılı faaliyetlerimize 
2017 yılının son çeyreğinde de devam ederek 2018’e çok güçlü 
bir şekilde gireceğimize inanıyorum” dedi. Yönetim Toplan-
tısı’nın sona ermesinin ardından bir gala gecesi düzenlendi. 
Gecede posta dağıtıcı kıyafetlerinde 2017-2018 kış kreasyonu 
tanıtıldı.

“We will strengthen our Company even further”

Indicating that the PTT is in a great change and transformation 
process, PTT Corp. Chairman of Board and Director-General 
Kenan Bozgeyik said, “On one hand we advance our current 
business whereas on the other we write the codes of the new 
PTT’s construction. Each day, we bring new dimension to our 
Company.” Reminding that the PTT Corp. diversifies its services 
and carries out activities in many different fields, Director-Gen-
eral Bozgeyik said, “Our artisans, employees, industrialists, 
students, our elderly, our youth; whoever needs whatever, the 
PTT has it. We have ePttAVM.com, bank, cargo; it is our duty to 
overcome the deficiencies, to realize whoever needs whatever.” 
Kenan Bozgeyik expressed the following on the PTT’s activities: 
“In terms of e-commerce, in the last year, our growth is over 
300 percent in just nine months. We are in a high-speed growth 
process in the field of cargo. In the field of banking, the infra-
structure of the works that will leave its mark on the history of 
the PTT are about to be completed. Today, the PTT uses tech-
nology at its best. I hope our many projects in the field of tech-
nology will be carried into effect soon. With new employment 
methods, we will strengthen our Company even further.”

Emphasizing once again the breakthroughs of the PTT Corp. in 
the closing session of the Management Meeting that continued 
with a highly busy agenda including presentations, round-table 
meetings and evaluations, Director General Kenan Bozgeyik 
stated, “By the grace of Allah, we have made great progress, we 
have come to much advanced positions. By continuing our suc-
cessful activities in the last quarter of 2017, I believe that we will 
welcome 2018 very strongly.” After the Management Meeting 
ended, a gala night was organized. The 2017-2018 winter col-
lection of postal worker uniforms were presented in the night.
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Nevşehir’de Postacı Yürüyüş Yarışması 
Postmen Walking Competition in Nevşehir

2017 Yılı Postacı Yürüyüş Yarışması Türkiye Finali 7 Ekim 
2017 tarihinde Nevşehir’de gerçekleştirildi. 35 kadın ve 65 
erkek sporcunun centilmence mücadele ettiği yarışmayla 46. 
Balkan Ülkeleri Postacı Yürüyüş Yarışması’nda Türkiye’yi ve 
PTT A.Ş.’yi temsil edecek aday kadro belirlendi. 

2017 Yılı Postacı Yürüyüş Yarışması Türkiye Finali’nde ko-
nuşma yapan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Müsteşarı 
Suat Hayri Aka, PTT’nin başarılarına vurgu yaparak, “Güzide 
kuruluşumuz PTT’nin son yıllardaki atılımlarını memnuni-
yetle izliyorum. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakan-
lığı olarak, sizlerin bu gayretlerinize destek olma konusunda 
kararlıyız” dedi. Şirket’in hayatın hemen her alanında faaliyet 
gösterdiğine dikkat çeken PTT A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı 
ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik ise “Bir dünya markası ol-
manız için kültürel, sanatsal ve sportif aktivitelerde de olma-
nız gerekir. Şirket olarak bu alanlardaki hizmetlerimizi de her 
geçen gün artırıyoruz” diye konuştu. 

The Turkish Final of the 2017 Postmen Walking Competition 
was carried out in Nevşehir on 7 October 2017. The candidate 
team that will represent Turkey and the PTT Corp. at the 46th 

Balkan Countries Postmen Walking Competition was deter-
mined with the competition in which 35 women and 65 men 
athletes friendly competed. 

Delivering a speech at the Turkish Final of the 2017 Postmen 
Walking Competition, Undersecretary of the Transport, Mari-
time Affairs and Communication Suat Hayri Aka emphasized 
the successes of the PTT and said, “I am gladly following the 
breakthrough of our distinguished institution PTT. As the Min-
istry of Transport, Maritime Affairs and Communication, we 
are determined to support your efforts.”  Calling attention to the 
fact that the company is active in many fields, PTT Corp. Chair-
man of Board and Director-General Kenan Bozgeyik said, “In 
order to be a global brand, we have to be present in cultural, 
artistic and sportive activities, as well. As a Company, we in-
crease our services in these fields day by day.”
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PTT’den yeni işyeri ve Pttmatikler
New offices and Pttmatiks by the PTT

Yaygın hizmet ağını gün geçtikçe daha da büyüten PTT A.Ş., 
15 Eylül-15 Ekim 2017 tarihleri arasında Türkiye genelinde pek 
çok yeni işyeri ve Pttmatik’in açılışını gerçekleştirdi. Ankara, 
Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Hatay, İstanbul, 
İzmir, Kars, Konya, Niğde ve Tekirdağ olmak üzere toplam 13 
ilde 22 işyeri; Afyon, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balı-
kesir, Bartın, Batman, Bursa, Çanakkale, Denizli, Erzurum, 
Gaziantep, İstanbul, İzmir, Karabük, Konya, Ordu ve Sakarya 
olmak üzere toplam 19 ilde 109 Pttmatik vatandaşın hizmetine 
sunuldu.

Continuously expanding its widespread service network, the 
PTT Corp. launched many new offices and Pttmatiks through-
out Turkey between 15 September-15 October 2017. A total of 22 
offices in 13 cities, namely Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, 
Bursa, Eskişehir, Hatay, İstanbul, İzmir, Kars, Konya, Niğde 
and Tekirdağ; and a total of 109 Pttmatiks in 19 cities, namely 
Afyon, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bat-
man, Bursa, Çanakkale, Denizli, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, 
İzmir, Karabük, Konya, Ordu and Sakarya were put to service 
for citizens.

Yarışmanın sonucunda “Ferdi Kadınlar” kategorisinde Esra 
Sağlam birinci, Gülşen Eser ikinci, Fatma Temel üçüncü 
olurken, “Kadın Takımlar” kategorisinde Ankara PTT Baş-
müdürlüğü (Esra Sağlam, Fatma Temel) birinciliği, Genel 
Müdürlük (Nermin Arslanoğlu, Gülay Kalıç, Aycan Pelit) 
ikinciliği, İzmir PTT Başmüdürlüğü (Gülşen Eser, Fatma 
Dinç, Elif Mansur) üçüncülüğü elde etti. 

Yarışmanın “Ferdi Erkekler” kategorisinde Ersin Tacir birin-
ci, Serkan Doğan ikinci, Hanifi Çobanoğlu üçüncü olurken, 
“Erkek Takımlar” kategorisinde Genel Müdürlük (Serkan 
Doğan, Ersin Tacir, Hanifi Çobanoğlu) birinciliği, Bursa PTT 
Başmüdürlüğü (Kadir Çolak, Hasan Koç, Nevzat Çelik) ikin-
ciliği, İstanbul Avrupa Yakası PTT Başmüdürlüğü (Mehmet 
Bakır, Erdem Vural, Abdurrahman Yılmaz, Bilal Aktaş, Ta-
rık Tuğcu) üçüncülüğü kazandı.

In the competition, Esra Sağlam came in first, Gülşen Eser sec-
ond, and Fatma Temel third in the “Individual Women” catego-
ry, whereas the Ankara Head-Directorate (Esra Sağlam, Fatma 
Temel) came in first, the Directorate-General (Nermin Ars-
lanoğlu, Gülay Kalıç, Aycan Pelit) second, and İzmit Head-Di-
rectorate (Gülşen Eser, Fatma Dinç, Elif Mansur) third in the 
“Women’s Team” category.

In the “Individual Men” category of the competition Ersin Tac-
ir came in first, Serkan Doğan second, and Hanifi Çobanoğlu 
third. In the “Men’s Team” category, on the other hand, Direc-
torate-General (Serkan Doğan, Ersin Tacir, Hanifi Çobanoğ-
lu) came in first, Bursa Head-Directorate (Kadir Çolak, Hasan 
Koç, Nevzat Çelik) second, and İstanbul European Side PTT 
Head-Directorate (Mehmet Bakır, Erdem Vural, Abdurrahman 
Yılmaz, Bilal Aktaş, Tarık Tuğcu) came in third.
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Üniversite işbirlikleri devam ediyor
University collaborations continue

Eğitime verdiği destekle ön plana çıkan Posta ve Telgraf Teşki-
latı Anonim Şirketi (PTT A.Ş.) Ekim ayında da üniversitelerle 
önemli işbirliklerine imza attı. Sağlık Bilimleri Üniversitesi’yle 
geniş kapsamlı işbirliği yapılmasını öngören protokole PTT 
A.Ş. adına Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Kenan 
Bozgeyik, Sağlık Bilimleri Üniversitesi adına Rektör Prof. Dr. 
Cevdet Erdöl imza attı. Gazi Üni-
versitesi’yle birçok alanda ortak 
faaliyetler yürütülmesini öngören 
protokolü ise PTT A.Ş. adına Yöne-
tim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür 
Kenan Bozgeyik, Gazi Üniversitesi 
adına Rektör Prof. Dr. İbrahim Us-
lan imzaladı.

İşbirliği protokolleriyle mutabakat 
altına alınan konular arasında ka-
yıtlı ve kayıtsız gönderilerin PTT işyerlerinden kabul ve sev-
kinden öğrenci harçlarının yatırılması ve öğrenci ödemeleri 
için PTT işyerlerinin kullanılmasına, kampüs içinde uygun 
görülen yerlere PTT Kargomat ve Pttmatik kurulmasından 
ilgili üniversitelerin baskı işlemlerinin Birleşik Posta ile ya-
pılmasına kadar çok sayıda madde yer alıyor. İşbirliği anlaş-
malarında ayrıca Kişisel Pul basılması, tebligat ve elektronik 
yazışmalar için PTT KEP aboneliği yapılması gibi noktalar da 
bulunuyor.

The Post and Telegraph Organization Corporation (PTT Corp.), 
which comes to the forefront with the support it provides to ed-
ucation, carried out important collaborations with universities. 
PTT Corp. Chairman of Board and Director-General Kenan 
Bozgeyik on behalf of the PTT Corp. and Prof. Cevdet Erdöl 
on behalf of the Health Sciences University signed the protocol 

which sets forth a comprehensive coop-
eration with the Health Sciences Uni-
versity. The protocol, which stipulates 
the execution of common activities in 
many fields with the Gazi University 
was signed by PTT Corp. Chairman of 
Board and Director-General Kenan Bo-
zgeyik on behalf of the PTT Corp. and 
rector Prof İbrahim Uslan on behalf of 
the Gazi University. Many issues which 
range from the processing and delivery 

of registered and non-registered mail via PTT branches to the 
use of PTT branches for student disbursements, from the estab-
lishment of PTT Kargomat and the Pttmatik in the appropriate 
places of the campus to the execution of the printing business 
of the relevant universities through Hybrid Mail are among the 
subjects on which an agreement is reached with the cooperation 
protocol. In the cooperation agreements items such as Personal 
Stamp printing, PTT KEP subscription for notices and electron-
ic correspondences are included, as well.
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UPU konferansında 
e-ticaret mevzuatı irdelendi
E-commerce legislation evaluated 
at the UPU conference

Uluslararası alandaki etkinliğini gün geçtikçe artıran ve pos-
ta sektöründe karar alıcı konumda bulunan Posta ve Telg-
raf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT A.Ş.), Dünya Posta Birliği  
(Universal Postal Union-UPU) tarafından düzenlenen etkin-
liklerde de önemli rol üstleniyor. Bu bağlamda, PTT A.Ş. Yö-
netim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü, Dünya Posta Birliği 
İdari Konsey Başkanı Kenan Bozgeyik 26 Ekim 2017 tarihinde 
İsviçre’nin başkenti Bern’de düzenlenen “E-ticaret ve düzenle-
me: Posta sektörü için bir paradigma değişikliği mi?” başlık-
lı konferansa katıldı. E-ticaret konusunun tüm yönleriyle ele 
alındığı, UPU üyesi ülkelerin bilgi ve deneyim paylaşımı ger-
çekleştirmelerini mümkün kılan konferansta bir konuşma ya-
pan Kenan Bozgeyik, e-ticaretin küresel etkinliğinin daha da 
artması için posta idareleri ve hükümetler arasındaki uyumun 
büyük önem taşıdığına dikkat çekti. Genel Müdür Bozgeyik 
e-ticarette şeffaflık ve verimliliğin artması için UPU üyesi ül-
kelerin mevzuat konusunda daha fazla hassasiyet göstermeleri 
gerektiğini vurguladı.

Enhancing its international efficiency by the day and a deci-
sion maker in the postal sector, the Post and Telegraph Organ-
ization Corporation (PTT Corp.) also undertakes important 
roles in the events organized by the Universal Postal Union 
(UPU). PTT Corp. Chairman of Board and Director-Gener-
al, Universal Postal Union Council of Administration Chair 
Kenan Bozgeyik attended the conference titled “E-commerce 
and regulation: A paradigm shift for the postal sector?” or-
ganized on 26 October 2017 in the Swiss capital Berne. De-
livering a speech at the conference, where e-commerce was 
evaluated in all its aspects and where the UPU member states 
exchanged information and experience, Kenan Bozgeyik un-
derlined the importance of the harmony between Posts and 
governments so that the global efficiency of e-commerce is 
increased. Director-General Bozgeyik stressed that the UPU 
member states should show further receptivity in terms of 
legislation for more transparent and efficient e-commerce.

7
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Mudanya Mütarekesi’nin 
yıldönümüne özel sergi
Special exhibition for the anniversary of 
the Armistice of Mudanya

Mudanya Mütarekesi’nin imzalanmasının 95’inci yıldönümü 
etkinlikleri kapsamında “Cumhuriyet ve Atatürk” konulu pul 
sergisi düzenlendi. 17. Dönem Amasya Milletvekili Arsan Sa-
vaş Arpacıoğlu ve Anayasa Mahkemesi eski Başkanı Yekta 
Güngör Özden’in koleksiyonlarından oluşan sergi yaklaşık bir 
ay boyunca ziyaretçilerini ağırladı. Mudanya’daki Tahir Paşa 
Konağı’nda gerçekleştirilen sergi, sayısı 1500’ü bulan pulun 
yanı sıra altın ve gümüş para koleksiyonlarına ev sahipliği 
yaptı.

Sergide “Atatürk ve Cumhuriyet”, “Ata ve Özel Damga Zarfla-
rı”, “Atatürk Blok ve Sürekli Serileri”, “Yabancı Ülkeler Atatürk 
Pulları”, “Kurtuluş Savaşı Komutanları”, “Amasya Zarfları ve 
Antiyeler”, “Bursa ve İlçeleri Özel Damgalar” gibi başlıklar ta-
şıyan onlarca koleksiyon sergilendi.

Within the scope of the 95th anniversary of the conclusion of 
the Armistice of Mudanya, a stamp exhibition was organized 
with the theme of “The Republic and Atatürk”. Composed of the 
collections of the 17th Term Amasya Deputy Arsan Savaş Ar-
pacıoğlu and former Constiutional Court Head Yekta Güngör 
Özden, the exhibition hosted visitors for around one month. 
Held at the Tahir Pasha Mansion in Mudanya, the exhibition 
featured around 1500 stamps in addition to gold and silver coin 
collections.

Many collections were on display at the museum under the 
headings of “Atatürk and the Republic”, “Ata (the Father) and 
Special Mark Covers”, “Atatürk Blocks and Continuous Exhi-
bitions”, “Foreign Countries’ Atatürk Stamps”, “Commanders 
of the War of Independence”, “Amasya Covers and Stationery” 
and “Bursa and Districts Special Marks”.

8



PTT A.Ş. Kasım ayı boyunca çeşitli etkinliklerle hayatın her 
alanına dokunacak. Ulusal ve uluslararası toplantılar, pul ser-
gileri ve anma pullarının tedavüle sunulması bu etkinliklerin 
başında geliyor. PTT A.Ş.’nin Kasım ayın-
da gerçekleştireceği faaliyetlerden bazıla-
rı şöyle sıralanıyor:

 10 Kasım 2017’de Ulu Önder Mustafa 
Kemal Atatürk’ün vefatının 79’uncu yıl-
dönümü anısına İstanbul’da pul sergisi 
düzenlenecek.

 13 Kasım 2017’de Tekirdağ’ın düşman iş-
galinden kurtuluşunun 95’inci yıldönümü 
anısına Tekirdağ’da pul sergisi düzenlene-
cek.

 20-21 Kasım 2017’de Antalya’da Uluslararası E-Ticaret Kon-
feransı düzenlenecek. E-ticaretin zirvesi PTT liderliğinde top-
lanarak sektörle ilgili pek çok önemli konuyu masaya yatıra-
cak. 20 Kasım’da Dünya Posta Birliği Genel Sekreteri Bishar 
Hussein’in de konuşmacı olarak katılacağı konferansta “E-ti-
carette Kamu İlişkileri ve Regülasyon” ile “E-ticarette Kargo 
ve Lojistik” başlıklı iki panel düzenlenecek. Ayrıca “Postanın 
Dijital Dönüşümü ve E-ticaret” başlıklı CEO’lar yuvarlak 
masa toplantısı gerçekleştirilecek. Konferansın ikinci günün-
de ise “E-ticarette Uluslararası Ödeme Sistemleri” ve “E-tica-
rette Başarılı Projeler” başlıklı iki panel ile “Dijital Dünyada 
E-ticaret” başlıklı Bakanlar yuvarlak masa toplantısı düzen-
lenecek.

 2017 Pul Emisyon Programı kapsamında 7 Kasım 2017’de 
“Hayvanlar” konulu anma pulu ve ilkgün zarfı, 9 Kasım 
2017’de “Türkiye-Pakistan Ortak Pul” konulu anma pulu ve 
ilkgün zarfı, 23 Kasım 2017’de “Taşıtlar” konulu anma pulu ve 
ilkgün zarfı tedavüle sunulacak.

During the month of November, the PTT Corp. will continue 
to become infused in every field of life. In addition to national 
and international meetings, stamp exhibitions and the release 

of commemorative stamps, PTT Corp. will 
realize some of these following activities 
during the month of November.

  A stamp exhibition in İstanbul on 10 No-
vember 2017 to commemorate the 79th an-
niversary of the passing of the Great Lead-
er Mustafa Kemal Atatürk.

 A stamp exhibition in Tekirdağ on 13 No-
vember 2017 on the occasion of the 95th an-
niversary of Tekirdağ’s liberation from the 
enemy invasion.

 International E-Commerce Conference in Antalya on 20-21 
November 2017. The top figures of e-commerce will convene in 
Antalya to discuss many important issues related to the sector. 
Within the scope of the conference, to be attended by the Uni-
versal Postal Union Secretary-General Bishar Hussein as well, 
two panels will be held on 20 November with the themes of 
“Public Relations and Regulation in e-Commerce” and “Cargo 
and Logistics in e-Commerce”. Additionally, a round table titled 
“The Digital Transformation of Post and e-Commerce” will be 
held. On the second day, on the other hand, two panels with the 
themes of “International Payment Systems in e-Commerce” and 
“Successful e-Commerce Projects”, and a round table meeting 
titled “e-Commerce in a Digital World” will be held.

 Issuance of the “Animals” themed commemorative stamp and 
first day cover on 7 November 2017; “Turkey-Pakistan Joint 
Stamp” themed commemorative stamp and first day cover on 9 
November 2017; “Vehicles” themed commemorative stamp and 
first day cover on 23 November 2017 within the scope of the 2017 
Stamp Emission Program.

Etkinlikler
Eventslife

E-ticaretin kalbi PTT ev sahipliğinde 
Antalya’da atacak
E-commerce summit hosted by the PTT to convene in Antalya
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KITAP
BOOK

Leyla Bilginel Sendeki Ben’de kendi ya-
şam öyküsünü okuyucuya aktarıyor. 
Bilginel kitabında sürekli zorluklarla 
mücadele eden ve asla vazgeçmeyen bir 
kadının hikayesini sunarken hayatta 
insanın başından geçen her şeyin bir 
sebebi olduğuna dikkat çekiyor. Ankara- 
İstanbul-İngiltere hattında yazılan hika-
ye en çaresiz anlarda bile inanmanın in-
sanın isteklerini gerçekleştirmesindeki 
önemine değiniyor ve herkesin zorlukla-
rın üstesinden gelirken ortaya çıkardığı 
enerjiye güvenmesinin değerine vurgu 
yapıyor. Eser www.pttkitap.com üzerin-
den temin edilebilir.

In Sendeki Ben, Leyla Bilginel narrates 
her own life story. While relaying to the 
reader the story of a woman who continu-
ously struggles with difficulties and never 
gives up, Bilginel points out that there is a 
reason behind everything in life. The story 
written on the Ankara-İstanbul-England 
line touches upon the importance of faith 
in the most desperate hours in accom-
plishing what man wants and empha-
sizes the value of believing in the energy 
that everyone creates while coming over 
difficulties. The work can be obtained on 
www.pttkitap.com.

SENDEKI BEN   
LEYLA BILGINEL   
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Sinema eleştirmeni, yazar Atillâ Dorsay 
sinema tarihinden yola çıkarak hazırladı-
ğı 50 Unutulmaz Film-Sinemanın Hazi-
neleri’nde 1930’lardan 1980’lere uzanan 
film seçkisine dair yazılarını okuyucuya 
sunuyor. Kitapta Dorsay’ın ele aldığı film-
ler arasında “A Star is Born” (Bir Yıldız Do-
ğuyor), “Yılanların Öcü”, “Good Morning 
Vietnam” (Günaydın Vietnam), ”Law-
rence of Arabia” (Arabistanlı Lawrence) 
gibi birçok kült yapım yer alıyor. Dorsay 
geçmişe dönük bir çaba olarak nitelen-
dirdiği bu çalışmasında diğer dönemlere 
oranla 1950’li yılların filmlerine daha faz-
la ağırlık veriyor. Esere www.pttkitap.com 
üzerinden ulaşmak mümkün.

In 50 Unutulmaz Film – Sinemanın Haz-
ineleri, movie critic and writer Atillâ 
Dorsay offers the reader his writings – 
prepared by having departed from the 
history of cinema – on a movie collection 
spanning from the 1930s to the 1980s. In 
the book, many cult movies such as “A Star 
is Born”, “Revenge of the Snakes”, “Good 
Morning Vietnam” and “Lawrence of Ara-
bia” are treated. In his work, which Dor-
say calls a retrospective effort, Dorsay 
concentrates more heavily on the movies 
of the 1950s. The work can be procured 
through www.pttkitap.com.

50 UNUTULMAZ FILM 
SINEMANIN HAZINELERI   
ATILLÂ DORSAY
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MÜZIK
MUSIC

COMPANY   
BORUSAN QUARTET 

Klasik dönemden modern döneme uza-
nan geniş bir repertuvara sahip Borusan 
Quartet “Company” adlı yeni albümünü 
dinleyicinin beğenisine sunuyor. Toplulu-
ğun ilk uluslararası CD kaydı niteliğinde-
ki çalışma çoğunlukla çağdaş repertuva-
rın örneklerini içeriyor. Albümde yer alan 
eserler arasında CD’ye ismini veren Philip 
Glass’ın “Company” başlıklı 2. Yaylı Çal-
gılar Dörtlüsü ile Hasan Uçarsu’nun iki 
bölümünü Neşet Ertaş ve Reyent Bölük-
başı’na adadığı, “Söylenmemiş” başlığını 
taşıyan 2. Yaylı Çalgılar Dörtlüsü bulu-
nuyor. Albümü www.epttavm.com’dan 
temin etmek mümkün.

Borusan Quartet, which has an extensive 
repertoire ranging from the classical pe-
riod to the modern period, offers its new 
album to the audience. The album, which 
is the first international CD record of 
the ensemble, mostly features the exam-
ples of their modern repertoire. Philip 
Glass’s 2. String Quartet titled “Compa-
ny”, after which the album is named and 
Hasan Uçarsu’s 2. String Quartet titled 
“Söylenmemiş”, the two parts of which he 
has dedicated to Neşet Ertaş and Reyent 
Bölükbaşı, are among the works featured 
in the album. The album can be obtained 
on www.epttavm.com.

© Paul MarcMitchell
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UNUTULMAYAN  
BABA ŞARKILAR   
ÇEŞITLI SANATÇILAR
VARIOUS ARTISTS

“Unutulmayan Baba Şarkılar” başta 
Müslüm Gürses olmak üzere yıllar için-
de birçok sanatçının sesinde hayat bulan 
eserleri bir araya getiriyor. Albümde Se-
zen Aksu “Kaybolan Yıllar” adlı şarkıyı 
seslendirirken Sibel Can “Ayrılık Ateşten 
Bir Ok”, Funda Arar “Adını Sen Koy” ve 
Kenan Doğulu “Tutamıyorum Zamanı” 
adlı eserleri müzikseverler için yorum-
luyor. 20 değerli sanatçının katkısının 
bulunduğu albüme www.epttavm.com 
üzerinden ulaşmak mümkün.

“Unutulmayan Baba Şarkılar” brings to-
gether works which were performed by 
many artists, notably Müslüm Gürses 
throughout the years. In the album, while 
Sezen Aksu sings the song titled “Kaybolan 
Yıllar”, Sibel Can performs “Ayrılık At-
eşten Bir Ok”, Funda Arar “Adını Sen Koy” 
and Kenan Doğulu “Tutamıyorum Zam-
anı” for the lovers of music. The work, to 
which 20 valuable artists have contribut-
ed, can be reached on www.epttavm.com. 
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YÖNETMEN DIRECTOR: YAVUZ TURGUL
OYUNCULAR STARS: ŞENER ŞEN, RUTKAY AZIZ, MERT FIRAT 
YAPIM PRODUCTION: TÜRKIYE TURKEY
TÜR GENRE: DRAM DRAMA

YOL  AYRIMI
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FILM
MOVIE

Yaşamını babasından devraldığı 
tekstil imparatorluğunu büyüt-
meye adayan duygusuz ve acı-
masız iş adamı Mazhar Kozanlı, 
geçirdiği kaza sonrasında önemli 
kararlar almaya başlar. Kozan-
lı bir yandan kendi geçmişiyle 
yüzleşirken diğer yandan ailesini 
karşısına alır. Hiç şüphesiz ken-
disinin ve ailesinin yaşamında 
değişime yol açacak bu kararın 
bir bedeli olacaktır. Yavuz Tur-
gul ve Şener Şen’i bir kez daha 
bir araya getiren filmde, Rutkay 
Aziz ve Mert Fırat gibi isimler rol 
alıyor.

Mazhar Kozanlı, an insensitive 
and merciless businessman who 
has dedicated his life to expand-
ing the textile empire he took over 
from his father, starts to take im-
portant decisions after the acci-
dent he has. While facing his past 
on one hand, Kozanlı confronts 
his family on the other. No doubt 
that the decision, which will cause 
a change in his life as well as his 
family’s, will come at a price. 
Rutkay Aziz and Mert Fırat star 
in the movie which once again 
brings together Yavuz Turgul and 
Şener Şen.
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YÖNETMEN DIRECTOR: KENNETH BRANAGH 
OYUNCULAR STARS: JOHNNY DEPP, DAISY RIDLEY, WILLEM DAFOE, 
MICHELLE PFEIFFER, PENÉLOPE CRUZ, JUDI DENCH  
YAPIM PRODUCTION: ABD USA
TÜR GENRE: GERILIM-POLISIYE THRILLER-DETECTIVE

1930’lu yıllar... İstanbul-Paris se-
ferini yapan Şark Ekspresi’nde 
Amerikalı bir milyoner öldürülür. 
Bu arada tren kara saplanır ve 
durmak zorunda kalır. Trende bu-
lunan Belçikalı dedektif Hercule 
Poirot’nun yetkililer gelmeden ve 
yeni bir cinayet işlenmeden önce 
katili bulabilmesi için çok az za-
manı vardır. Agatha Christie’nin 
aynı adlı romanından sinema-
ya uyarlanan film Johnny Depp,  
Michelle Pfeiffer ve Judi Dench’in 
aralarında bulunduğu usta oyun-
cuları bir araya getiriyor.

The 1930s… An American mil-
lionaire is killed on the Orient 
Express which is en route on its 
İstanbul-Paris trip. Meanwhile, 
the train gets stuck in the snow 
and has to stop. The Belgian de-
tective on the train, Hercule Poirot 
has limited time to find the kill-
er before the authorities arrive 
and a new murder is committed. 
Adapted from the novel of the 
same name by Agatha Christie to 
the cinema, the movie brings to-
gether  stars such as Johnny Depp,  
Michelle Pfeiffer and Judi Dench.

DOĞU EKSPRESI’NDE CINAYET 
  MURDER ON THE ORIENT EXPRESS



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Eser Gözükara, Ertuğrul Gürlekoğlu, Ayşe Özbek, İlknur Alacaoğulları, Yaşar Giruda

Resimdeki
saat kulesi-
nin bulundu-
ğu İzmir ilçesi

Eski ağırlık
ölçü birimi

Mağaza
bölümü

Köşeli büyük
çivi

Harekat
merkezi

Karo

“... Turan”
(futbolcu)

Kinaye

Hissedar

İletmek,
bildirmek

Ton balığı

Süt veren
hayvan

İtalya
başkenti

Çok iyi duru-
ma getirme

Stronsiyum
elementinin

simgesi
Klasör

Anlama
yeteneği

J. Verne’in
bilimkurgu

öyküsü
Yankı

Elektriğe
karşı 

hiçbir tepkisi
olmayan

Karakter

Garaj

Briçte 
sanzatu

Valide, anne
Amerikan
Basketbol

Ligi

Aşamasız
asker

Bir meyve
Eski Mısır’da

Güneş 
Tanrısı

İkinci tekil
şahıs

İyilikbilmez

Satrançta 
bir taş

Gözlem
Susam 

serpilmiş
çörek

Ayakkabının
yumuşak
olan üst
bölümü

Türk Malı
(kısa)

Tam olarak
belli olmayan

Soyluluk
Acı sıvı, öd

Göçebe, 
iri bir kuş 

Ahize

Bankacılıkta
para transfer

yöntemi
Bir nota

Uzaklık 
anlatan
sözcük

Radon 
elementinin

simgesi

Kurçatovyum
elementinin

simgesi

Yaşça denk
Azot 

elementinin
simgesi

Ailesini
geçindiren

Kabaca evet
ünlemi

Eski Roma
halkından
olan kimse

Tahıl tozu

Uzun kamyon

Konutlar
topluluğu

Bir sayı

Bütün, 
eksiksiz

İnce gövdeli
yelkenli

Arnavutluk
para birimi

Favori
Vilayet
Öteye

götürmek

Donuk renkli
Lityum 

elementinin
simgesi

Eski Mısır’da
evrensel 

güç

Kültür
Jamaika’nın
uluslar arası
plaka kodu

fi‹FRE KEL‹ME
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J E T O N

İZMİR - KONAK

Tebaa
Devlet büyü-
ğünün yanın-
da bulunanlar

1

2
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K O E Ü A İ
O R K İ N O S R O M A

İ N E K S R İ D R A K
A Y A S E Y A H A T T

E K O I R A Y A N A
N A R N A N K Ö R

E R R A S A T B T M
A S A L E T S A F R A

İ B A N T A L K
A L M A Ç U Y R U K

A İ L A K R A N U N
H T I R O N
A S K O T R A

İ L M A T
Ö T E L E M E K

E K İ N J A
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EKIM AYI KAZANANLARI:



ZAMANINDA



SİZE 
ÖZEL...

PULUNUZ 
PTT’DEN!

FOTOĞRAFINIZ 

SiZDEN


