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Foreword

Sunuş

TEDBİRLERE
UYMAK HEPİMİZİN
SORUMLULUĞU
2021 yılını yeni umutlarla karşıladık. 18 yıl önce, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde
başladığımız hizmet yolculuğumuzda 2023 hedeflerimize bir adım daha yaklaşmanın heyecanını taşıyor; gerçekleştirdiğimiz yatırımlar sayesinde ülkemizin yaşadığı
değişimden gurur duyuyoruz. Geçmişte olduğu gibi 2021
yılında da insanımızın huzuru ve refahı için çalışmaya devam edecek, millî kalkınma yolunda el birliğiyle daha büyük başarılara imza atacağız.
Dünyanın pandemi gündemi ile yoğun bir şekilde mücadele ettiği 2020 yılında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
olarak yatırımlarımıza hız kesmeden devam ettik. Bakanlık olarak tüm kurum ve kuruluşlarımızla bir yandan
pandemi tedbirlerinin uygulanması için çalışırken, diğer
yandan asli vazifelerimizi üstün gayretle yerine getirdik.
Ulaştırma ve haberleşme alanında pek çok önemli projeyi tamamlarken, katma değer getirecek dijitalleşme
süreçlerimizi yürüttük. Akıllı otoyollarımızı hizmete açtık.
Çin’e art arda ihracat trenlerimizi yollarken, Avrasya bölgesinin ticari koridorları üzerinde hakimiyetimizi artırdık.
Pandemi nedeniyle yoğunlaşan haberleşme ve internet
hizmeti ihtiyacını karşılamak üzere kapasitemizi yükseltecek adımları attık. Türksat 5A uydumuzu siz bu dergiyi
okurken uzaya göndermiş ve uydu hizmetleri bakımından gücümüze güç katmış olacağız. Mavi Vatanımız denizlerimizde, limanlarımız, balıkçı barınaklarımız ve tersanelerimizle faaliyet alanımızı genişlettik. THY ise tüm
olumsuz koşullara rağmen, Avrupa ve Dünya ölçeğinde
yolcu taşıma ve destinasyon erişimi bakımından üst sıralarda yer aldı.
Bu gayretin en güzel örneğini sergileyen ve zor şartlarda
milletimizin hizmetinde olan PTT Ailesi’ne, 2020 yılında
kaydettiği başarılar için teşekkür ediyorum.
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Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini gösteren pandemi nedeniyle Hükümetimiz bir dizi yeni tedbir
açıkladı. Toplum sağlığımızı korumak için alınan bu tedbirler her birimize sorumluluklar yüklüyor. Bir süre daha
maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmek, kapalı
ve kalabalık ortamlardan kaçınmak ve sokağa çıkma kısıtlamalarına uymak durumundayız.
Bu süreçte Bakanlık olarak vatandaşımızın sağlığı ve güvenliği için gerekli tüm tedbirleri uygulamaya ve görev
alanlarımızla ilgili denetimleri yapmaya devam edeceğiz.
Bakanlığımız pandemi ile mücadelede olduğu gibi, kış
şartlarının yoğun yaşandığı şehirlerimizde de çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 440 karla mücadele merkezimizde 10 bin 665 makine – ekipman ve 12 bin 626 personel
ile yollarımızın güvenliğini sağlıyor, insanımızın kış koşullarında mahrumiyet yaşamasını önlüyoruz. Kar, tipi ve
esinti nedeniyle trafik akışının güçleştiği veya kapandığı
kesimlere 818 kilometrelik kar siperi yapan Bakanlığımız,
monitörler üzerinden trafik akışını anlık olarak takip ediyor ve yaşanan olumsuzluklara anında müdahale ediyor.
Yakın tarihte kullanıma sunduğumuz 391 yol bakım makinesi de ağır kış şartlarında hayati görevler üstleniyor.
Her koşulda olduğu gibi pandemi ve kış şartlarıyla mücadelede de vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Bu duygularla 2021 yılının ülkemize ve milletimize
hayırlar getirmesini diliyor, yeni yılınızı kutluyorum.

Adil KARAISMAILOĞLU
T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı

IT IS THE
RESPONSIBILITY
OF ALL OF US TO
ABIDE BY THE
MEASURES
We welcomed the year 2021 with new hopes. We are
feeling the excitement of getting one step closer to
2023 goals in our journey of servicing initiated under the leadership of H.E. President Recep Tayyip Erdoğan 18 years ago. We are proud of our investments
made for our nation. We will continue to work for the
peace and welfare of our citizens and accomplish
great success in national development with cooperation in 2021 as we did in the past.
As the Ministry of Transport and Infrastructure, we
continued our investments in 2020 when the entire world fought against the pandemic intensely.
As the ministry, we worked for the enforcement of
the measures for the pandemic in all institutions. We
completed many important projects in the field of
transportation and communication. We carried out
our digitalization processes. We put intelligent highways into service. While sending exportation trains to
China one after another, we strengthened our dominance over the commercial corridors in the Eurasia
regions. We took steps to increase our capacity to
meet the increasing need for communication and
Internet services due to the pandemic. We will have
sent our Türksat 5A satellite to space. The Blue Homeland Doctrine (Mavi Vatan) is active with its maritime
power. Despite all negative conditions, Turkish Airlines ranked the top in terms of passenger transportation and destination at a European and global scale.

I would like to thank the PTT Family who was in service of our nation under difficult conditions in 2020.
We need to pay attention to the mask, distance and
hygiene rules, avoid from indoors and crowded places, and abide by the lockdown limitations for a while.
We, as the ministry, will continue to enforce all necessary measures for the health and safety of our citizens and carry out the inspections related to our
field of operation.
Our ministry continues its activities in provinces under heavy winter conditions. We provide the safety of
our highways with 10.665 machines and equipment
and 12.626 personnel in 440 centers. The snow fence of
818 km in places where traffic flow gets difficult due to
snow and wind, monitors the traffic and immediately
interfere. 391 maintenance machines recently undertake vital duties under heavy winter conditions.
We will continue to stand by our citizens during the
struggle against the pandemic and winter conditions. I wish an auspicious year for our nation in 2021
and wish you all a happy new year.
Adil KARAİSMAİLOĞLU
R.T. Minister of Transport and Infrastructure
OCAK / JANUARY
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Foreword

Sunuş

PTT AILESI OLARAK
GÖREVIMIZIN
BAŞINDAYIZ
Telgraf, iletişim ve haberleşme tarihinde teknolojinin
kullanıldığı ilk sistem olarak çok önemli bir yere sahiptir.
Günümüzde hayatımızı kolaylaştıran ve bize hız kazandıran her türlü yeniliğin temelinde bulunan telgraf, Millî
Mücadelemizde üstlendiği stratejik rolle de ülkemizin
iletişim tarihinde anlamlı ve saygın bir yer edinmiştir.
İcat edildikten kısa bir süre sonra 1855 yılında Osmanlı topraklarına gelen telgraf, yeniliğe ve değişime açık
milletimiz tarafından hızla benimsendi ve günlük yaşamın bir parçası haline geldi. Savaş koşullarının yaşattığı
maddi imkânsızlıklara rağmen devamı olmaktan gurur
duyduğumuz Telgraf Nezareti’nin uhdesinde yurdumuzun dört bir yanı telgraf telleriyle örüldü ve peş peşe
açılan telgraf mekteplerinde genç telgrafçılar yetiştirilmeye başlandı.
Ülkemizin gelişen telgraf altyapısı ve telgraf memurlarımızın gayretli çabaları hem I. Dünya Savaşı’nda
hem de Millî Mücadele yıllarında cepheyle merkez
komutanlıkları arasında haberleşme olanağı sağladı.
Özellikle Kurtuluş Savaşı’mızın zafere ulaşmasında
telgraf memurlarımızın cansiperane gayretleri hiç
unutulmadı. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk “Zafer, telgrafla kazanıldı.” sözüyle
telgrafın tarihsel önemini vurgularken, Nutuk adlı
eserinde de telgraf memurlarımızın hizmetlerinden
övgüyle bahsetmiştir. Posta ve haberleşme alanında böylesi şanlı bir tarihi ve köklü bir geleneği temsil
eden Posta ve Telgraf Teşkilatı olarak bugün de çağın
teknolojileriyle hizmetlerimizi yeniliyor ve ülkemizin
yarınlarına hazırlanıyoruz.
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WE, AS THE
PTT FAMILY,
ARE ON DUTY
Nasıl ki Millî Mücadele yıllarında karşımıza çıkan güçlüklere rağmen milletimizin hizmetinde olduysak; bugün de her koşulda kesintisiz hizmet vermeye ve insanımızın hayatını kolaylaştırmaya devam ediyoruz.
Geçtiğimiz yıl yaşamaya başladığımız pandemi süreci
iletişim ve haberleşmenin önemini çarpıcı bir şekilde
gözler önüne serdi. Biz de PTT Ailesi olarak vatandaşlarımızın taleplerini karşılayabilmek için gerek saha da
gerekse de PTT iş yerlerinde gayretle çalışarak, devletimizin ve milletimizin hizmetinde olduk.
Pandemiyle mücadele kapsamında Devletimizin açıkladığı yeni tedbirler çerçevesinde de PTT Ailesi olarak
üzerimize düşen görev ve sorumlulukları yerine getirmeye devam edecek, vatandaşımızın aldığı hizmetlerde aksaklık yaşanmaması için her zamankinden daha
fazla çalışacağız. Bu süreçte mesai mefhumu gözetmeksizin verdiği hizmetlerle PTT Ailesi’nin büyüklüğünü gösteren tüm mesai arkadaşlarımızla gurur duyuyor, her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 2020 yılında
tecrübe ettiğimiz pandemi sürecinde sağlığın kıymetini çok daha iyi anladığımızı düşünerek, tüm vatandaşlarımızı Devletimizin aldığı tedbirlere uymaya davet ediyor; maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarının
önemini hatırlatmak istiyorum. Büyük umutlarla başladığımız 2021 yılının başta PTT Ailesi olmak üzere güzel
ülkemize ve milletimize sağlık ve mutluluk getirmesini
temenni ediyorum.

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

Telegraph has a very important place as the first system
where technology was used in the history of communication and correspondence. Telegraph, which is on the foundation of all types of innovation easing our lives and enabling
us gain speed, has gotten a significant and respectable
place in the communication history of our country with the
strategical role it undertook during our National Struggle.
The Telegraph came to Ottoman land a short time after its
invention in 1855 and immediately adopted by our people
who are open to innovation and change, and became a
part of daily life. Despite the financial impossibilities experienced due to the war conditions, all parts of our nation
were installed with telegraph lines under the responsibility
of the Ministry of Telegraph, which we are proud of being
the successor, and young telegraph officers were started
to be trained in telegraph courses opened consecutively.
Both the developing telegraph infrastructure of our
country and efforts of our telegraph officers enabled
the communication between the battlefront and central command post during the World War I and the National Struggle. Selfless efforts of our telegraph officers
for the victory of especially the War of Independence are
never forgotten. Mustafa Kemal Atatürk, the founder of
our Republic, emphasized the historical importance of
the telegraph with the saying "Victory was won with the
telegraph." and mentioned the services of telegraph officers with pride in his piece named Nutuk (The Speech).
Representing such a glorious history and well-established
custom in post and communication, we, as the Turkish
Post, are renewing our services with the technologies of
the era and preparing for the future of our nation. Just as
we were in service of our nation fearless of difficulties we
encountered during the National Struggle, we continue to
serve without a stop under all circumstances and ease the
lives of our citizens today.

The pandemic period we have been experiencing since last
year showed the importance of communication and correspondence. We, as the PTT Family, have been working in the
field and in PTT offices to meet the demands of our citizens
and have been in service of our government and nation.
We, as the PTT Family, will continue to fulfill our duties and responsibilities within the framework of new
measures taken by our Government within the scope
of the fight against the pandemic and work harder than ever so that our citizens do not suffer a setback
in the services. I am proud of all our coworkers who
worked regardless of office hours and showed the greatness of the PTT Family with the services they provided
and I would like to thank each and every one of them.
Considering that we have understood the importance of
health during the pandemic we experienced in 2020, I call
forward all our citizens to abide by the measures taken by
our Government and I would like to remind the importance of mask, social distance, and hygiene rules. I wish
health and happiness to our beautiful country and citizens
especially the PTT Family as we have just welcomed the
year 2021 with great hopes.

Hakan GÜLTEN
Director General of the Turkish Post Corporation
UPU Chairman of The Council of Administration
OCAK / JANUARY

9

Kültür&Sanat / Culture&Art

Kültür&Sanat / Culture&Art

Merve Ayar

“Pullarla
Hayat Bilgisi”
Belgeseli PTT AŞ
YouTube Kanalı
Documentary of
“Life Sciences with
Stamps” - Turkish
PTT YouTube
Channel

•
BELGESEL / DOCUMENTARY

Postacı –
Michael Radford
ve Massimo
Troisi (1994)
The Postman –
Michael Radford
and Massimo Troisi
(1994)

•
FİLM / MOVIE
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YouTube’da zaman geçirirken kendimi PTT AŞ’nin kanalında buldum.
180 yıllık Şirket, kendini her alanda yenileyip geliştirdiği gibi dijital
mecraları da etkin kullanıyor. Kanalda bilgilendirici iki üç video görmeyi
beklerken dolu dolu bir içerikle karşılaşıyorum. Kurumun tarihçesi ve
hizmetleriyle ilgili videolar oldukça
özenli hazırlanmış. Hele hele “Pullarla Hayat Bilgisi Belgeseli”ni görünce kendimi hazine bulmuş gibi
hissediyorum.
Belgesel 3 dakikalık kısa videolardan oluşuyor. PTT Pullarında
yer alan kişiler, mekanlar ve tarihi
olaylar hakkında hazırlanan videolar görselliği ve öğreticiliğiyle sizi
kendine çekiyor. Mimar Sinan’dan,
Cahit Sıtkı Tarancı’ya, Muhsin Ertuğrul’dan Fikret Mualla’ya, İbni Sina’dan Mehmet Akif Ersoy’a, Fatih
Sultan Mehmet’ten Alp Arslan’a;
tarih, kültür ve sanat hayatımıza

Michael Radford ve Massimo Troisi’nin birlikte yönettiği 1994 yapımı “Postacı”, Antonio Skármeta’nın
“Neruda’nın Postacısı” kitabından
uyarlanmış. İtalyan sinemasının en
güzel filmleri arasında kabul edilen
ve “En İyi Film Müziği” kategorisinde
Oscar kazanan yapım, bir postacıyla
bir şairin hikayesini anlatıyor.
Başrol kahramanımız Mario, geçici
olarak postacılık yapmaya başlar. Bir
İtalyan adasında sürgün hayatı yaşayan Şilili şair Pablo Neruda’ya mektup götürmektedir. Pablo Neruda
adanın müthiş tabiatından ilham
alarak yeni şiirler yazmakta, yapayalnız hayatını Mario’nun getirdiği
mektuplarla doldurmaktadır. Postacı Mario, şair Neruda’yı okurlarına

damga vurmuş isimleri yakından
tanıyor, onlar hakkında bilmediğiniz çok şey öğreniyorsunuz. Selimiye Camii, Abide-i Hürriyet Anıtı,
Etnografya Müzesi, Dolmabahçe
Sarayı, Meryem Ana Evi, Divriği Ulu
Camii gibi tarihi ve anıtsal yapılarımız hakkında bilgi ediniyor, güçlü
görseller sayesinde adeta bir kültür
turuna çıkıyorsunuz. Tanzimat Fermanı, Çanakkale Savaşları ve Harf
İnkılabı gibi PTT pullarına yansıyan
tarihi olayları hatırlıyor, hafızanızı tazeliyorsunuz.
“Pullarla Hayat Bilgisi” Belgeseli bir
belgeselden çok “sesli”, hatta “videolu” ansiklopedi gibi. Videolar arasında dolaşırken zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorum. Bizim çocuklar
da izlemeli, hatta ödevlerini hazırlarken yararlanmalılar. Yeni neslin
dediği gibi kanalı beğenmeyi, abone olmayı ve bildirim zilini açmayı
unutmuyorum.

ve memleketindeki hayranlarına
bağlar ve zaman içinde ikili arasında
bir dostluk gelişir. Mario, Neruda’nın
mektupları üzerinden aşık olmayı ve
şiir yazmayı öğrenir ve hayatı birden
değişir.
Film sakin ilerlese de izleyicinin ilgisini hiç dağıtmıyor. “Film bitti herhalde” derken yeni bir öğeyle hikaye
derinleşiyor. Filmin geçtiği İtalyan
adasının mavi ve yeşili buluşturan
manzarası izleyiciyi dinlendiriyor.
Müzikler ise izleyicide romantik ve
nostaljik duygular uyandırıyor. Akdeniz güneşinin sıcaklığını hissedeceğiniz, dalgaların ışıltısını izleyeceğiniz
ve rüzgarın sesini dinleyebileceğiniz
film, adeta sinemanın şiir gibi bir sanat olduğunu kanıtlıyor.

I found myself on the Turkish PTT
channel while spending time on YouTube. 180-year old Organization improves itself with innovations in every
field and effectively uses the digital
channels. I encounter full content
while I was waiting to see two or three
informative videos on the channel. Videos about the history and services of
the institution are prepared with great care. I felt like I have found a treasury when I saw the “Documentary of
Life Sciences with Stamps.”
The documentary consists of 3 minutes long short videos. Videos prepared about the people, places and
historical events on PTT stamps attract you with their visuality and informative quality. From Architect Sinan
to Cahit Sıtkı Tarancı, from Muhsin Ertuğrul to Fikret Mualla, from Ibni Sina
to Mehmet Akif Ersoy, from Mehmet
the Conqueror to Alp Arslan, you get
to know the names that have marked
our history, culture and art life closely,

“The Postman” directed by Michael
Radford and Massimo Troisi in 1994
was adapted from Antonio Skármeta’s book named “The Postman of Neruda.” The movie which was regarded
as one of the most beautiful movies
in Italian cinema and which won an
Oscar in the category of “Best Movie
Soundtrack” tells the story of a postman and a poet.
In the leading role, Mario temporarily
starts working as a postman. He is delivering letters to the Chilean poet Pablo
Neruda, who lived in exile on an Italian
island. Pablo Neruda writes new poems inspired by the amazing nature of
the island and he fills his lonely life with
the letters Mario brings. The postman
Mario connects the poet Neruda to his

and learn so much thing we do not
know about them. You get information about historical and monumental
buildings such as Selimiye Mosque,
Abide-i Hürriyet Monument, Ethnography Museum, Dolmabahçe Palace, House of Virgin Mary and Divriği
Great Mosque, and you are almost
going on a cultural tour with powerful visuals. You recall historical events
reflected on PTT stamps such as the
Tanzimat Edict, the Gallipoli Campaign and the Letter Revolution, and
refresh your memory.
The “Documentary of Life Sciences
with Stamps” is like a “sound” and “video” encyclopedia rather than a documentary. I did not understand how
time passed when I was scrolling through videos. Our children should
watch it and should use it for their homework. As the new generation said,
I do not forget to like, subscribe to the
channel and open the notifications.

readers and fans in his hometown, and
a friendship blossoms between the
two in time. Mario learns to love and
write poems from the letters of Neruda, and his life changes all of a sudden.
Although the movie proceeds calmly, it does not distract the audience
at all. The story deepens with a new
element as you say “I think the movie
is over.” The view of the Italian island
where the film takes place, combining blue and green, soothes the
audience. Songs in the movie evoke
romantic and nostalgic feelings in the
audience. The movie, where you will
feel the warmth of the Mediterranean
sun, watch the glow of the waves and
listen to the sound of the wind, proves
that cinema is an art like poetry.
OCAK / JANUARY
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Son Mektup –
Türker İnanoğlu
(1969)
The Last Letter Türker İnanoğlu
(1969)

•
FILM /FILM

Yeşilçam klasiklerinin hemen hepsinde olayların akışına yön veren bir
mektup mutlaka olur: Adresini şaşırıp gerçek sahibine ulaşmayan, gizlice ele geçirilip tüm sırları açığa çıkaran, sevgiliyi terk ederken gözyaşları
içinde yazılan, gönderildiği tarihten
yıllar sonra bulunan ve kahramanlarımızı pişmanlığa boğan… Yanlış
anlamalar, tesadüfler ve iletişim kazalarıyla örülü bu filmler bir mektubun gölgesinde romantizm, dram
ve masumiyeti harmanlar. Kendine
has klişelerine ve kolayca tahmin
edilen sonlarına rağmen ilgiyle izlenmeyi başarır.
Akşam televizyon kanalları arasında dolaşırken böyle bir Yeşilçam
filmine denk geldim. Beni öylesine
kendine çekti ki başka kanala geçemedim. Sefa Önal’ın senaryosunu
yazdığı, Türker İnanoğlu’nun yönettiği 1969 yapımı Son Mektup’ta başrolleri Filiz Akın ve Ediz Hun payla-

Türk Mektupları Ogier Ghislain de
Busbecq
The Turkish Letters
- Ogier Ghislain de
Busbecq

•
KİTAP / BOOK
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Kitap siparişimi heyecanla bekliyorum… PTT Kargo’nun dağıtım görevlisini kapıda görünce yüzüm gülüyor.
Temassız teslimle paketimi alıp hemen açıyorum. Birkaç roman, birkaç
araştırma kitabı ve arkadaşımın tavsiyesi üzerine merak edip ısmarladığım
“Türk Mektupları”. Kitabın alt başlığı
“işte merak edilesi bir kitap” dedirtiyor
zaten: “Kanuni Döneminde Avrupalı
Bir Elçi’nin Gözlemleri (1555 – 1560)”
Kanuni zamanında Osmanlı topraklarında görev yapan Avusturya
elçisi Ogier Ghislain De Busbecq’in
kendi ülkesine gönderdiği dört
mektuptan oluşan kitap, bu mektuplar üzerinden tarihe ışık tutuyor.
Dipnotlarla zenginleştirilmiş kitapta
belgelerin orijinal hallerine de yer
verilmiş. Dolayısıyla kitabı okurken
dört mektuptan çok daha fazlasına

Kültür&Sanat / Culture&Art
şıyor. Esas kız Filiz Akın sarı saçlarını
süsleyen puantiyeli eşarbıyla esas
oğlan Ediz Hun’a hepimizin tahmin
edebileceği şeyler söylüyor: “Biz ayrı
dünyaların insanlarıyız…” Genç aşıklar tüm zorluklara ve aralarındaki
sınıf farkına rağmen evlenmeye karar veriyor ancak nikah için gün alacakları esnada Ediz Hun trafik kazası
geçirerek kötürüm kalıyor.
Tüm Yeşilçam filmlerinde olduğu
gibi bu filmde de gerçekler saklanıyor, kahramanlar birbirini yanlış
anlıyor, işler sarpa sarıyor. En nihayetinde tüm sırlar ortaya çıkıyor ve
olaylar tatlıya bağlanıyor. Eski günlere duyduğum özlem, oyunculara
beslediğim hayranlıkla birleşince
zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorum. Yeşilçam nostaljisi adeta ruhumu dinlendiriyor. Bunu zaman
zaman yapmalıyım.

ulaşıyor, dönemin olaylarıyla ilgili
detaylı olarak bilgileniyorsunuz.
Mektuplar sadece olayları değil;
dönemin yaşayışı, kültürü, hatta kıyafetleri de anlatıyor. Coğrafi isimlere rastladıkça telefonumdaki haritadan aratıyorum, günümüzde
de aynı adla anıldıklarını umarak.
Özellikle nehir isimleri pek değişmediğinden bulmak kolay oluyor.
O dönemki alışveriş anlayışını biraz
yadırgıyor, bazı şeylerinse hiç değişmediğini fark ediyorum. Busbecq’in
yazdığı mektuplarla yaklaşık 500 yıl
öncesine bir kapı aralanıyor ve o yılların İstanbul’unda dolaşmaya başlıyorum. Bu kitabı okurken bugün
gündelik haberleşme ihtiyacımızı
karşılayan mektupların gelecekte
birer tarihi belgeye dönüşeceğini
çok daha iyi anlıyorum.

There is always a letter that directs
the course of events in almost all
Yeşilçam classics: that goes to the
wrong address, thus, cannot reach
its real addressee, that is secretly
captured and reveals all the secrets,
that is written in tears while leaving
the lover, that is found years after the
date it is sent, and that causes our
heroes to feel remorse... Filled with
misunderstandings, coincidences
and communication accidents, these movies blend romance, drama
and innocence in the shadow of a
letter. Despite its unique clichés and
easily anticipated endings, they manage to be watched with interest.
I came across such a Yeşilçam movie
while wandering between television channels in the evening. I was so
drawn to it that I could not switch to
another channel. The leading actors
of The Last Letter, which was written
by Sefa Önal and directed by Türker

İnanoğlu in 1969, are Filiz Akın and
Ediz Hun. The main girl Filiz Akın
with the polka dot scarf adorning
her blond hair says something to
the main boy Ediz Hun that we all
can guess: “We are from different
worlds...” Young lovers decide to get
married despite all difficulties and
class differences between them, but
Ediz Hun has a traffic accident and
is left crippled on the day when they
will take a date for the wedding.
Like all Yeşilçam movies, truth is
kept secret in this movie, the heroes misunderstand each other and
things get complicated. In the end,
all secrets are revealed and issues
are resolved. I couldn’t understand
how the time went as my longing
for the old days combines with my
admiration towards the actors. The
nostalgia of Yeşilcam soothes my
soul. I should do this from time to
time.

I am waiting with excitement for the delivery of my book order... A smile forms on
my face when I see the courier of the PTT
Cargo. I receive my package with contact-free delivery and open it immediately.
A few novels, a few research books and
“The Turkish Letters” which I ordered with
curiosity upon the recommendation of
a friend. The subtitle of the book makes
me say “Here is an interesting book”: “The
Observations of a European Ambassador
During the Reign of Suleiman the Magnificent (1555 – 1560)”
The book consists of four letters that were
sent by the Austrian ambassador Ogier
Ghislain De Busbecq, who served in the
Ottoman territories during the reign of Suleiman the Magnificent to his country and
shed light on the history with these letters.
The original versions of the documents
are also included in the book enriched

with footnotes. Thus, you access so much
more than four letters while reading the
book and find detailed information on the
events of that time.
The letters do not only tell the events but
also the lifestyle, culture and even clothes
of that period. As I come across geographical names, I search them from the map
on my phone hoping that they are referred to by the same name today. It is easy
to find the rivers as their names did not
change. I find the understanding of shopping in that period odd and I see that somethings have never changed. A door to
almost 500 years ago is opened with the
letters written by Busbecq, and I start to
wander around İstanbul at that time. While reading this book, I understand much
better than the letters that meet our daily
communication needs today will turn into
historical documents in the future.
OCAK / JANUARY
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Mektuplu
Şarkılar –
TRT FM

Pazar kahvaltısında mutfaktaki radyoyu açtık. TRT FM dinliyoruz. Daha
önce hiç duymadığım bir şarkı başlıyor. Melodisi çok hoş. Sözlerine kulak
kabartıyorum:

Songs with Letters –
TRT FM

“Seni yeniden yaşatır, bende kalan
mektupların

•
MÜZIK / MUSIC

İçimdedir satır satır, bahar kokan
mektupların
Sayfa sayfa dudak izi, yakmış ayrılıklar
bizi
Çekmecemde dizi dizi, mahzun bakan mektupların…”
Metin Pütmek’in güftesini Yılmaz
Yüksel bestelemiş. Şarkı bizi 80’lerin
o telaşsız, sakin günlerine götürüyor.
Sevdiklerimizden mektup beklediğimiz gençlik günlerimizi anlatıyoruz
çocuklara. Biz nostaljik bir sohbete
başlarken Zeki Müren’in sesi yükseliyor radyodan: “Ne mektup geliyor ne

We turned on the radio during our
Sunday breakfast. We are listening to
TRT FM. A song that I have never heard
before begins to play. Its melody is quite nice. I listen to the lyrics:

Bestesi Halit Çelikoğlu’na, güftesi Yusuf Nalkesen’e ait şarkı bir zamanlar
ne meşhurdu. Sözleri biraz kederli
olsa da Sanat Güneşi’nin sesi ruhumuza iyi geliyor. Müren’in şarkılarında
mektuplardan çok bahsedilir. Hatta
“Kahır Mektubu” diye uzun bir şarkısı
da vardır. Ardından Yıldırım Gürses’in
“Son Mektup”u başlıyor: “Biliyorum
ayıracak bu son mektup ikimizi / Bu
son mektup koparacak yıllar süren
sevgimizi.”

A series of your sad-looking letters sit in
my drawer…”
Yılmaz Yüksel composed the lyrics of Metin Pütmek. The song takes us back to
the care-free and calm days of the 80s.
We tell about our youth when we waited
for letters from our loved ones to our kids.
The voice of Zeki Müren arises from the
radio while we were starting a nostalgic
chat: “I do not get any letter or news from
you / Tell me are you tired of me?”

My children say that “There are so
many songs about the letter.…” Once
letters were so important and so
special for us that they were mentioned in poems, and songs. We experienced our loves and breakups with
letters. Even remembering those
days feels good.

I memorized your letters smelling like
spring line by line,
Lipsticks marks on each page, breakups ended us,

FOTOĞRAFINIZ SİZDEN

PULUNUZ PTT’DEN
Sizinle birlikte geleceğe iz bırakmak için
www.filateli.gov.tr ve www.ptt.gov.tr
adreslerimizi ziyaret edebilirsiniz.

Çocuklar “Mektupla ilgili ne çok şarkı
varmış…” diyor. Bir zamanlar mektuplar bizim için o kadar önemli, o kadar
özelmiş ki onları şiirlerimize, şarkılarımıza konu etmişiz. Aşklarımızı, ayrılıklarımızı hep mektuplarla yaşamışız. O
günleri hatırlamak bile güzel.

The song, written by Yusuf Nalkesen
and composed by Halit Çelikoğlu,
was once so famous. Although the
lyrics are a little bit mournful, the
voice of the Sun of Art soothes our
souls. Müren often mentions letters
in his songs. In fact, he has a song
named “A Letter Filled with Sorrow”.
Then, “The Last Letter” by Yıldırım
Gürses starts playing: “I know that
this last letter will break us apart /
This last letter will end our love for
years.”

“Your letters left from you make me
feel you again,
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haber senden / Söyle de bileyim bıktın mı benden?”

Yıldönümlerinizi kutlamak,
önemli etkinliklerinizi anmak,
şirketinizin, kurumunuzun
tanıtımını yapmak ve
sevdiklerinizin her özel
gününü unutulmaz bir anıya
dönüştürmek için...

PTT KİŞİSEL PUL

Adım Adım / Step by Step

Adım Adım / Step by Step

Sümeyye Semiha Büyük

İSTANBUL’U İSTANBUL YAPAN MOTIFLERDEN BIRI:

SİRKECİ BÜYÜK POSTANE

One of the Motifs That Make Istanbul
Istanbul: The Grand Post Office in Sirkeci

SIRKECI’DEKI
BÜYÜK
POSTANE
BINASI
GRAND
POST
OFFICE IN
SIRKECI

•
Tarihî yarımadada; bir ucuyla Sultanhamam Caddesi’nden Mahmutpaşa’ya, diğer ucuyla Ankara Caddesi’nden Babıali’ye uzanan meşhur
güzergâhın tam ortasında bir şehir mirası parıldar: Sirkeci Büyük Postane binası. Şehrin en canlı, en kalabalık bölgesinde meskûn bu eser;
yüz yılı aşkın zaman içerisinde İstanbul’u İstanbul yapan motiflerden
biri haline gelmiştir. Bulunduğu caddeye de ismini veren Büyük Postane; hikâyesi, mimarisi ve bünyesindeki PTT Müzesi’yle son Osmanlı
ve erken Cumhuriyet dönemlerinin ruhunu başarıyla yansıtmaktadır.
In the historical peninsula, a city heritage shines right in the middle of the
famous route from Sultanhamam Street to Mahmutpaşa at one end and
from Ankara Street to Babıali at the other end: Sirkeci Grand Post Office
building. This work, which is located in the most vivid and crowded part of
the city, has become one of the motifs that make the city İstanbul in over a
hundred years. The Grand Post Office, which named the street it is located
on, successfully reflects the spirit of the last Ottoman and early Republic
periods with its story, architecture and the PTT museum within itself.
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Adım Adım / Step by Step
1909 yılında “Posta ve Telgraf Nezareti”
olarak hizmete açılan bina, 1930’larda
“Yeni Postane”, sonraki yıllarda ise “Büyük Postane” ismiyle anılır.
MIMARI DEHA: VEDAT TEK

•
Vedat Tek, Osmanlı mimari
öğelerini modern mimariye
eklemlemeyi başarabilen sıra
dışı bir mimardır. Onun çizgileri
Osmanlı’nın son dönemi ve
Cumhuriyet’in ilk yıllarına ruh
vermiştir.
Vedat Tek is an extraordinary
architect who managed to
integrate Ottoman architectural
elements into modern
architecture. His marks gave
tone to the last Ottoman period
and first years of the Republic.
SIRKECI
POSTANE
INŞAATI
SIRKECI
POST OFFICE
CONSTRUCTION

•
Sirkeci Büyük Postanesi gerek
boyutu gerek tasarımıyla
yapıldığı dönemde pek çok
mimarın beğenisini toplamış,
bu yönüyle en etkileyici kamu
binalarından biri olmuştur.
Sirkeci Grand Post Office
won the admiration of many
architects in the period when
it was built both for its size and
designs, and became one of
the most impressive public
buildings with this aspect.
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1800’lü yıllarda telgraf ve haberleşme
sisteminde yaşanan gelişmeler üzerine yeni ve merkezî bir postaneye gereksinim duyulur. İmparatorluk genelinde çağın ihtiyaçlarını yansıtan pek
çok yapı inşa ettiren Sultan II. Abdülhamit, haberleşme hizmetlerini de güçlendirmek istemektedir. Böylelikle ayrı
birimler olarak hizmet veren Postahâne-i Âmire ve Telgrafhâne-i Âmire’nin
birleştirilmesi kararına varılır ve bu hizmetleri aynı çatı altında toplayacak bir
postane binası tasarlanır.
Yapımına 1905 yılında Mimar Vedat Tek
yönetiminde başlanan Büyük Postane,
İstanbul’daki yabancı posta merkezlerine karşı bir saygınlık meselesi olarak
da addedilir. Bina, işlevselliği ve yenilikçi
mimarisiyle kendisine yüklenen bu misyonu fazlasıyla karşılar. Son derece iyi
eğitimli ve yetenekli bir mimar olan Vedat Tek, karşılaştığı maddi ve bürokratik güçlüklere rağmen 4 yıl gibi kısa bir
zamanda binanın yapımını tamamlar.

After the developments in the telegraph
and communication system in the 1800s,
the need for a new and central post office
emerged. Sultan Abdulhamid II, who built
many buildings meeting the needs of the
age throughout the empire, wanted reinforce the communication services, too.
Thus, the decision to unite the Postahâne-i
mire (Post Office) and Telgrafhâne-i mire
(Telegraph Office), which provide services
as separate units, was made and a post office building that would gather these services under the same roof.
The Grand Post Office, of was designed
which construction started in 1905 under
the management of Architect Vedat Tek,
is also regarded as a matter of dignity
against foreign postal centers in Istanbul.
The building meets this mission more
than enough with its functionality and
innovative architecture. Vedat Tek, who is
a well-educated and talented architect,
completed the construction of the building in a short time like four years despite
all financial and bureaucratic difficulties
encountered. The building was put into

Büyük Postane denildiğinde akla ilk
gelen isim hiç şüphesiz Mimar Vedat
Tek’tir. Kastamonu Hükümet Konağı, İzmit Saat Kulesi, Eminönü’ndeki Selanik Bankası, Fatih’teki Teyyare
Şehitleri Anıtı ve Ankara’daki ilk Halk
Fırkası Mahfili (yani İkinci Meclis binası olarak kullanılan anıtsal bina) Vedat
Tek’in Türk mimarisine kattığı önemli
yapıtlar arasındadır. Fakat mimar esas
şöhretini Sirkeci’deki Büyük Postane
ve Sultanahmet’teki Defter-i Hakanî
(Tapu ve Kadastro binası) binalarıyla
kazanmıştır.

KASTAMONU
HÜKÜMET
KONAĞI
KASTAMONU
GOVERNMENT
MANSION

Yurtdışında aldığı eğitimle Batı mimarisine de hâkim olan Vedat Tek,
Osmanlı mimari öğelerini modern

service as the “Post and Telegraph Office”
in 1909 and was named as the “New Post
Office” in 1930, and in the following years,
it was named as the “Grand Post Office.”
ARCHITECTURAL GENIUS VEDAT TEK
The name that comes to mind first
when talking about the Grand Post Office is undoubtedly Architect Vedat Tek.
Kastamonu Government House, İzmit
Clock Tower, Thessaloniki Bank in Eminönü, the Aviation Martyrs' Monument
in Fatih and the first People's Party Gathering-Place (the monumental building
used as the Second Parliament Building)
in Ankara are among the important works
that Vedat Tek contributed to Turkish architecture. However, the architect gained
great reputation with the Grand Post Office building in Sirkeci and Defter-i Hakanî
(Land Registry and Cadastre building)
building in Sultanahmet.
Vedat Tek, who had knowledge of Western architecture with the education he
received abroad, is an extraordinary arOCAK / JANUARY
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Adım Adım / Step by Step
açıdan büyük bir yeniliktir. Hole açılan
kapılar üzerine Klasik Osmanlı Dönemi
süsleme motifleri olan rumi ve palmetler zarafetle işlenmiştir. Bu veçheleriyle
Vedat Tek mimarlığı, geleneksel izlerle
yeniliğe varmanın en iyi örneklerinden
biri olarak karşımızda durur. Geleneğin
ve modernitenin her an yeniden üretildiği bir çağda, mimari üzerinden bu
karşıtlığın ahenkli birlikteliğini seyredersiniz. Bina, Osmanlı’nın son yüzyılında geleneksel öğelerle modernleşme
çabalarının bir numunesi, dolayısıyla
Vedat Tek’in ortaya koyduğu mimarlık
pratiğinin en parlak öğesidir.

•
Büyük Postane, Osmanlı’nın
son yüzyılında geleneksel
öğelerle modernleşme
çabalarının bir numunesi,
dolayısıyla Vedat Tek’in
ortaya koyduğu mimarlık
pratiğinin en parlak öğesidir.
The Grand Post Office is a
sample of the Ottoman’s
efforts of modernization
with traditional elements
in its last century; thus, it
is the prime item of the
architecture practice
presented by Vedat Tek.
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mimariye eklemlemeyi başarabilen
sıra dışı bir mimardır. Büyük Postane, dış mekân planı ve iç mekân donanımlarıyla bu ustaca sentezin bir
ürünüdür ve her yönüyle mimarının
özgün izlerini taşır.

chitect who managed to integrate Ottoman architectural elements into modern
architecture. The Grand Post Office is the
product of this masterful synthesis with its
outdoor plan and interior equipment and
has the authentic signs of the architect.

MIMARI BIR BAŞYAPIT: MODERN VE
GELENEKSELIN AHENGI

AN ARCHITECTURAL MASTERPIECE:
HARMONY OF MODERN AND
TRADITIONAL

Yapının mermer kaplı giriş sahanlığında durduğunuzda, karşınızda beş
büyük kemer ve üzerinde yükselen kuleleri görür, binanın tüm anıtsallığıyla
yükselişine şahit olursunuz. Turkuaz ve
mavi renkli çini panolarla bezenmiş almaşık taşlı kemerler, ikinci ve üçüncü
kat boyunca uzanan mermer sütunlar,
üç bölümlü ahşap doğrama pencereler, sütun başlıklardaki mukarnaslar…
Ortadaki kemerin hemen üstünde sizi
karşılayan yazıda, eski alfabeyle “Posta
Telgraf Nezareti” yazmaktadır. Bu eski
yazı, bizi postane binasına değil de içindeki tarihi temaşaya davet eder gibidir.
Girişin açıldığı Batı mimarisinden mülhem büyük hol, geometrik formlu ve
renkli yüksek cam tavanıyla mimari

ceiling. Rumi and palmettes, classical Ottoman Period ornamental motifs, were
elegantly crafted on the doors opening
to the hall. With these aspects, the architectural approach of Vedat Tek becomes
one of the best examples of reaching innovation with traditional traces. In the
era, when tradition and modernity are
constantly recreated, you can see the
harmonious unity of this contrast on architecture. The building is a sample of the
Ottoman’s efforts of modernization with
traditional elements in its last century;
thus, it is the prime item of the architecture practice presented by Vedat Tek.

TÜRKIYE TARIHINE TANIKLIK

WITNESSING THE HISTORY OF
TURKEY

Büyük Postane sadece mimari bir baş
yapıt değil, tarihe olan tanıklığıyla da
vakur bir yapıdır. Bina halen PTT Sirkeci
Postanesi olarak aktif biçimde kullanılmaktaysa da bir bölümü bu tarihî tanıklığın veçhesi olarak müzeye dönüştürülmüştür. Müzede PTT’nin 180 yıllık
ihtişamlı geçmişinin gölgesinde, ülkemizin iletişim ve haberleşme tarihini
yansıtan önemli objeler ve belgeler sergilenmektedir. Müzedeki bazı bölümler
ve eserler ise oldukça anlam yüklüdür.

The Grand Post Office is not only an architectural masterpiece but is also a reserved
structure witnessing the history. Although
the building is still actively used as the PTT
Sirkeci Post Office, a part of the building
has been turned into a museum as an aspect of witnessing the history. Important
objects and documents that reflect the
history of communication in Turkey are exhibited in the museum under the shadow
of the PTT’s glamorous history of 180 years.
Some sections and works in the museum
are quite meaningful.

Yakın zamanda
aslına uygun olarak
restore edilen Sirkeci
Büyük Postanesi
kurulduğu günden
bu yana kesintisiz
hizmet veriyor.
Türkiye tarihine
tanıklık eden yapı
PTT pullarında da yer
alıyor.
In the near future Grand
Post Office was restored
in accordance with its
original has been giving
uninterrupted service since it
was established. The structure
which bears to the history
places in PTT stamps.

When you stand in the marble covered entrance landing of the building, you see five
huge arches and towers rising above it, and
you witness the rise of the building in all its
monumentality. Alternating stone arches
adorned with turquoise and blue glazed tile
panels, marble columns extending along
the second and third floors, wooden joinery
windows with three sections, stalactites on
column headings... The writing just above
the arch in the middle that welcomes you
says "Post and Telegraph Office" in the old
alphabet. This old writing invites us to the
historical show inside rather than the post
office building.
The great hall inspired by Western architecture where the entrance opens is
a big innovation for architecture with its
geometrical form and colored high glass
OCAK / JANUARY
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Adım Adım / Step by Step
TELEFON
SANTRALI
TELEPHONE
SWITCHBOARD

Hamdi Bey from the Monastery greets free
citizens of independent Turkey with his
smiling photograph on the wall.
TELEPHONE, RADIO,
EVEN COURTHOUSE

bağımsız Türkiye’nin hür yurttaşlarını
selamlar.

•
Sirkeci Büyük Postanesi’nde
kurulan müzede, PTT’nin
180 yıllık tarihine ışık tutan
obje ve belgeler sergileniyor.
Müzede Manastırlı Hamdi Bey
onuruna hazırlanmış bir oda
da bulunuyor.
Objects and documents that
shed light to PTT’s history
of 180 years are exhibited
in the museum established
in Sirkeci Grand Post Office.
There is also room prepared in
honor of Hamdi Bey from the
Monastery in the museum.
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PTT müzesine girdiğinizde Osmanlı’dan
kalma bir savaş tablosuyla karşılaşırsınız. Tabloda 1855 yılında Türk askerleriyle
müttefik askerlerin Kırım Zaferi’nin ardından Sivastopol’a girişi tasvir edilmiştir.
Tablonun PTT ile ilgisi; Kırım Zaferi haberinin Şumnu’dan İstanbul’a gönderilen ilk
telgraf olmasıdır. Türk tarihinin ilk telgrafında şöyle yazmaktadır: “Müttefik askerleri Sivastopol’a girmişlerdir.” İlk telgraf
sevinci, Kırım Zaferi sevincine karışır. Telgraf ülkeye uğur ve esenlik getirmiştir.
MANASTIRLI HAMDI’NIN TEBESSÜMÜ
PTT müzesinin bir üst katında ise Manastırlı Hamdi Bey’in odası bulunur. 16
Mart 1920 sabahı İstanbul işgal edilmiş
ve bu elem verici hadiseyi o sırada Ankara’da bulunan Gazi Mustafa Kemal’e,
Manastırlı Hamdi Bey bildirmiştir. Telgrafçı Hamdi, düşman askerleri postane kapısına dayandığında dahi durmamış, Ankara’ya dakikası dakikasına
telgraf geçmiştir. Şimdi temsilî olarak
sergilenen odada masa ve sandalye olduğu gibi durur. Manastırlı Hamdi Bey
ise duvarda gülümseyen fotoğrafıyla

When you enter the PTT museum, you see
an Ottoman war painting. The painting
depicts the entry of Turkish soldiers and
allied soldiers to Sevastopol in 1855 after
the Crimean Victory. The association of
the painting with PTT is that the news of
the Crimean Victory is the first telegraph
sent from Shumen to İstanbul. The first
telegraph in the history of Turkey writes
the following: “Allied soldiers have entered
Sevastopol.” The joy of the first telegraph
interferes with the joy of the Crimean Victory. The telegraph brought good luck and
peace to the country.
THE SMILE OF HAMDI FROM THE
MONASTERY
The room of Hamdi Bey from the Monastery
is on the upper floor of the PTT museum.
İstanbul was invaded in the morning of the
16th of March 1920 and Hamdi Bey from the
Monastery reported this painful event to
Gazi Mustafa Kemal, who was in Ankara in
that time. Telegrapher Hamdi did not stop
even when the enemy soldiers reached
the doors of the post office and sent a telegram to Ankara to the minute. The table
and chair remain intact in the room that is
now exhibited in a representative manner.

TELEFON, RADYO, HATTA ADLIYE

•
Büyük Postane, hizmete
başladığı 1909 yılında ilk
telefon santralinin kurulduğu
yerdir. Ayrıca 1927’de
İstanbul’un ilk radyo yayını da
bu binadan gerçekleşmiştir.
The Grand Post Office is
the place where the first
telephone central was
established in 1909 when it
started service. Also, the first
radio broadcast in İstanbul
was made in this building in
1927.

Büyük Postane hizmete başladığı 1909
yılında ilk telefon santralinin kurulduğu
yerdir. Ayrıca 1927’de İstanbul’un ilk radyo yayını da bu binadan gerçekleşmiştir.
Postanenin bodrum katından yapılan ilk
yayınlar henüz o sıralarda kimsede radyo
bulunmadığından, bina kapısına yerleştirilen hoparlörlerle halka dinletilir. Yayınlar
1936 yılına kadar sürer. Aynı yıl binanın bir
kısmı adliyeye ayrılır. Adliye kendi binasına taşınınca bu kısımlar posta ve haberleşme hizmeti sağlamaya devam eder.

The Grand Post Office is the place where
the first telephone central was established
in 1909 when it started service. Also, the
first radio broadcast in İstanbul was made
in this building in 1927. The first broadcasts that were made in the basement of
the post office were listened to the public through speakers placed on the building’s door since no one had a radio at that
time. The broadcasts lasted until 1936. In
the same year, a part of the building was
spared for the courthouse. These rooms
continued to provide postal and communication services after the courthouse moved
to its own building.
The Grand Post Office is undoubtedly one
of the most important buildings in İstanbul with its architectural properties, interior equipment, intended purposes and
witnessing the most important years of
Turkey. If you ever go to Sirkeci, sincerely
greet this monument. If you have time, visit
the museum, and listen to the good news
about Sevastopol, the telegraph clicks of
Hamdi Bey from the Monastery and the
first radio broadcast from the Grand Post
Office once again. The oldest public building in the city awaits you in all its glory and
its unique stories from history.

Mimari özellikleri, iç donanımı, kullanım amaçları ve Türkiye’nin en önemli
yıllarına tanıklığıyla Büyük Postane, hiç
kuşkusuz İstanbul’un en önemli yapılarından biri. Bir daha yolunuz Sirkeci’ye
düşerse bu abide yapıya içtenlikle selam
verin. Hatta vaktiniz varsa müzesine uğrayın; Sivastopol müjdesini, Manastırlı
Hamdi Bey’in telgraf tıkırtılarını, ilk radyo yayınını bir de Büyük Postane’den
dinleyin. Şehrin bu en eski kamu binası,
tüm ihtişamı ve tarihe ait eşsiz hikâyeleriyle dimdik ayakta sizi bekliyor.
OCAK / JANUARY
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Zelal Arabacı

•

BIR İCAT NELERI DEĞIŞTIRIR?

Günümüz iletişim teknolojilerinin temeli kabul edilen
telgraf, Kurtuluş Savaşımızda oynadığı stratejik rolle de
ülkemizin tarihinde anlamlı bir yere sahip. Telgraf hizmetini Türkiye’ye getiren ve yurt sathında yaygınlaştıran PTT, şanlı mazisine yakışan hizmetlerini bugün de
hız kesmeden sürdürüyor.

TELGRAF

What Does An Invention Change?
Telegraph

Recognized as the founding stone of today’s communication
technologies, telegraph has a remarkable place in the history
of our nation thanks to its critical role during the War of
Independence. PTT introduced telegraph service in Turkey
and expanded it countrywide. Today, it continues to offer its
praiseworthy services without slowing down.

CLAUDE
CHAPPE

Bir mesajı atlı ulaklardan daha hızlı şekilde ulaştırmak öteden beri insanlığın hayaliydi. Claude Chappe
bu hayali gerçeğe dönüştürecek ilk
adımı 1793’te attı. Kulelerin tepesine
yerleştirdiği hareketli kollar aracılığıyla işaret ve harfleri uzak mesafeye
ileten optik telgraf sistemini geliştiren
Chappe, tarihte ilk kez haberleşme
alanında teknolojiyi kullanmış oldu.
Elektromanyetik alanında çalışmalarıyla tanınan Joseph Henry ise optik
telgrafı geliştirerek, elektromıknatısın
uzun menzilli haberleşmede kullanılabileceğini kanıtladı ve modern telgrafın geliştirilmesine giden yolu açtı.
SAMUEL MORSE’UN EŞI VEFAT
EDINCE…
Evden uzakta olduğu bir zamanda eşinin vefat ettiğini bildiren bir mektup
alan ve cenazeye yetişemeyen Amerikalı ressam Samuel Morse, bu hazin
olaydan çok etkilenmiş ve anlık iletişime imkân sağlayacak bir icat üzerinde
düşünmeye başlamıştır. 1835’te elektromıknatıslı telgrafı icat eden Morse,
iletilen mesajların düzgün anlaşılması
için bir de alfabe geliştirmiştir. Normal
alfabedeki her bir harfe ve rakama
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The humankind had always dreamt of
delivering a message faster than horsedrawn messengers. In 1793, Claude
Chappe took the first step to make this
dream come true. Chappe established
moving bars on top of the towers to
build the optical telegraph system to
deliver signs and letters to remote distances and he became the first to use
technology in communication. Known
with his studies in the field of electromagnetics, Joseph Henry developed
optical telegraph, proving that electromagnet could be used in long-distance
communication and he paved the way
for the development of modern telegraph.
WHEN SAMUEL MORSE’S WIFE
PASSED AWAY…
While away from home, American artist, Samuel Morse, received a letter informing about his wife’s death but he
was unable to arrive in time for the funeral. Morse was so much influenced
by this dramatic event that, he decided to work on an invention to enable instant communication. He invented the
electromagnetic telegraph in 1835 and
developed an alphabet so that the messages delivered could be properly unOCAK / JANUARY
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OSMANLI
DEVLETI
TELGRAF
HARITASI
OTTOMAN
EMPIRE
TELEGRAPH
MAPS

•
1835’te elektromıknatıslı
telgrafı icat eden Samuel
Morse, iletilen mesajların
düzgün anlaşılması için
bir de alfabe geliştirmiştir.
Mors alfabesi normal
alfabedeki her bir harfe
karşılık gelen nokta ve
çizgilerden oluşur.
Samuel Morse invented
the electromagnetic
telegraph in 1835 and
developed an alphabet
so that the messages
delivered could be
properly understood.
Morse alphabet is
formed by a sequence
of dots and dashes
corresponding to each
letter and number in the
standard alphabet.
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karşılık gelen nokta ve çizgilerden oluşan Mors alfabesi sayesinde elektrikle
iletilen “tık tık” sesleri anlam kazanmış
ve saniyeler içinde uzaklara ulaşmanın
yolu bulunmuştur.
TANRI NELERE KADIR?
Morse’un uzun süren çalışmalarının
sonucunda 1843’te Washington D.C. ve
Baltimore, Maryland arasında bir telgraf hattı kurulmuş ve “Tanrı nelere kadir?” şeklinde tercüme edilen bir İncil
ayeti ilk mesaj olarak iletilmiştir: “What
hath God wrought?” Pratik kullanımıyla kısa sürede benimsenen telgraf tüm
dünyada hızla yayılmış ve dönemin en
teknolojik iletişim aracı olmuştur.
TELGRAF NASIL ÇALIŞIR?
Elektrikli telgraflar; verici, alıcı ve ikisi arasına çekilmiş elektrik hattından
oluşmaktadır. Verici istasyonda bulunan telgraf memurunun anahtara bas-

derstood. Formed by a sequence of dots
and dashes corresponding to each letter
and number in the standard alphabet,
the “ticking” sounds delivered by electricity gained meaning thanks to Morse
alphabet, helping us find a way to reach
remote distances just in seconds.
WHAT HATH GOD WROUGHT?
In 1843, a telegraph line was established between Washington D.C. and
Baltimore, Maryland after the longterm studies of Morse. A verse from
the Bible, “What Hath God Wrought?”
was delivered as the first message. Telegraph was quickly adopted thanks
to its practical usage and expanded
throughout the world to become the
most technological communication
device of the era.
HOW DOES TELEGRAPH WORK?
Electrical telegraph consists of a transmitter, a receiver and an electric line established between these two. An elec-

masıyla devrede elektrik akımı meydana gelir. Anahtara kısa basıldığında
“nokta”, uzun basıldığında “çizgi” sinyalleri oluşur. Bu sinyaller, elektromanyetik mıknatısın harekete geçirdiği bir
iğne aracılığıyla alıcı istasyona ulaşır ve
iğnenin kâğıt üzerinde nokta ve çizgilerden oluşan izler bırakmasını sağlar.
Latin alfabesinin nokta ve çizgilerle ifade edilmesiyle oluşturulan Mors alfabesi yardımıyla mesaj deşifre edilir.
TELGRAF OSMANLI'DA
1839 yılında Samuel Morse’un arkadaşı
Chamberlain, dönemin en önemli başkentlerinden biri olan İstanbul’a gelerek telgraf teknolojisini Osmanlı Sarayı’na tanıtmak ve kurulum için gerekli
izinleri almak istemiştir. Fakat telgraf
teknolojisi henüz mükemmel hale gelmediğinden Chamberlain’ın getirdiği
cihazlar çalışmamıştır. Cihazlarını tamir ettirmek için Avusturya’ya giden

trical current is generated in the circuit
when the telegraph officer located on
the transmitter station presses the button. A “dot” signal is generated when the
button is pressed for a short time while
a “dash” signal is generated when it is
pressed for a longer time. These signals
arrive at the receiver station through a
needle activated by the electromagnet,
allowing the needle to mark dots and
dashes on the paper. The message is
decoded with the help of the Morse alphabet that is created with the dot and
dash version of the Latin alphabet.
TELEGRAPH IN THE OTTOMAN
EMPIRE
A friend of Samuel Morse, Chamberlain came to one of the most significant capital cities of the era, Istanbul
in 1839 to introduce the telegraph
technology to the Ottoman Royal
family and get the necessary permission for installation. But, as telegraph technology was not perfect

OCAK / JANUARY
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Chamberlain, dönüş yolunda bindiği
gemi batınca hayatını kaybetmiş, telgrafı Osmanlı Sultanı’na sunması mümkün olmamıştır.
Daha sonra Amerikalı Profesör J. L.
Smith ve misyoner Cyrus Hamlin 1847
yılında Sultan Abdülmecid’e telgraf
teknolojisini tanıtma şansı yakalamıştır. Sarayın koridorları arasına kurulan
düzenek aracılığıyla yapılan tanıtımda
Sultan’ın “Fransız gemisi geldi mi? Avrupa’dan ne haberler var?” şeklindeki
sözleri diğer odaya iletilmiş, ertesi gün
denemeler başarılı şekilde devam etmiştir. Bu yeni icadı oldukça heyecan
verici bulan Sultan Abdülmecid, Samuel Morse’a nişan-ı iftihar madalyası
ve berat yollatarak, telgraf altyapısının
kurulması için emir vermiştir.
SAMUEL MORSE,
PADIŞAHIN
GÖNDERDIĞI
NIŞAN-I İFTIHAR ILE
SAMUEL MORSE, SENT
BY THE SULTAN
WITH NIŞAN-I İFTIHAR

Telgrafın icadını
heyecanla karşılayan
Sultan Abdülmecid,
Samuel Morse’a
nişan-ı iftihar
madalyası ve berat
yolladı.
Welcoming the invention
of telegraph excitedly,
Sultan Abdülmecid sent a
medal and letter of honor
to Samuel Morse.
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HIZLA YAYILIYOR
Bu tarihten sonra Osmanlı İmparatorluğu, özellikle savaşlar esnasında
kullanmak üzere telgraf sistemlerinin
kurulmasına oldukça önem vermiştir.
1855’te Kırım Savaşı esnasında İstanbul ile Varna arasında deniz altı telgraf hattını hizmete açan Osmanlı; aynı
yıl Telgraf Müdürlüğünü ve peşinden
Telgraf Mekteplerini kurarak bu yeni
teknolojiye büyük yatırım yapmıştır.
1865 yılına gelindiğinde dünyanın en
uzun telgraf hatlarından birine sahip
olan Osmanlı, yılda 5 milyon telgraf çekilen bir kapasiteye kavuşmuştur. 1871
yılında Posta Nezareti ve Telgraf Nezareti birleştirilerek Posta ve Telgraf Nezareti halini almış ve telgraf hizmetleri
posta hizmetleriyle eşgüdüm halinde
yürütülmeye başlanmıştır.
PATARA’DAKI HAZINE
Günümüzde Antalya’nın Kaş ilçesinde
yer alan Patara ören yerinde yapılan
kazı çalışmalarında Osmanlı Devleti’ne
ait ilk telsiz telgraf istasyonu bulunmuştur. Bu hattın diğer ucu Libya’nın
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then, the devices brought by Chamberlain did not work. Chamberlain
went to Austria to have the devices
fixed. He passed away as the ship
carrying him sank on the way back,
so was unable to present telegraph
to the Ottoman Sultan.
Afterwards, American Professor J.
L. Smith and missioner Cyrus Hamlin found the chance to introduce
telegraph technology to Sultan Abdülmecid in 1847. A mechanism was
set up between the halls of the palace. In his message Sultan asked “Has
the French ship come? What are the
news from Europe?”, which was delivered to the other room. The trials continued successfully the next day. Sultan Abdülmecid found this invention
quite exciting and sent a medal and
letter of honor to Samuel Morse, after
which he ordered for the installation
of the infrastructure for telegraph.
EXPANDING RAPIDLY
Since that date, the Ottoman Empire
attached a great importance to the
installation of telegraph systems to be
particularly used during wars. The Ottomans put the submarine telegraph
line between Istanbul and Varna
during the Crimean War in 1855 and
made a great investment in this new
technology by founding the Telegraph
Office in the same year, followed by
the Schools of Telegraph. By 1865, the
Ottomans came to possess one of the
longest telegraph lines in the world,
reaching a capacity to send 5 million
telegrams per year. The Postal Office
and Telegraph Office were combined
in 1871 to operate under the Postal and
Telegraph Office and telegraph services and was coordinated with postal
services.
THE TREASURE IN PATARA
During the excavations carried out today in Patara archeological site located
in Kaş, Antalya, the first wireless tele-

Derne kentinde yer almaktadır. 1906’da
Sultan II. Abdülhamit tarafından İmparatorluğun Afrika’daki topraklarıyla
iletişim kurması için inşa ettirilen istasyon, müzeye dönüştürülmektedir.
2020 yılı, Cumhurbaşkanı Erdoğan
tarafından Patara Yılı ilan edilerek bu
ören yerinin geniş kitlelerce tanınması ve turizm potansiyelinin arttırılması
amaçlanmıştır.
MILLÎ MÜCADELE’DE TELGRAF
Osmanlı yıllarında kurulan telgraf altyapısı Millî Mücadele yıllarında stratejik rol oynamıştır. Bu gelişmiş altyapı
sayesinde Millî Mücadelemizin lideri
Gazi Mustafa Kemal Paşa, savaşın kilit
pozisyonlarındaki komutanlarla irtibat
kurmuş ve emirlerini cepheye hızlıca
göndermiştir. Telgraf mekteplerinde
yetişen telgraf memurlarımızın cansiperane çalışmaları da Millî Mücadele
tarihimize iftiharla yazılmıştır.
Kurtuluş Savaşı esnasında postane ve
telgraf istasyonlarının denetimi de oldukça önemli görülmüştür. Düşman
devletlerin haberleşmeyi engellemek
amacıyla postanelere ve telgraf hatlarına yönelik işgal ve saldırıları karşısında pek çok gizli telgraf hattı kurulmuş

graph station of the Ottoman Empire
was found. The other end of this line
extends to Derna city in Libya. In 1906,
Sultan Abdülhamit the 2nd had this
station built to enable the Empire communicate with its lands in Africa. The
station is being turned into a museum
today. Year 2020 was declared “Patara
Year” by H.E. president Recep Tayyip
Erdoğan with the aim to help this archeological site increase its tourism potential by getting widely recognized.

PATARA
İLK TELSİZ
TELGRAF
İSTASYONU
CERES
AUS CI ES!
VOLICAE

TELEGRAPH DURING THE WAR OF
INDEPENDENCE
Founded during the Ottoman Period, telegraph infrastructure played
a critical role during the War of Independence. Thanks to this advanced
infrastructure, the leader of the War of
Independence, Ghazi Mustafa Kemal
Atatürk, was able to contact key commanders of the war and delivered its
orders fast to the front lines. The devoted works of telegraph officers trained in
the schools of telegraphs also marked
the history of our War of Independence.
Auditing post offices and telegraph
stations was considered as important
during the War of Independence. Several secret telegraph lines were inOCAK / JANUARY
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hale getirmiş; yerel pazarlar, yerini ulusal ve uluslararası pazarlara
bırakmıştır. Bu süreçte yazılı basının etkinliği de artmış, matbuat
hizmetleri hızlanarak gazetecilikte kullanılan dilin standartlaştırılması sağlanmıştır.

•
Telgraf, dünya tarihinde de
çok kez kritik rol oynamıştır.
Tarihe “Zimmerman Telgrafı”
olarak geçen telgraf, I. Dünya
Savaşı’nın seyrini değiştirerek
Almanya’ya savaşı
kaybettirmiştir.
Telegraph has played a
critical role several times in
the world history. Known as
the “Zimmermann Telegram”
in history, telegraph
changed the course of
the World War I, causing
Germany to lose the war.

•
“Milletin bağımsızlığını,
yine milletin azim ve kararı
kurtaracaktır” şiarının yer
aldığı Amasya Genelgesi,
telgraf telleri aracılığıyla yurt
geneline yayıldı. Erzurum
ve Sivas Kongreleri’nin
davetleri de vilayetlere
telgraf yoluyla iletildi.
Amasya Circular, marked
by the motto “The
independence of the
nation will be saved by the
determination and solidarity
of the nation.” expanded
throughout the country
thanks to telegraph wires.
Invitations for Erzurum and
Sivas Congresses were
also delivered to cities via
telegraph.
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ve şifreli yazışmalar yapılmıştır. Muharebeyi sekteye uğratmak amacıyla
düşman kuvvetleri tarafından kesilen
telgraf telleri her gece vatansever telgrafçılar tarafından yeniden bağlanmış
ve zorlu koşullara rağmen haberleşme
kesintisiz sürdürülmüştür.
Zafere giden yolda telgraf memurlarımızın çabası o kadar etkili olmuştur ki
Gazi Mustafa Kemal Paşa, zaferin ardından bir yabancı gazeteciye verdiği
röportajda “Millî Mücadeleyi telgraf telleriyle kazandık” demiştir.
TELGRAFLA DEĞIŞEN DÜNYA
Telgrafın günlük hayatta yaygın olarak kullanılmasıyla dünya milletleri
yakınlaşmış, hızlı bilgi akışı sayesinde
sosyal yaşam, ticaret ve siyaset yeniden örgütlenmiştir. Telgraf, daha
önce yüz yüze gerçekleştirilen ekonomik ilişkileri, uzaktan iletişimle yapılır

stalled and coded correspondences
were carried out against the enemy
invasions and attacks aimed to hinder communication. Telegraph wires
cut by enemy forces with the aim to
disrupt the war, were reconnected by
patriot telegraph officer every night, to
continue communication uninterruptedly despite the difficult conditions.

İlerleyen yıllarda telgraf sistemi
üzerinde çalışmalar devam etmiş;
dört mesajın aynı anda iletilmesine izin veren sistemler, birleşik
telgraf istasyonları ve nihayet radyo dalgalarının icat edilmesi ile
kablosuz telgraf sistemleri kurulmuştur. Bu ilerlemeler sonucunda bugün kullandığımız telefon,
internet ve dijital teknolojilere kapı
aralanmıştır.

With the common usage of telegraph
in daily life, world nations came closer
to each other and social life, commerce
and politics got reorganized thanks to

Telgraf göndermek için PTT iş yerlerine
başvurabilir, 444 1 788’i arayabilir www.
etelgraf.ptt.gov.tr ’yi ziyaret edebilirsiniz.
You can go to PTT offices, call 444 1 788
or visit www.etelgraf.ptt.gov.tr to send
telegraphs.

İLETIŞIM TARIHIMIZDEKI
SAYGINLIĞINI KORUYOR
1855 yılında Osmanlı İmparatorluğu’na geldiği günden bu yana PTT
tarafından sunulan telgraf hizmeti, 2006 yılında teknolojiye uygun
şekilde dijital ortama da taşınmıştır. Telgraf; yeni iletişim teknolojilerinin gölgesinde kalsa da sonraki icatlara öncülük etmesi ve Millî
Mücadele tarihimizdeki anlamlı
yeri dolayısıyla kendisine duyulan
saygıyı hiç yitirmemiştir.

fast information flow. Thanks to telegraph, the face-to-face economic relationships came to be carried out through remote communication; local markets were replaced by national and international
markets. The efficacy of printed media increased in the meantime,
the press services gained speed to achieve a standard language in
journalism.
Studies on telegraph system continued in the following years, leading to systems allowing for the delivery of four messages concurrently, combined telegraph stations and ultimately to the development of wireless telegraph systems with the invention of radio waves.
The door to today’s telephone, Internet and digital technologies was
opened thanks to all these developments.

The efforts of our telegraph officers
had been so influential in the path towards victory that, Ghazi Mustafa Kemal Pasha said “We have won the War
of Independence with our telegraph
wires” in an interview he gave to a foreign journalist following the victory.
WORLD CHANGING WITH
TELEGRAPH

•

PRESERVING ITS GRACE IN OUR HISTORY OF COMMUNICATION
1. DÜNYA HARBİ ve
İSTİKLAL SAVAŞI
YILLARI'NDA KULLANILAN
KOMPLE TELGRAF CİHAZI
THE COMPLETE
TELEGRAPH DEVICE USED
DURING THE WORLD
WAR I. AND THE WAR OF
INDEPENDENCE

Offered by PTT since the date it was introduced to the Ottoman Empire in 1855, telegraph service was moved to the digital environment
in 2006 in line with the technological advancements. While being
overshadowed by the new communication technologies, telegraph
has always preserved its grace as it led to future inventions and
played a critical role in the history of our War of Independence.
OCAK / JANUARY
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Fatih Çavuşoğlu

DOÇ. DR. HALIL ÖZCAN:

"MILLI MÜCADELE TELGRAFLA KAZANILDI"
Assoc. Dr. Halil Özcan:
National Struggle Were Conducted
with Telegraph

•
Bu ayki Yakın Plan konuğumuz; Başkent Üniversitesi Atatürk
İlkeleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Halil
Özcan. Millî Mücadelemizde telgraf memurlarımızın oynadığı rolü
günyüzüne çıkaran çalışmalarıyla bilinen Doç. Dr. Özcan “Atatürk’ün
Özel Şifre Hattı PR Gizli Telgraf Merkezi” isimli kitabıyla Sedat Simavi
Sosyal Bilimler Ödülü’ne layık görüldü.
This month’s Close-up Quest is Associate Prof. Halil Özcan, Başkent
University Atatürk's Principles Application and Research Center Faculty
Member. Assoc. Prof. Özcan is known for his works revealing the role of
our telegraph officers in our National Struggle and has been awarded the
Sedat Simavi Social Sciences Award with his book named “Atatürk’ün Özel
Şifre Hattı PR Gizli Telgraf Merkezi” (Atatürk’s Private Code Line: PR Secret
Telegraph Center).
Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa
Kemal Atatürk tarafından kaleme alınan Nutuk’ta 784 kez “telgraf” kelimesinin geçtiğini aktaran Doç. Dr. Halil
Özcan, Millî Mücadele yıllarında telgrafhanelerin kontrolünü, vatana sahip
olabilmenin ön şartı olarak tanımlıyor. Atatürk’ün “Zaferi telgraf telleriyle
kazandık” sözünü hatırlatan Doç. Dr.
Özcan, telgraf memurlarımızın cansiperane gayretlerini savaşın seyrini değiştirecek önemde görüyor.
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Assoc. Prof. Halil Özcan states that the
word “telegraph” is used 784 times in Nutuk (the Great Speech) written by Mustafa
Kemal Atatürk, the founder of our republic,
and defines the control of telegraph offices
as the prerequisite for owning the nation.
Reminding Atatürk’s statement “We won
the victory with the telegraph wires”, Assoc.
Prof. Özcan notes that the selfless efforts of
our telegraph officers are as important as
to change the course of the war.

İletişim ve haberleşme alanında devrimsel bir yenilik olan telgraf Osmanlı
Devleti tarafından da hızla benimsendi. Osmanlı’nın telgraf altyapısına verdiği önemden bahsedebilir misiniz?

Telegraph, which was a revolutionary innovation in communication and correspondence, was adopted quickly by the
Ottoman Empire. Could you please state
the importance the Ottoman Empire
placed on the telegraph infrastructure?

19. yüzyılın ortalarından itibaren bütün
dünyada ve Osmanlı Devleti’nde hızla gelişmeye başlayan telgraf; ülkelerin
sınırları içerisinde yönetim merkezinin
otoritesini daha etkin kılarken, ülkeler
arasında da iş birlikleri geliştirmeyi başardı. Telgraf, zamansal ve mekânsal sınırları aştığı için sosyal yapıları ve bireysel algıları da şekillendirmeye başladı.
Kullanımı yaygınlaştıkça stratejik açıdan önemi daha da artan telgraf haber-

Telegraph started to rapidly develop in the
world as well as the Ottoman Empire in the
middle of the 19th century, dynamized the
authority of government center within the
borders of the countries and improved the
cooperation between countries. Telegraph
started to shape social structures and personal perceptions as it oversteps time and
spatial limits. The strategic importance of
telegraph communication increased as its
use became widespread, and it functioned

DOÇ. DR. HALIL ÖZCAN
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•
I. Dünya Savaşı yıllarında
PTT Nezareti’nin ordunun
emrine verdiği 511
mensubu, düşmanın yoğun
bombardımanı altında telgraf
ve telefon hatlarını çalışır
durumda bulundurdu.
511 members of the PTT
Office put under the army’s
orders during World War
I, kept the telegraph and
phone lines in the working
condition under heavy
shelling of the enemy.

Osmanlı döneminde
açılan telgraf
mekteplerinde
yetişen telgraf
memurları, I. Dünya
Savaşı’nda ve Millî
Mücadele yıllarında
önemli görevler
üstlendi.
The telegraph officers,
raised in the telegraph
schools opened in
the Ottoman period,
undertook important
duties during World
War I and the National
Struggle.

GALATASARAY LISESI
GALATASARAY HIGH SCHOOL

leşmesi, geniş bir coğrafyada hüküm
süren Osmanlı Devleti için, ülkenin her
tarafını merkezi otoriteye bağlayan bir
işlev gördü. Bu nedenle hem Sultan Abdülmecit, hem Abdülaziz ve hem de II.
Abdülhamit dönemlerinde telgraf hatlarının genişlemesi sürdürüldü.

as a connection between the central government and the entire nation for the Ottoman Empire ruling over a large geography.
Therefore, the enlargement of telegraph
wires was continued under the rules of Sultan Abdülmecit, Sultan Abdülaziz, and Sultan Abdülhamit the Second.

Ekonomisinin zayıf oldu bir dönemde
Osmanlı topraklarının telgraf ağlarıyla örülmesinde, masrafların halk tarafından karşılanmasının önemi de göz
ardı edilemezdi. 1860’ta Üsküdar - Basra Hattının çekilmesi sırasında telgraf
hatları Ankara, Yozgat, Sivas, Harput, Diyarbakır ile Mardin’e ulaştı ve muhabereye başladı. Anadolu’da Millî Mücadele
başladığında 60 yıllık bir telgraf tecrübesi vardı. Aynı zamanda kapitülasyon
hukuku çerçevesinde yabancı posta ve
telgraf işletmeleri faaliyet gösteriyordu.

The fact that the costs of equipping the
Ottoman lands with telegraph wires when
there was a weak economy were covered
by the public cannot be disregarded. The
telegraph wires reached to Ankara, Yozgat,
Sivas, Harput, Diyarbakır and Mardin during
the installment of the line between Üsküdar
- Basra, and the battle started. The nation
had a 60-year of experience with the telegraph when the National Struggle began in
Anatolia. Additionally, foreign post and telegraph enterprises were operating within the
framework of the capitulation law.

Osmanlı Devleti’nin telgraf eğitimine de
önem verdiği bilinir.

It is known that the Ottoman Empire attached importance to telegraph training.

Tabii. 2 Ocak 1861 tarihli kanunla İstanbul’da Fünûn-i Telgrafiye Mektebi, resmî
olarak eğitime başladı. Bu okulu, Mekteb-i Fünûn ve Makinacıyan okulu (18631868), Posta ve Telgraf Mektebi (18711880), Telgraf Mekteb-i Alisi (1909) takip
etti. Bu okulların yanı sıra dönemin en ileri eğitim kurumlarından kabul edilen Galatasaray Lisesi’nde ve Darüşşafaka’da da
telgraf dersleri okutuldu. Okullaşma ile
telgraf memuru yetiştirilmesi konusunda
yabancı bağımlılığının ortadan kaldırılması amaçlandı.
Millî Mücadele’nin hemen öncesinde
yaşanan I. Dünya Savaşı’nda yetişen bu
telgraf memurlarımız ve dolayısıyla PTT
nasıl bir misyon üstlendi?

I. Dünya Savaşı başlarken, kapitülasyonların tek taraflı kaldırılmasıyla yabancı
telgraf işletmelerinin faaliyetlerine de son
verildi. Buradaki Türk kökenli memurların
çoğu Posta ve Telgraf Nezareti’ne (PTT)
alındı. Nezaret ayrıca, savaşta ihtiyaç duyulabilecek haberleşme alt yapısını oluşturabilmek için sahra telgraf merkezleri
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Of course. With the Law dated 2 January
1861, the Fünûn-i Telgrafiye Mektebi (the
Telegraph Officer Military School) officially
begun to provide education in İstanbul. It
was followed by Mekteb-i Fünûn and Makinacıyan Okulu (1863-1868), Posta ve Telgraf
Mektebi (Post and Telegraph School) (18711880), and Telgraf Mekteb-i Alisi (1909). In addition to these schools, telegraphy lessons
were given in the Galatasaray High School
and Darüşşafaka, which were regarded as
the most prestigious education institutions
at that time. Dependence on foreign nations about raising telegraph officers was
aimed to be eliminated with schooling.
What kind of a mission our telegraph officers, hence the PTT, undertook during
World War I occurred right before our National Struggle?

The operations of the foreign telegraph enterprises were ended with the one-sided
abolishment of capitulations at the beginning of World War I. Most of the Turkish-origin officers were recruited in the Post and
Telegraph Ministry (PTT). The ministry established field telegraph centers to create a

kurdu. Savaşa girdikten sonra ise ordu ve
kolordu seviyelerindeki birliklerde telgraf
bölükleri, daha alt kademedeki birliklerde
ise telgraf takımları kuruldu.

communication infrastructure that might
be needed during the war. Telegraph divisions were formed among troops at the
level of army and army corps, and telegraph teams were formed in lover level
troops after the nation went to war.

I. Dünya Savaşı’nda PTT Nezareti’nin ordunun emrine verdiği 511 mensubu, düşmanın yoğun bombardımanı altında telgraf
ve telefon hatlarını çalışır durumda bulundurdu. Buna ilave olarak PTT Nezareti,
cephelerdeki orduların İstanbul’la haberleşmesini sağlamak amacıyla, sürekli saldırıya uğrayan telgraf hatlarını onardı ve
savaş süresince bütün telgrafhaneleri 24
saat açık tutarak şifreli telgrafların anında
adreslerine ulaştırılmasını sağladı.
Mondros Mütarekesiyle kapitülasyon
hukuku tekrar uygulandığı için yabancı
posta ve telgraf merkezleri yeniden açılmaya başlandı. İtilâf Devletleri, I. Dünya
Savaşı’ndan yenik çıkan Osmanlı Devleti’ni parçalayabilmek için sadece ordularının terhisini yeterli görmeyerek, liman ve
demiryolu ulaşımı ile haberleşmesini de
kontrol altına almak istiyordu.
Mondros Ateşkes Antlaşması’nın 12. Maddesi’ne dayanarak Hükümet haberleşmesi hariç, telsiz – telgraf ve kablolarının
kontrolü itilâf memurlarının denetimine bırakıldı. İşgaller başladığında telgraf
hatlarını ele geçirmek cepheleri ele geçirmek kadar önemliydi. Ayrıca elimizde
bulunan vatan parçalarını yönetebilmek
ve koruyabilmek için de telgraf önemli ve
gerekliydi.
Millî Mücadelemizin önemli bir kısmı
telgraf haberleşmesinin kontrolüyle ilgili görünüyor.

Tabii o günün en etkili ve stratejik haberleşme cihazı telgraftı. Bu nedenle
telgrafhanelerin kontrolü, vatana sahip
olabilmenin ve yönetebilmenin ön şartıydı. 12 Nisan 1919’da Mehmet Ali Bey PTT
Nazırlığı’ndan ayrıldı ve Nazırlık, Dahiliye
Nezareti’ne bağlı Umum Müdürlüğüne
dönüştürüldü. 14 Nisan 1919’da da Refik
Halid (Karay) bu kuruma müdür olarak
atandı.

511 members of the PTT Office put under the
army’s orders in World War I, kept the telegraph and phone lines in the working condition under heavy shelling of the enemy.
Additionally, the PTT Office repaired the telegraph lines that were attacked continuously
to ensure the communication of the armies
in the front line with İstanbul and kept all
telegraph offices open 24/7 to immediately
deliver coded telegraphs to receivers.
Foreign post and telegraph offices started
to reopen as the capitulation law reentered
into force with the Armistice of Mudros. The
Allied Powers wanted to get port and railway transportation and communication
under control in addition to the discharge
of armies to split the Ottoman Empire,
which was defeated in World War I.

I. Dünya Savaşı
sonrasında İtilâf
Devletleri Osmanlı
ordularının
terhisini yeterli
görmeyerek,
telgrafhanelerine
de el koymak
istedi.
The Allied Powers
wanted to retain
telegraph offices
in addition to the
discharge of Ottoman
armies after
World War I.

The control of radio - telegraph, and wires
except government correspondences was
left under the controlling of allied powers’
officers based on Article 12 of the Armistice
of Mudros. Taking possession of the telegraph lines was as important as taking possession of the front-lines when the occupations started. Additionally, the telegraph
was important and necessary to manage
and protect the lands of the country.
An important part of our National Struggle looks in relation to the control of telegraph communication.

Of course, the most effective and strategical communication device of that time was
the telegraph. Therefore, the control of the
telegraphs was the prerequisite for owning
and managing the nation. Mehmet Ali Bey
left the Ministry of PTT on 12 April 1919, and
the Ministry was transformed into a General Directorate affiliated with the Ministry
of Interior. Refik Halid (Karay) was assigned
to as the directorate of this institution on 14
April 1919.
OCAK / JANUARY
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Mustafa Kemal Paşa:
“Paramız yoktu. Bu
büyük kuvvetten
mahrumduk. Bizim
elimizde tek kuvvet
vardı: Telgraf
Direkleri.”
Mustafa Kemal Pasha: “We
did not have money. We
were deprived of that major
force. We only had one force:
Telegraph poles.”

•
Mustafa Kemal Paşa’nın
Anadolu ile kurduğu tüm
iletişim telgraf yoluyla
yapıldı. Telgraf trafiği o kadar
yoğunlaştı ki Mustafa Kemal
Paşa adeta bir “merkez
santrali” konumuna geldi.

Mustafa Kemal Pasha’s
communication with
Anatolia was via telegraph.
The telegraph traffic
became so busy that
Mustafa Kemal Pasha
turned into an “operating
central.”
MUSTAFA KEMAL PAŞA

Yaklaşık bir ay sonra Mustafa Kemal
Paşa, Anadolu’ya geçerek Millî Mücadeleyi başlattı. Amasya Tamimi’nin ilanından bir gün sonra İstanbul Hükümeti,
Mustafa Kemal Paşa’yı görevden aldığı
gibi onun ve Müdafaayı Hukuk Cemiyetleri’nin telgraf haberleşmesini de
yasakladı. Kahraman ve fedakâr telgrafçılarımız da Mustafa Kemal Paşa’nın
haberleşme isteklerini İstanbul Hükümeti’nin yasaklamasına rağmen yerine
getirmeye devam etti.
Mustafa Kemal Paşa’nın Millî Mücadelemizin bütün aşamalarında telgrafı çok
etkin kullandığını biliyoruz. Biraz bu süreçten bahsedelim mi?

Mustafa Kemal Paşa, Anadolu’ya geçtikten sonra telgraf aracılığıyla Kolordu Komutanlıklarıyla temas kurarak işe başladı.
Komutanlardan bölgelerindeki gelişmeleri telgrafla en seri şekilde kendisine bildirmelerini, işgallere karşı halkı aydınlatarak teşkilat kurmalarını, yabancı devletler
ve İstanbul Hükümeti nezdinde telgrafla
işgalleri protesto etmelerini ve yine protesto mitingleri düzenlemelerini istedi.
Mustafa Kemal Paşa valiliklerle ve müstakil mutasarrıflıklarla da telgraf yoluyla
haberleşiyordu. Telgraf trafiği o kadar
yoğunlaştı ki Mustafa Kemal Paşa adeta
bir “merkez santrali” konumuna geldi ve
işgallere karşı örgütlenme ve Millî Direniş,
telgraf ile yönetilmeye başlandı.
Anadolu’daki bu gelişmeler karşısında
Damat Ferit Hükümeti’nin tutunabilmesinin bir tek yolu, Sivas Kongresi’ni bastırmak ve dağıtmaktı. Diğer taraftan Millî
Mücadele’nin devamlılığı da Sivas Kongresi’nin toplanmasına bağlıydı. Bu ortamda Mustafa Kemal Paşa’nın, Sivas’ta telgraf merkezini usta bir taktik ve strateji ile
etkili bir şekilde kullandığı ve sonuç aldığı
görülür. Şöyle ki, İstanbul Hükümeti’nin
bütün umudunu bağladığı Elazığ Valisi
Ali Galip’in İngilizler tarafından kışkırtılan
aşiretlerle birlikte Sivas’ı basacağı haberini alan Mustafa Kemal Paşa, kolordulara ve vilayetlere zamanında gönderdiği
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One month after this event, Mustafa Kemal Pasha went to Anatolia and started
the National Struggle. the İstanbul Government dismissed Mustafa Kemal Pasha
of duty and banned telegraph communication between Müdafaayı Hukuk Cemiyetleri (countrywide resistance organizations) one day after the announcement of
Amasya Circular. Our heroic and devoted
telegraphers continued to fulfill the communication requests of Mustafa Kemal Pasha despite the prohibition of the İstanbul
Government.
We know that Mustafa Kemal Pasha used
the telegraph quite effectively in all stages
of our National Struggle. Could you please
mention a little bit about this process?

Mustafa Kemal Pasha started working by
contacting with the Corps Commanderships through the telegraph after he went
to Anatolia. He asked the commanders to
report the developments in their areas to
him in the fastest way possible, to establish organizations by informing the public
about the occupations, and to protest the
occupations and organize protest rallies
before the foreign nations and the İstanbul
Government. Mustafa Kemal Pasha communicated with governorships and governors through telegraph. The telegraph
traffic became so busy that Mustafa Kemal
Pasha turned into an “operating central,”
and organizations against occupations
and the National Resistance were started
to be managed through telegraphs.
The only way for the Damat Ferit Government to uphold against all these developments in Anatolia was to raid and dispel the
Sivas Congress. On the other hand, the continuance of the National Struggle depended
on the actualization of the Sivas Congress.
It can be seen that Mustafa Kemal Pasha
used the telegraph center in Sivas with a
skillful tactic and strategy and obtained effective results. Mustafa Kemal Pasha who
heard the news that the Elazığ Governor Ali
Galip, upon whom the İstanbul Government
pinned its hope, was going to raid Sivas with
the tribes provoked by the English, informed

telgrafla ihaneti bildirmek suretiyle
gerekli tedbirleri aldırarak bu tehlikeyi
ortadan kaldırdı. Ayrıca Sivas Kongresi,
Anadolu’nun İstanbul ile telgraf haberleşmesini yasakladığı için Anadolu’yu
yönetemeyen Damat Ferit Hükümeti
istifa etmek zorunda kaldı.
Millî Mücadelede telgrafın önemini
anlatmak için Nutuk’ta 784 kez telgraf
kelimesi geçtiğini söylemek sanırım yeterli olacaktır. Mustafa Kemal Paşa Millî
Mücadele’de telgrafçıların fedakâr desteklerine Nutuk’ta bizzat teşekkür eder.
Halide Edip (Adıvar) Hanım da “Türk’ün
Ateşle İmtihanı” adlı eserinde telgrafçıların tüm engellemelere rağmen Mustafa Kemal Paşa’yı bilgilendirme gayretlerinden takdirle bahseder.
Atatürk’ün Nutuk’taki teşekkürün dışında çeşitli konuşmalarında da telgrafçıları andığını biliyoruz.

Evet, hatta size bu konuda bir anekdot
aktarmak isterim. Cumhuriyet’in ilanından hemen önce Gazi Mustafa Kemal
Paşa, Ankara Garı’nda İstanbul gazetelerinin sahip ve başyazarlarıyla bir araya gelir. Bu toplantıda Akşam Gazetesi
Başyazarı Necmeddin Sadak, Paşa’ya
hitaben; “Kurtuluş hareketini, onun şerefini ve başarılı sonucunu, kendinize
en ufak bir pay ayırmadan her fırsatta
tamamen milletimize mal edersiniz.
Gerçekte, soylu milletimizin bağımsız yaşamak isteği, zillete tahammül
edemeyişi, haklı gururu, ulusal mücadelenin temel taşını teşkil eder. Fakat,
böyle geniş çaplı bir harekete girişirken
şüphesiz türlü araçlara ihtiyaç vardı. Siz
neye güvendiniz ve hangi maddi kuvvete dayandınız?” diye sorar. Atatürk
ince dudaklarını büker ve biraz düşündükten sonra tek kelimeden ibaret bir
cevap verir : “Hiç.” Bu cevap üzerine salonda bulunanlar hayretle Paşa’ya bakarken Paşa tebessümle devam eder:
“Paramız yoktu. Bu büyük kuvvetten
mahrumduk. Bizim elimizde tek kuvvet vardı: "Telgraf Direkleri.”

the army corps and provinces about the
treachery by sending a telegram and made
them take necessary measures and eliminated this danger. Additionally, Damat Ferit
Government, which was unable to govern
Anatolia, was obliged to step down as the
Sivas Congress banned communication between Anatolia and İstanbul.
I believe it will be enough to state that the
word telegraph is mentioned 784 times in
Nutuk to show the importance of the telegraph in the National Struggle. Mustafa Kemal Pasha shows gratitude towards
telegraph officers because of their selfless
contributions to the National Struggle. Halide Edip (Adıvar) mentions the telegraph
officers’ efforts to inform Mustafa Kemal
Pasha despite all obstructions in her book
named “Türk’ün Ateşle İmtihanı” (The Turks’
Test with Fire).
We know that Atatürk mentioned telegraph officers in his speeches in addition
to his acknowledgment in Nutuk.

Yes, I would like to give an annotation
about this subject. Gazi Mustafa Kemal Pasha comes together with the owner and
lead-writers of İstanbul gazettes in Ankara
Terminal right before the proclamation of
the republic. In this meeting, Necmeddin
Sadak, the lead writer of Akşam Gazette,
asks the following to Mustafa Kemal Pasha;
“You attribute the liberation movement, its
honor, and successful outcome to our nation without reserving a share to yourselves
at every opportunity. The will of our noble
people to live independently, their intolerance to derogation and rightful pride constitute the keystone of our national struggle.
However, all types of devices were needed
while starting such an extended movement. What did you rely on and which material forces did you lean on?” Atatürk puckers his thin lips and answers the question
after thinking a little bit: “Nothing.” Upon
this answer, those in the hall look at the Pasha in amazement, and the Pasha smiles
and continues: “We did not have money.
We were deprived of that major force. We
only had one force: Telegraph poles.”

İstanbul
Hükümeti’nin
Sivas Kongresi’ni
engelleme
girişimleri telgraf
sayesinde bertaraf
edildi.
The initiatives of the
İstanbul Government to
prevent the Sivas Congress
were eliminated with the
telegraph.
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Atatürk’ün Özel Şifre Hattı:
PR Gizli Telgraf Merkezi

Atatürk's Private Password Line:
PR Secret Telegraph Center
Doç. Dr. Halil Özcan, telgrafın Millî Mücadele tarihimizdeki yerini anlatan çok
önemli bir çalışmaya da imza attı. “Atatürk’ün Özel Şifre Hattı PR Gizli Telgraf
Merkezi” ismiyle kitaplaşan bu çalışma, Sedat Simavi Sosyal Bilimler Seçici Kurulu
tarafından; Kurtuluş Savaşı’mızda telgrafçıların oynadığı rolü ayrıntılandırdığı
ve sistematik bir bilimsel araştırma konusu yaparak bilgi dağarcığımıza katkıda
bulunduğu göz önüne alınarak 2019 yılında ödüle değer bulundu.
Assoc. Dr. Halil Özcan accomplished a very important work showing the importance of the
telegraph in the history of our National Struggle. This work was published in a book named
“Atatürk’ün Özel Şifre Hattı PR Gizli Telgraf Merkezi” was awarded by the Sedat Simavi
Social Sciences Selection Committee in 2019 considering that it gives details about the
role of telegraph officers in our War of Independence and contributes to our know-how by
turning it into a systematical scientific study.
Biraz da kitabınıza konu olan “PR Gizli
Telgraf Merkezi”nden bahsedelim. İşgal
yıllarında İstanbul’daki millî grupların
Mustafa Kemal Paşa ile haberleşmesi
nasıl sağlanabildi?

Mondros Ateşkes Antlaşması’nın 12.
maddesine dayanarak; askerî – mülkî
idareler ve demiryollarıyla birlikte telgrafhaneler de öncelikli ve eş zamanlı
olarak işgal ediliyordu. İstanbul’un işgalinde de bu kural uygulandı. Önce sabah
saat 06.00’da Şehzadebaşı Karakolu
basılarak şehir işgal edilmeye başlandı
ve birkaç saat sonra da İstanbul Telgrafhanesi işgal edildi. Manastırlı Hamdi
Bey’den İstanbul’un işgalini Ankara’da
bulunan Mustafa Kemal Paşa’ya bildirmesini isteyen kişi, dönemin İstanbul
Telgrafhanesi Baş memuru İhsan (Pere)
Bey’di. Bir müddet sonra işgal güçlerinin denetiminde ve sansüründe telgraf
haberleşmesine kısmen izin verildi. Ancak Ankara’daki Mustafa Kemal Paşa ile
onun İstanbul’da örgütlediği millî grupların haberleşmesi yapılamadı.
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Let’s mention a little bit about the “PR
Gizli Telgraf Merkezi” which was the
subject of your book. How was the communication between national groups in
İstanbul and Mustafa Kemal Pasha established during the occupation years?

Military-civil administrations and railways,
as well as telegraph offices, were occupied
firstly and simultaneously Based on Article
12 of the Armistice of Mudros. This rule was
implemented in the invasion of İstanbul.
The city was begun to be occupied with
the raiding of Şehzadebaşı Police Station
at 06:00 in the morning, and the İstanbul
Telegraph Office was occupied after a few
hours. It was İhsan (Pere) Bey, the Head
Officer of İstanbul Telegraph Office, who
wanted Manastırlı Hamdi Bey to report the
invasion of İstanbul to Mustafa Kemal Pasha who was in Ankara at that time. Telegraph communication was allowed under
the control and censorship of occupation
forces after some time. However, the communication between Mustafa Kemal Pasha,
who was in Ankara, and the national groups
he organized could not be established.

İşgalden kısa bir süre sonra (21 Nisan 1920’de) İhsan (Pere) Bey, İstanbul Merkez Telgrafhanesi Müdürü
olarak atandı ve sadece kariyerini
değil, hayatını da tehlikeye atma
pahasına Mustafa Kemal Paşa ile
haberleşmeyi sağlayacak gizli bir
telgraf merkezi kurmaya karar verdi.
Bunun için de kendisine çekirdek
bir kadro oluşturdu. Hat Başçavuşu Mümtaz (Tekmen) Bey ve Telgraf Memuru Ahmed Cevad (Besen)
Bey ile birlikte gizli merkezin yerini
belirledi. Seçilen yer, işgal edilmiş
olan Sirkeci Büyük Postanesi’nin
bodrumundaki pilciye ait terkedilmiş bir odaydı. Ancak binanın içi ve
dışı İngiliz askerlerinin kontrolü ve
denetimindeydi. Mümtaz Bey, buraya yukarıdaki telgraf salonundan
bir hat kablosu çekecekti. Ahmed
Cevad Bey de bir portakal kasası
üzerinde ve gaz lambası ışığında
telgraf cihazını kullanacaktı.
İşgal yılları İstanbul’unda oldukça
risk aldıkları görülüyor.

Elbette… Ankara, bu gizli merkeze
hemen cevap vermemiş tabii. İstanbul’da bulunan diğer gizli örgütlere
doğrulatmış ve ondan sonra haberleşmeye başlamış. PR Gizli Telgraf
Merkezindeki memurlar, merkez
ilk açıldığında her akşam saat 18.00
veya 19.00’da geliyor, genellikle iki
saat içerisinde işlerini bitiriyor ve etrafı toparlayıp gidiyorlardı. Mümtaz
Bey hat çavuşu olduğundan merkez telgrafhane binasına ve onun
zemin katına kolayca girebiliyor,
gizli merkezde çalışan memuru
içeri alıyordu. Gizli merkezin faaliyete geçmesiyle Millî Mücadele daha
da güç kazanmaya başladı.
Peki bu durum işgal güçlerinin
dikkatini hiç çekmedi mi?

İşgal kuvvetlerinin tüm sıkı tedbirlerine rağmen Ankara’da olup

İHSAN (PERE) BEY

Gizli telgraf
merkezine verilen
“PR” rumuzunun
Payitaht Riyaseti’nin
(İstanbul Merkezi)
kısaltması olduğu
düşünülmektedir.
Sonraki yıllarda
Soyadı Kanunu
çıkınca İhsan Bey’e
PR’den ilham
alarak “Pere” soyadı
verilmiştir.
The nickname “PR” given
to the secret telegraph
center is considered to be
the abbreviation of Payitaht
Riyaseti (İstanbul Center).
İhsan Bey was given the
surname “Pere” inspired by
“PR” as the Surname Law
was enacted in the following
years.

•
İstanbul’daki PR Gizli
Telgraf Merkezi sayesinde
Anadolu’da sürdürülen Millî
Mücadele daha da güç
kazandı.
The National Struggle
continued in Anatolia gained
more power with the PR
Secret Telegraph Center in
İstanbul.

İhsan (Pere) Bey was assigned as the
Director of İstanbul Central Telegraph
Office shortly after the invasion (21
April 1920) and he decided to establish a secret telegraph center that will
enable communication with Mustafa
Kemal Pasha at the cost of risking not
only his career but his life. He formed
a core cadre for this. He decided on
the place of the secret center with the
Sergeant Major of the Line Mümtaz
(Tekmen) Bey and Telegraph Officer
Ahmed Cevad (Besen) Bey. The selected place was a vacant room in
the basement of the occupied Sirkeci Great Post Office. However, the inside and outside of the building were
under the control and monitoring of
English soldiers. Mümtaz Bey was going to install a line cable from the telegraphy room above. Ahmed Cevad
Bey was going to use the telegraph
device on an orange case under the
light of the oil lamp.
It is obvious that many risks were
taken in İstanbul during the occupation years.

Of course, Ankara did not answer this
secret center right away. They made
other secret organizations to verify it
and then they started the communication. Officers in the PR Secret Telegraph Center came to the center
between 18:00 and 19:00 every night,
generally finished their works within
two hours, and left when the center
was just opened. Mümtaz Bey was able
to enter the central telegraph office
building and its basement easily as he
was the line sergeant and then he was
letting the officer working in the secret
center in secretly. The National Struggle started to gain power as the secret
center entered into service.
So, did this situation not draw the
attention of occupation powers?

İstanbul gazettes were informed
about the events in Ankara right away,
OCAK / JANUARY
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bitenlerden İstanbul gazeteleri hemen haberdar oluyor, İstanbul’daki
gelişmeleri de Ankara hızlı şekilde
öğreniyordu. Bu nasıl olabilirdi? Diğer taraftan İstanbul’daki millî örgütler, yeniden silah depolarını basarak
boşaltmaya başlamışlardı. Bunun
üzerine işgal kuvvetleri hem sansür
tedbirlerini sıklaştırdı hem de muhabere salonundaki süngülü asker sayısını artırdılar. Bunlarla da yetinmeyip
her telgraf makinesini en ufak vidasına kadar sökerek tetkik ettiler. Sonuç
alamayınca Anadolu’ya geçen tellere
telefon makineleri takıp hatları dinlemeye başladılar. Bütün bu idari, fennî
ve askerî tedbirlere rağmen gizli haberleşme konusunda en ufak bir ipucu bulamayınca para vaadiyle ihbar
ettirme yoluna gittiler.
Filmlerde gördüğümüz kadar heyecan
verici. Peki ihbar sonrası İhsan Bey ve
arkadaşları yakalandı mı?

İhbarı duyum alan İstanbul Telgraf Müdürü İhsan (Pere) Bey baskından hemen önce gizli merkezdeki malzemeleri kaçırmayı başardı ve her türlü olasılığı
hesaplayarak çok cesur bir karar daha
verdi. Kendisi İstanbul Merkez Müdürü
olduğu için Nişantaşı’ndaki evinde telefon hattı vardı. Bu hat sayesinde telgraf
haberleşmesi sürdürülebilirdi. Öyle de
oldu. PR Gizli Telgraf Merkezi’nin faaliyetleri Nişantaşı’ndaki bu evden devam
ettirildi.
PR Gizli Telgraf Merkezi sayesinde Felâh
Grubu ve MM Grubu’nun Ankara ile
doğrudan şifre haberleşmesi sağlanmış
oldu. İstanbul’dan Ankara’ya istihbarat,
silah, mühimmat ve insan desteği daha
da arttı. Bunun yanı sıra İhsan Bey ve
memurların Yunan kuvvetleri hakkında
edindikleri bilgileri Ankara’ya ulaştırmaları ve savaşın sonucunu etkileyecek kritik bilgileri telgraf çekmeleri çok önemli
katkıydı. Bu nedenle savaş sonrasında
İhsan (Pere) Bey ve arkadaşları İstiklâl
Madalyası ile onurlandırıldı.
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İhsan (Pere) Bey,
baskın duyumu
alınca gizli
merkezdeki cihazları
Nişantaşı’ndaki
evine taşır ve kendi
evini telgrafhaneye
dönüştürerek
Ankara’ya bilgi
geçmeyi sürdürür.
İhsan (Pere) Bey moved the
devices in the secret center to
his house in Nişantaşı after
he heard about the raid and
continued to inform Ankara
by transforming his house
into a telegraph office.

•
PR Gizli Telgraf Merkezini
kuran İhsan Pere ile
arkadaşları Ahmed Cevad
Besen ve Mümtaz Tekmen
savaş sonrasında İstiklâl
Madalyası ile onurlandırıldı.

İhsan Pere and his friends
Ahmed Cevad Besen and
Mümtaz Tekmen, who
established the PR Secret
Telegraph Center, were
honored with the Turkish
War of Independence Medal
after the war ended.

AHMED CEVAD BESEN
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and Ankara immediately learned about
the developments in İstanbul despite
the strict measures of occupation forces.
How could this be possible? On the other
hand, national organizations in İstanbul
started to raid armories and empty them
again. Thereupon, the occupation forces
tightened the censorship measures and
increased the number of bayonet soldiers
in the correspondence office They did not
settle for these and they examine all telegraph machines by unscrewing them up
to the smallest screw. They started to listen
to the lines going to Anatolia by installing
telephone machines on the lines after they
were unable to obtain any result. They did
not find any clue of secret communication
despite all these administrative, technical,
and military measures; thus, they chose to
make people give notice for money.
It is as thrilling as we see in movies. So,
did İhsan Bey and his friends get caught
after the notification?

İhsan (Pere) Bey, who heard about the raid,
was able to carry the devices in the secret
center right before the raid and he made
another courageous decision by calculating all possibilities. He had a phone line
in his house in Nişantaşı since he was the
Director of the İstanbul Central. Telegraph
communication could have been continued with this line. So it did. The activities of
the PR Secret Telegraph Center were continued from his house in Nişantaşı.
The communication between Felâh Grubu and MM Grubu and Ankara was provided directly with coded communication
thanks to the PR Secret Telegraph Center.
The intelligence, weapon, ammunition,
and human support from İstanbul to Ankara were increased. Additionally, it was an
important contribution of İhsan Bey and
officers to convey the information they got
about Greek forces and send telegrams
about the critical information that might
affect the outcome of the war. Therefore,
İhsan (Pere) Bey and his friends were honored with the Turkish War of Independence Medal after the war ended.

Doç. Dr. Halil Özcan: Kahraman
Telgrafçılarımızın İsimleri Yaşatılmalı
Assoc. Dr. Halil Özcan: The Names of Our Heroic
Telegraph Officers Should Be Kept Alive
Millî Mücadele’de telgrafçıların katkılarını çalışmış bir bilim insanı olarak
PTT sizin için ne ifade ediyor?

What does PTT mean to you, as a scientist who studies the telegraph officers’
contributions to the National Struggle?

Osmanlı’dan Cumhuriyet’e en önemli,
hızlı ve etkili haberleşme aracı telgraf idi.
Aynı zamanda tek güvenilir haberleşme
aracı da mektuptu. Mektup ve telgraf
uzun yıllar hayatımızdaki yerini korudu.
PTT, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e haberleşmeyi kesintisiz sürdürerek uzakları
yakın etti ve hasretleri dindirdi. Bu yönüyle her birimizin kişisel hatıralarında olduğu gibi ülkemizin tarihinde de
anlamlı bir yere sahip. Millî Mücadeleye
hayatlarını hiçe sayarak destek vermiş
kahraman ve fedakâr telgrafçılarımızın
hizmetlerinin bilinmesi, isimlerinin anılması ve yaşatılması bir vefa borcumuzdur diye düşünüyorum. Onun için bu
fedakâr telgrafçılarımızın isimlerinin PTT
şubelerinde yaşatılmasının önemli olduğuna inanıyorum.

The most important, fastest, and effective communication tool from the Ottoman Empire to the Republic was the
telegraph. At the same time, the only safe
communication tool was the letters. Letters and telegraph have kept their place
in our lives for a long time. PTT made the
distant places closer and helped people
fulfill their longings by continuing to provide communication without an interruption from the Ottoman Empire to the
Republic. It has an important place in our
personal history as well as the history of
our nation with this aspect. It is our duty
of loyalty to recognize the services of our
heroic and selfless telegraph officers who
supported the National Struggle risking
their lives, remember their names, and
keep them alive. Thus, I believe that it is
important to keep the names of these
selfless telegraph officers in PTT offices.

Günümüzde PTT’nin hangi hizmetlerini kullanıyorsunuz?

Maalesef elektronik haberleşmeyle
birlikte mektuplaşma ve kartpostal
alışkanlığımız sona erdi. Ancak ben
aynı evde yaşamamıza rağmen 11 ve
15 yaşındaki oğullarıma zaman zaman
el yazım ile mektuplar yazarak bu alışkanlığımı sürdürüyorum. Çünkü bu
mektuplar kalıcı ve etkili oluyor. Bizim
kuşağın en çok ilgisini çeken pul koleksiyonu yapmaktı. Pul koleksiyonumu
da çocuklarıma devrettim. Günümüzde en çok PTT’nin kargo hizmetini kullanıyorum. PttKargo’nun özellikle kitap
gönderimi indirimini takdir ediyor ve
kitaplarımı PttKargo ile gönderiyorum.

Which services of PTT do you use these
days?

Unfortunately, our habit of correspondence and postcards ended with electronic
communication. However, I continue this
habit by writing hand-written letters to
my sons aged 11 and 15 from time to time
even though we live in the same house.
Because these letters are permanent and
effective. Making a stamp collection was
also very popular. I handed over my stamp
collection to my children. Which services
of PTT do I use these days? I appreciate
the book delivery discount of PttKargo
and I send my books with PttKargo.
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Sümeyye Semiha Büyük

KÜRESEL EKONOMİYE İLK ADIM:

TELGRAF EKONOMİK
DÜZENİ NASIL DEĞİŞTİRDİ?
The First Step Towards Global Economy:
How Did The Teleghraph Change
The Economic Order?
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•
19. yüzyılın sonlarından itibaren yaygınlaşan telgraf, ticari ilişkilerin
ivmesini artırarak sanayileşmeye büyük katkıda bulundu ve dünya
ekonomisinin hâlihazırdaki görünümünü şekillendiren bir dizi
etkileşimi tetikledi. Hızla gelişen iletişim teknolojileri içinde
bulunduğumuz çağı dönüştürmeye devam ederken, tüm bu değişimin
kalbinde mütevazi görünümlü bir cihaz, yani telgraf bulunuyor.
Telegraphs popularized as of the end of the 19th century, made a great
contribution to industrialization by accelerating commercial relationships
and triggered a number of interactions that shape the existing appearance
of world economy. Rapidly developing communication technologies
continue to transform the era we’re living in, and a modest looking device,
the telegraph sits in the center of this change.
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Telgrafın icadı ve yaygın bir şekilde kullanımı haberleşmeyi tarihin
hiçbir döneminde olmadığı kadar
hızlandırıp kolaylaştırmıştı. Telgraf,
bilginin uzak mesafelere hızlı bir
şekilde iletilmesi anlamına gelmekteydi ki bu durum, emtia lojistiğinin
hızlanmasını da beraberinde getirdi. Mali piyasalar artan bilgi akışıyla
canlanmış, firma içi ve firmalar arası
bilgi transferi maliyeti hiç olmadığı
kadar düşmüştü.
DEMIRYOLU – TELGRAF
İŞ BIRLIĞI
Sanayi Devrimi’nin temel dinamiği
olan demiryolları, telgrafın icadıyla
daha efektif kullanılmaya başlandı.
Bu yönüyle telgraf ve demiryolu ikilisi, sanayinin ve ticaretin gelişimine
etki eden doğal iki ortak olmuştur.
The invention and common use of
telegraph accelerated and facilitated communication as never before
in history. Telegraph meant the rapid
transmission of information over long
distances, and it also caused fastening the commodity logistics. Financial
markets rouse up with increasing information flow, and the costs of internal and external information transfer
were reduced more than ever.
COOPERATION BETWEEN RAILWAY
AND TELEGRAPH
The main dynamics of the Industrial
Revolution, railways were begun to be
used more effectively with the invention of the telegraph. The duo of railway and telegraph became natural
partners affecting the development
of industry and commerce. The telegraph was first used as a control mechanism for railways, and the passage
rights, arrival and departure times of
the trains were coordinated with the
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Telgraf, ilk olarak demiryollarının
kontrol mekanizması olarak kullanılmış; telgraf sayesinde trenlerin
geçiş hakları ve geliş ve gidiş saatleri koordine edilmiştir. Telgraf, demiryollarıyla yapılan emtia sevkiyatlarının kontrolünü sağlayarak da
merkeziliğin ve tekelciğin gelişimine uygun ortam sağlamıştır.
TARIM TOPLUMUNDAN SANAYI
TOPLUMUNA

Telgrafın zaman,
demiryollarının
mekân kısıtını
kaldırması
birbirine uzak
yerleri aynı pazar
içinde buluşturdu.
The removal of time
limitation by the
telegraph and place
limitation by the railway
enabled distant places
to meet in the same
market.

Telgrafın
kullanımından
önce,
ekonomik faaliyetler tarım toplumunun dinamiklerine göre mikro,
bireysel ve yüz yüze iş ilişkilerine
dayanıyordu. Ekonomik faaliyetlerdeki parçalı ilişkilerin bütünleşik
hale gelmesi, planlı ve merkezi bir
ekonomik sisteme zemin hazırladı.
Bu dönemde tüm atomik ilişkiler
kurumsal ve gayrişahsi ekonomik
ilişkilere evrilmeye başladı. Bu ilişkileri düzenleyecek birçok yeni denetim ve yönetim kurumlarına ihtiyaç
duyuldu. Böylelikle günümüz işletme yapıları, kanunlar, yönetmelikler ve ekonomi teorilerinin temelleri atılmış oldu.

telegraph. The telegraph provided an
environment suitable for the development of collectivism and monopolism
by ensuring the control of commodity
deliveries made with railways.
FROM AGRICULTURAL SOCIETY TO
INDUSTRIAL SOCIETY
Before the use of the telegraph, economic activities were based on the micro, personal and face-to-face business
relationships according to the dynamics of the agricultural society. The integration of partial relationships in economic activities laid the ground for a
planned and central economic system.
All atomic relationships started to turn
into corporate and impersonal economic relationships during that time.
Many new auditing and management
institutions what would regulate these
relationships were needed. Thus, the
foundations of today’s business structures, laws, regulations and economic
theories were laid.

•
Telgraf sayesinde
trenlerin geçiş
hakları ve geliş
ve gidiş saatleri
koordine edildi
ve bu yeni ulaşım
aracı daha efektif
şekilde kullanılmaya
başlandı.
The passage
rights, arrival and
departure times
of the trains were
coordinated with the
telegraph and this
new transportation
vehicle was begun
to be used more
effectively.

All these developments begun to transform the production power of the previous economic system. The preven-
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•
Telgraf, tarım toplumundan
sanayi toplumuna geçişin
ihtiyaç duyduğu iletişim
altyapısını sağlamıştır.
The telegraph provided
the communication
infrastructure needed
for the transition from
agricultural society to
industrial society.

Telgraf sayesinde
haberleşmenin
hızlanması ve
bilgiye erişimin
kolaylaşması
19. yüzyıl boyunca
sanayileşmeyi ve
ekonomik büyümeyi
teşvik etti.
The passage rights,
arrival and departure
times of the trains were
coordinated with the
telegraph and this new
transportation vehicle was
begun to be used more
effectively.

Tüm bu gelişmeler eski ekonomik
sistemin üretim gücünü de dönüştürmeye başlıyordu. Özellikle
et, meyve ve sebze gibi dayanıksız
ürünlerin sevkiyatları sırasında yaşanan aksaklıkların giderilmesi ve
malların değerlerinin korunması;
emtiaların taşınma ve dağıtılmasında sanayi öncesi çağın zorluklarını ortadan kaldırdı. Emtia depoları
maliyetleri düşük merkezi yerlerde
toplanmış ve ticaret sahaları oluşturulmuştu. Buna mukabil, ürünlerin sevkiyatında ve saklanmasında
da faaliyet gösteren devasa büyüklükte bir yan ürün piyasası doğdu.
EKONOMININ YENI DINAMIĞI
Telgrafın tetiklediği bir diğer önemli
ekonomik değişim fiyat belirlemede
görüldü. Telgrafın zaman, demiryollarının mekân kısıtını kaldırması ve
birbirine uzak yerleri aynı pazar içine
almasıyla klasik arz – talep dengeleri bozuldu. Pazarlarda fiyat ve mal
dengesi ulusal ve uluslararası kuvvetlerin etkileşimiyle oluşmaya başladı.
Örneğin, telgrafın yaygın olarak kullanılmadığı 1846 yılında Buffalo’daki
buğday ve mısır fiyatları New York’takinden dört gün sonra belirlenirken,
1848 yılında iki pazar telgrafla birbirine
bağlandı ve fiyatlar aynı anda belirlenmeye başlandı. Bu durum günümüz
ekonomisinin bel kemiğini oluşturan
finans piyasalarının temellerini attı.
Tüm bu zincirleme etkiler göz önüne alındığında; telgrafın eski ekonomik yapıları kökten değiştirerek
sanayi toplumunun temellerini attığı ve dünyayı günümüz küresel
ekonomik sistemine hazırladığı yadsınamaz bir gerçek. Hızla gelişen
iletişim teknolojileri ekonominin
dinamiklerini ve içinde bulunduğumuz çağı dönüştürmeye devam
ederken, tüm bu değişimin kalbinde mütevazi görünümlü bir cihaz,
yani telgraf bulunuyor.
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tion of troubles experienced during the
shipment of perishable
products
such as especially meat, fruit and vegetables and preservation of the values of
the products eliminated the difficulties
in the shipment and delivery of commodities in the pre-industrialization era.
Commodity warehouses were gathered
in central places with low costs and
commercial areas were formed. On the
other hand a huge by-product market
operating in the shipment and storage
of products was born.
THE NEW DYNAMIC OF ECONOMY
Another economic change triggered
by the telegraph was experienced
in determining prices. The classical
demand-supply balances were destroyed with the removal of time limitation by the telegraph and place limitation by the railway and the gathering
of distant places within the same market. The price and product balance in
markets started to be formed with the
interactions of national and international powers. For example, while the
wheat and corn prices in Buffola were
determined four days later than they
were determined in New York in 1846
when the telegraph was not used
commonly, both markets were connected with telegraph in 1848 and the
prices were determined at the same
time. This situation laid the foundations of financial markets which form
the backbone of today’s economy.
Considering all these chain impacts,
it is an undeniable fact that the telegraph laid the foundations of industrial society by radically changing economic structures and prepared the
world for today’s global economic system. Rapidly developing communication technologies continue to transform the economic dynamics and era
we’re living in, and a modest looking
device, the telegraph sits in the center
of this change.
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PTTBANK’TAN DİJİTAL ÇÖZÜMLER
DIGITAL SOLUTIONS FROM PTTBANK
Social aid, wage and security deposit payments that are paid via the Turkish Post (PTT)
can be queried on e-State as of 25.11.2020
thanks to the cooperation with the TÜRKSAT
Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş.
(Türksat Company). In this regard, citizens
are able to open the mentioned screen via
e-State and view the inquired payments until
the due date or until the payment is received
from PTT. Additionally, payments transferred
to social card/postal checking account can be
viewed until the due date or until any transaction is made from the account/social card. Social aid costs transferred to IBAN via EFT can
be monitored on the screen for three months.
PTTCARDS ARE ON MASTERPASS WALLET

PTT AŞ aracılığı ile ödenen sosyal yardım, maaş ve güvence
bedeli ödemeleri TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme AŞ ile yapılan iş birliğiyle 25.11.2020 tarihinden itibaren
e-Devlet kapısından sorgulanabiliyor. Bu kapsamda vatandaşlar, e-Devlet üzerinden söz konusu ekrana girip; sorgulamalı
olarak alınan ödemeleri, son ödeme tarihine kadar veya ödeme PTT’den alınana kadar görüntüleyebiliyor. Ayrıca Sosyal
kart/posta çek hesabına aktarılan ödemeler, son ödeme tarihine kadar veya hesap/sosyal karttan herhangi bir işlem yapılana
kadar görüntülenebiliyor. EFT aracılığı ile İBAN’lara aktarılan
sosyal yardım bedelleri de 3 ay boyunca ekrandan izlenebiliyor.

PTT AŞ’DEN
MOBİL ARAÇ HİZMETİ
MOBILE OFFICE SERVICE FROM PTT
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, PTT iş yerlerinin önünde yaşanan yoğunluğun
azaltılması için sunulan mobil araç hizmeti önemli
bir işlev görüyor. Hizmetlerin etkin ve hızlı bir şekilde sunulabilmesi amacıyla PTT iş yerlerinin olmadığı
yerlerde kullanılmak üzere tasarlanan mobil araçlar,
pandemi döneminde de vatandaşlara hizmet veriyor. Vatandaşların PTT hizmetleriyle ilgili ihtiyaçlarını
karşılamak amacıyla hayata geçirilen mobil araçlarla;
kargo gönderimi, fatura tahsilatı, para alıp gönderme
ve sosyal destek ödemeleri gibi işlemler yapılabiliyor.

Mobile office service, which is designed to prevent
crowds in PTT offices within the measures taken due
to the Covid-19 pandemic, has an important function. Mobile offices, which are designed to be used in
places with no PTT offices to provide effective and rapid services, continue to provide services to our citizens during the pandemic. Cargo, invoice payment,
money transaction, and transfer and social support
payments can be carried out with the mobile offices,
which were actualized to meet the needs of our citizens related to PTT services.

The PttCard owners are able to make payments with one click in MasterPass contracted workplaces in Turkey and in the world
with the MasterPass digital payment solution
provided by Mastercard thanks to the cooperation between the PTT and Mastercard. They
are able to swiftly make the payment transaction with MasterPass by identifying their
PttCard for once, in purchases made on the
digital channels of contracted workplaces. PttCards with Mastercard/VISA/TROY logo can
be registered in the MasterPass infrastructure. Additionally, it provides the opportunity
to benefit from campaigns and advantages
presented by Mastercard while making payments with MasterPass.

PTTKARTLAR MASTERPASS CÜZDANDA
PTT ve Mastercard iş birliğiyle PttKart sahipleri Mastercard’ın
sunduğu MasterPass dijital ödeme çözümüyle, ülkemizde
ve tüm dünyada MasterPass anlaşmalı işyerlerinde tek tıkla
ödeme yapabiliyor. Anlaşmalı işyerlerinin dijital kanallarından
yapılan alışverişlerde, PttKart’ı sadece bir kere tanımlayarak
MasterPass ile ödeme işlemi hızlıca gerçekleştirilebiliyor. MasterPass altyapısına Mastercard / VISA / TROY logolu debit PttKartlar’ı kaydedilebiliyor. Ayrıca, MasterPass ile ödeme yaparken Mastercard tarafından sunulan özel kampanyalardan ve
avantajlardan da yararlanabilme imkânı sunuluyor.
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PTT AŞ GENEL MÜDÜRÜ
HAKAN GÜLTEN KARİD YÖNETİMİ İLE
BİR ARAYA GELDİ
HAKAN GÜLTEN, THE GENERAL
DIRECTOR OF PTT, CAME TOGETHER WITH
THE MANAGEMENT OF KARİD

PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten, pandemi
döneminde kargo sektörünün geleceğine yönelik değerlendirmelerde bulunmak üzere Türkiye Kargo, Kurye ve Lojistik İşletmecileri Derneği
(KARİD) yönetimi ile bir araya geldi. Online olarak
gerçekleştirilen toplantıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Gülten, “Toplantımızın,
sektörümüze yeni bir vizyon kazandıracağı kuşkusuz. İş birliğimizin sektörümüze hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.
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Hakan Gülten, General Director, met with the
management of the Association of Cargo, Courier, and Logistics Operators of Turkey (KARİD) to
review the future of the cargo sector in the pandemic period. Gülten made a statement about
the meeting, which was held online, on his social
media account and stated the following: “There
is no doubt that our meeting will bring a new vision to our sector. I wish that our cooperation will
be for the good of our sector.”

Bizden Haberler / News From Us

PTT AKADEMİ ÜZERİNDEN
ONLİNE DİKSİYON EĞİTİMİ
ONLINE DICTION TRAINING
ON PTT AKADEMİ

PTT AŞ, PTT Akademi üzerinden verdiği online eğitimlerle çalışanlarına teknik ve mesleki yetkinlikler
kazandırmaya devam ediyor. Bu kapsamda verilen
online Diksiyon Eğitimiyle çalışanların; Türkçenin
kurallarına uygun, akıcı, anlaşılır ve güzel konuşma
becerisi kazanmaları, kendilerini etkili bir biçimde
ifade edebilmeleri ve sesleri etkili bir biçimde kullanabilmeleri amaçlanıyor. Alanında uzman kişilerce
verilen eğitim, çalışanların topluluk önünde konuşma becerisini de geliştiriyor.

The Turkish Post continues to enable its employees to acquire technical and professional competencies through online training provided on PTT
Akademi. The online Diction Training provided
in this regard aims for employees to acquire the
ability to speak fluently, clearly, and beautifully in
accordance with the rules of Turkish, to express
themselves effectively, and to use their voices effectively. This training given by experts improves
the employees’ ability of public speaking.
OCAK / JANUARY
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PTT AŞ’DEN "TÜRKİYE
CUMHURİYETİ- KIRGIZ
CUMHURİYETİ ORTAK
PULU" KONULU ANMA PULU
VE İLKGÜN ZARFI
TURKISH PTT ISSUES A
COMMEMORATIVE STAMP AND THE
FIRST-DAY COVER WITH THE THEME
“THE JOINT STAMP OF THE REPUBLIC
OF TURKEY-KYRGYZ REPUBLIC”
PTT AŞ, 21 Aralık 2020 tarihinde "Türkiye Cumhuriyeti – Kırgız Cumhuriyeti Ortak Pulu" konulu
Anma Pulu ve ilkgün zarfını tedavüle sundu. 6,50
TL (93 x 62 mm boyutunda) bedelli Anma Pulu ve
söz konusu pula ait 8,5 TL bedelli ilkgün zarfına
PTT iş yerlerinden, www.filateli.gov.tr web adresinden ve filateli cep uygulamasından ulaşılabiliyor.
Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte
"PTT Pul Müzesi Hacı Bayram Mah. Atatürk Bulvarı No:13 Ulus Altındağ/ANKARA" adresinde "Türkiye Cumhuriyeti - Kırgız Cumhuriyeti Ortak Pulu
21.12.2020 ANKARA" ibareli ilkgün damgası kullandırılmaya başlandı.

PTT AŞ’DEN "GÜMRÜ ANTLAŞMASININ
100. YILI" KONULU ÖZELGÜN ZARFI
TURKISH PTT ISSUES “A SPECIAL DAY
COVER WITH THE THEME OF 100TH
ANNIVERSARY OF THE GYUMRI TREATY”

Turkish PTT has issued a commemorative stamp and
first-day cover with the theme “The Joint Stamp of the
Republic of Turkey– the Kyrgyz Republic” on December 21st, 2020. The commemorative stamp is available
for 6,50 TL (at 93x62 mm dimensions) and its first-day
cover is available for 8.50 TL at www.filateli.gov.tr, the
philately mobile application, and PTT offices. The firstday stamp with the inscription of “THE JOINT STAMP
OF THE REPUBLIC OF TURKEY– KYRGYZ REPUBLIC
21.12.2020 ANKARA” has been started to be used on the
same day of the sale of the abovementioned philately
products in “PTT Pul Müzesi Hacıbayram Mah. Atatürk
Bulvarı No:3 Ulus Altındağ/ANKARA.”

PTT AŞ, 3 Aralık 2020 tarihinde "Gümrü Antlaşmasının 100. Yılı" konulu özelgün zarfını 5,00 TL bedelle
satışa sundu. Pandemi dolayısıyla toplum sağlığını
korumak ve PTT iş yerlerinde yoğunluk yaşanmasını
önlemek amacıyla tüm filatelik ürünlere www.filateli.gov.tr adresinden ve filateli cep uygulamasından ulaşılabilirsiniz.
The special day cover with the theme of “100th Anniversary of Gyumri Treaty” is available for 5 TL as
of December 3rd, 2020. You can access all philately
products on www.filateli.gov.tr and the philately
mobile application to help protect the public health due to the coronavirus pandemic and prevent
crowds at PTT offices.
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“PTT'de
Çalışmayı
ve Kurum
Adına Faydalı
Çalışmalar
Yapmayı
Bir Vatan
Hizmeti Olarak
Görüyorum.”
I Consider
Working
at PTT as
a National
Service

PTT AŞ Genel Müdür
Yardımcısı Sayın Mehmet
Ragıp İmamoğlu
Estemeed Mehmet Ragıp
İmamoğlu, the Deputy
Director General of PTT
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Kendinizden ve profesyonel
çalışma hayatınızdan bahseder
misiniz?
1978 Ankara doğumluyum, aslen
Trabzon’luyum. 2001 yılında Gazi
Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun oldum. 2004-2019 yılları arasında, son 3 yılı bölge satış
yöneticiliği olmak üzere, Garanti
BBVA'da çeşitli şubelerde ve farklı görevlerde çalıştım. 2019 yılında
PTT Ailesi’ne katıldım ve böylesine
köklü ve güzel bir kurumda çalışıyor olmaktan dolayı çok mutluyum. Evliyim ve 2 çocuk babasıyım.
Amatör olarak müzikle ilgileniyor,
birkaç enstrüman çalıyorum.
Görev alanınıza giren konularda
hali hazırda sürdürülen çalışmalardan söz eder misiniz?
Yalnızca posta ve kargo alanında değil, geniş hizmet yelpazemizle özellikle bankacılık faaliyetlerimizle vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına cevap
veren bir kurum olarak pek çok sektörde çalışmalarımızı hız kesmeden
sürdürüyoruz. Önceliğimiz ise hızlı,
etkin, kaliteli ve kalıcı çözümlerle
hem paydaşlarımızın hem de müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmak.
Özellikle içinde bulunduğumuz dönemde pek çok alanda yaşanan dijital dönüşüm sürecinde bizler de
PTT Ailesi olarak bankacılıktan, e
ticarete, satış ve pazarlama stratejilerimizden, AR-GE alanında yaptığımız yatırımlara kadar inovatif bir
yaklaşım sergiledik. Hali hazırda hizmet sunduğumuz alanlarda çağın
gereklerine uygun ve güncel olarak
faaliyetlerimizi sürekli geliştiriyor ve
dönüştürüyoruz. Bunları gerçekleştirmek içinse muazzam bir ekiple
gece gündüz çalışıyoruz. Yeri gelmişken tüm çalışma arkadaşlarıma
bir kez daha teşekkür etmek isterim.
Öte yandan, kurum içi ve dışı iletişim faaliyetlerimiz de ayrıca önem
verdiğimiz ve titizlikle üzerinde durarak çalıştığımız konular arasında.
Nihayetinde 180 yıllık bir kurum
kültürünü ve marka imajını taşımak ve temsil etmek çok önemli
bir sorumluluk.

Röportaj / Interview
Could you please introduce
yourself and tell us about
your professional life?

I was born in Ankara in 1978 but
my parents are from Trabzon. I
graduated from the Faculty of
Communication at Gazi University in 2001. I worked at different
offices at different positions in
Garanti BBVA between 2004
and 2019, and I worked as the
regional sales manager in the
last three years of that period. I
joined the PTT Family in 2019 and
I am very happy about working
at such an established and good
organization. I am married with
two children. I'm interested in
music as an amateur, and I play
a few instruments.

Could you tell us about
current works within the
scope of your duty?

We continue our works in
many sectors as an institution
meeting the needs of our citizens with our extensive range
of services not only in the post
and cargo sectors but also in
the banking sector. Our priority is to facilitate the lives
of our shareholders and customers with rapid, effective,
quality and permanent solutions. As the PTT Family, we
displayed an innovative approach with the investments
we made in banking, e-commerce, sales and marketing
strategies, and in the f ield of
R&D during the digital transition process experienced
in many sectors during this
period. We constantly develop and transform our current
activities suitable for the requirements of the era in the
service areas. We work day
and night with an excellent
team. I would like to thank all
of my coworkers once again.
On the other hand, our internal
and external communication
activities are among the matters
accounted and emphasized.
Maintaining and representing
a corporate culture of 180 years
and brand image are quite.

PTT Ailesi olarak pandemi koşullarına rağmen başarılarla dolu bir yılı
geride bıraktık. Peki, PTT’nin 2021
yılına yönelik hedefleri nelerdir?
Bahseder misiniz?
Hem dünya hem de ülkemiz açısından zor bir yıl olduğu kuşkusuz. Bizler
bu süreçte tıpkı şanlı geçmişimizde de
benzer örnekleri olduğu gibi kesintisiz
olarak ülkemizin ve vatandaşımızın
hizmetinde ve yanında olduk. Hizmet
kalitemizden de asla ödün vermedik.
Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın çatısı altında pek çok kamu
kurum ve kuruluşumuzla omuz omuza çalıştık. Hizmet sunduğumuz her
alanda hem vatandaşlarımızın hem
de çalışma arkadaşlarımızın sağlıkları ve güvenlikleri önceliğimizdi. Tedbiri elden bırakmadık. Sektöre de yol
gösterecek pek çok yenilikçi çalışma
gerçekleştirdik. 180 yıllık tecrübemizle inovatif çözümler ürettik, üretmeye
de devam ediyoruz. Bu zamana kadar
olduğu gibi bundan sonra da ülkemiz
ve milletimizin refahı için yenilikçi,
kaliteli, etkin ve doğru yaklaşımlarla
çalışmaya ve vatandaşımızın hayatını
kolaylaştırmaya devam edeceğiz.
PTT gibi köklü bir kurumun yönetim kadrosunda olmak sizin için ne
ifade ediyor?
PTT çocukluktan itibaren hayatımızda olan bir kurum. Şarkılarımıza,
filmlerimize, türkülerimize, anılarımıza girmiş; herkesin muhakkak
kendinden bir parça bulabileceği
bir kurum. Bu köklü yapıyı ve kurum
kültürünü çalıştığım sürede de her
gün hissediyorum. PTT'de çalışmayı ve kurum adına faydalı çalışmalar
yapmayı bir vatan hizmeti olarak görüyorum. Ülkemizin en ücra köşelerinde PTT var. Vatandaşımız nerede
yaşarsa yaşasın PTT ile bir iletişim
ve alışveriş halinde. Kurumumuzun
geniş hizmet ağı da göz önünde bulundurulduğunda vatandaşlarımız,
devletimizin sunduğu her imkândan faydalanabiliyor. Bu anlamda
PTT'nin ülkemiz için çok kıymetli bir
yerde olduğunu düşünüyorum. PTT
bünyesinde çalışmaktan ve hizmet
vermekten gurur duyuyorum.

As the PTT Family, we left a
successful year behind despite
the pandemic conditions. So,
what are the goals of PTT for
2021? Could you tell us about
them?

It was a difficult year both for our
country and the world. We were in
service of our nation and citizens
just like we have always been in
our glorious history. We have never
made concessions in the quality of
our services. We worked in collaboration with organizations under
the roof of the Ministry of Transportation and Inf rastructure and
under the leadership of His Excellency the President Recep Tayyip
Erdoğan. The health and safety of
our citizens and coworkers were
our priority in all service areas. We
actualized many innovative works
that will be leading for the sector.
We provided innovative solutions
with our experiences of 180 years
and we will continue to do more.
We will continue to work with innovative, quality, effective and accurate approaches for the welfare
our nation and citizens and to facilitate the lives of our citizens in the
future.

What does it mean to you to
be in the executive board of
an established institution like
PTT?

PTT is an institution which have
been in our lives since childhood.
It is an institution mentioned in
our songs, movies, folk songs and
memories and one that everyone
can find a piece of themselves. I
feel this established structure and
corporate culture every day. I consider working at PTT and conducting activities in favor of the institution as a national service. There are
PTT offices in the furthest places of
our nation. Wherever our citizens
live, they are in communication
with PTT. Considering the large service network of our institution, our
citizens are able to benefit from all
opportunities provided by our government. In this regard, I believe
that PTT has a substantial place in
our nation. I am proud of working
at PTT and serving to our nation.
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PTT Ailesi’ne
Dâhil
Olmaktan
Onur
Duyuyorum
I'am Proud
Of Being
A Member Of
The PTT
Family

Bu köklü kurum ile yolculuğunuz
ne kadar süredir devam ediyor?
Bize biraz kendinizden bahsedebilir misiniz?
PTT Ailesi’ne 2020/Temmuz ayı itibariyle dahil oldum. Kamuda ilk çalışmaya başlamam da PTT Ailesi’ne
katılmamla olmuştur. Ülke içinde;
inşaat, orman ürünleri üretimi, bilgi
teknolojileri pazarlama alanlarında,
yurtdışında ise; tekstil, ilaç pazarlama
ve inşaat alanlarında faaliyet gösteren özel sektördeki çeşitli gruplarda
30 yıla aşkın süredir mali işler başta
olmak üzere, genel yönetimin çeşitli pozisyonlarında görev aldım. 1970
Trabzon doğumluyum. Trabzon Ticaret Lisesi’ni bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde
eğitim hayatıma devam ettim. İki kız
çocuğu babasıyım.
Başkanlığınızın PTT bünyesinde
üstlendiği görevler nelerdir?
Kısaca yaptığınız çalışmalardan
bahsedebilir misiniz?
Finans
ve
Muhasebe
Başkanlığı
olarak; muhasebe, finans, bütçe ve
kontrol süreçlerini yürütüyoruz. Genel
Müdürlüğümüz, İşletme Dairelerimiz ve Baş Müdürlüklerimiz nezdindeki
mali nitelikli işlemlerin; kanunlar ve
ilgili mevzuatların gerektirdiği şekilde kayıt edilmesi, tasnif edilmesi ve
raporlanması ile her türlü iç ve dış
denetim faaliyetinin etkin ve hızlı bir
şekildeyürütülebilmesiiçinmalikontrollerinin tamamlanmasını sağlıyoruz. Tepe
Yönetimimizin
karar
süreçlerinin
daha etkin, verimli ve tam zamanında gerçekleşebilmesine katkı sağlayabilmek adına; yönetim muhasebesi bilinci ile tüm süreçlerimizi yönetiyoruz.

Finans ve Muhasebe
Başkanı
Temel Bal
Director of Finance and
Accounting
Temel Bal
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PTT Ailesi yaşamınızda nasıl bir
yer edinmiş durumda? Bize biraz
bahsedebilir misiniz?
Öncelikle çok sıcak bir çalışma ortamı ile karşılaştığımı ifade etmek
isterim. Sanki uzun bir süreden beri
bu Aile’nin içindeymişim gibi beni
karşılayan, sergiledikleri paylaşımcı ve
kolaylaştırıcı yaklaşımla oryantasyon
sürecimi hızlandıran Mali İşler’deki
ekip arkadaşlarım başta olmak üzere
tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyor; saygılarımı ve sevgilerimi
sunuyorum.
PTT Ailesi’ne dahil olmaktan ve arada sırada da
olsa; “Temel Bey, siz tam bir PTT’ci
olmuşsunuz” sözünü duymaktan
onur duyuyorum.

Röportaj / Interview
How long have you been working
in this established organization?
Could you briefly inform us?
I joined the PTT Family in July 2020.
It was also my first time working in
a public office. I worked at different
positions in general management, in
particular financial affairs, in various
groups operating in construction, forestry products, information technologies, marketing areas in Turkey, and
textile, pharmaceutical marketing,
and construction areas in overseas
countries for more than 30 years. I was
born in Trabzon in 1970. After graduating from Trabzon Trade High School, I
continued my education in the Faculty of Business at İstanbul University. I
have two daughters.

PTT’nin
Hizmet
Kalitesini
Arttırmak
İçin
Çalışıyoruz
We Work to
Improve the
Service Quality
of PTT

What are the main duties of your
department in PTT? Could you
briefly tell us about your work?
As the Department of Finance and
Accounting, we carry out accounting, finance, budget, and control processes. We make sure that financial
affairs under our General Directorate,
Operating Department, and Office
of the General Director are recorded,
classified, and reported as required by
the laws and relevant legislations and
that financial controls are completed
to carry out all types of internal and
external auditing activities effectively and rapidly. We manage all of our
processes with the management accounting awareness to contribute to
the realization of all decision-making
processes of our Top Management
more effectively, productively, and in
time.
What is the place of the PTT Family
in your life? Could you briefly inform
us?
Firstly, I would like to mention that I
encountered a cozy working environment. I would like to thank all my
coworkers especially my teammates
in the Unit of Financial Affairs who
welcomed me as if I have been a part
of this family for a long time and accelerated my orientation period with
a sharing and facilitator approach
they displayed, and I send my respect
and love to them. I am honored to
be a part of the PTT Family and hear
people say that "Mr. Temel, you have
become such a PTT person."

Elektronik Posta Daire
Başkan Vekili Ünal Tonka
Deputy Director of the
Department of Electronic Post
Ünal Tonka

Bu köklü kurum ile yolculuğunuz ne
kadar süredir devam ediyor? Bize biraz
kendinizden bahsedebilir misiniz?
1977 yılında Samsun’da doğdum. Karadeniz Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği
Bölümü mezunuyum. 2000 yılının Ağustos
ayında Bursa PTT Başmüdürlüğünde göreve başladım. Bursa’da üç ay çalıştıktan
sonra Teknik İşler Otomasyon Dairesi Başkanlığında önce Klima Grup Başmühendisliğinde daha sonra da Sistem Yazılımları ve
Ağ Yönetim Başmühendisliğinde çalıştım.
2013 yılında Grup Başmühendis Vekili, 2014
yılındaki AŞ dönüşümünden sonra da Bilgi
Teknolojileri Daire Başkan Yardımcısı Vekili olarak çalıştım. 2018 yılının Mart ayında
Elektronik Posta Daire Başkanlığına kurucu
Daire Başkan Vekili olarak atandım. Halen
aynı görevi yürütmekteyim.
Başkanlığınızın PTT bünyesinde
üstlendiği görevler nelerdir?
Kısaca yaptığınız çalışmalardan
bahsedebilir misiniz?
Başkanlığımız, postanın dijital dönüşümünde ve elektronik ortamda iletilmesinde rol oynamaktadır. PTT, 2013 yılından
beri PTT KEP markası ile Kayıtlı Elektronik
Posta (KEP) Hizmet Sağlayıcı olarak faaliyet yürütmektedir. Elektronik posta gönderileri KEP sistemi üzerinden alıcısına
iletilmekte, gönderi ile ilgili bütün aşamalar nitelikli elektronik sertifika ve zaman
damgası ile delillendirilmektedir. Kamu
Kurumları arasındaki elektronik yazışmalar da KEP sistemi üzerinden e-yazışma
iletisi olarak gönderilmektedir. 2019 yılında devreye alınan Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) ile elektronik tebligat
gönderilerinin alıcısına iletilmesi sağlanmaktadır. UETS sisteminin Kamunun tek
elektronik tebligat sistemi olarak kullanılması için çalışmalara devam edilmektedir. E-apostil sistemi üzerinden, elektronik
ortamda apostil başvuruları alınmakta ve
vatandaşların yurtiçinden aldığı belgelerin yurtdışında da geçerli olabilmesi sağlanmaktadır. PTT Merkezlerinden elektronik imza satışları yapılmasına imkân
sağlanmaktadır. PTT’nin hizmet kalitesi
ve çeşitliliğinin arttırılması için çalışmalara
devam edilmektedir.
PTT Ailesi yaşamınızda nasıl bir yer
edinmiş durumda? Bize biraz
bahsedebilir misiniz?
20 yıldır çalıştığım PTT’nin daha çok dijital
dönüşüm projelerinde görev yapma şansına sahip olduğum için kendimi şanslı hissediyorum. Beraber çalıştığım arkadaşlarımla
hep daha yeni ve daha iyisini yapma çabasında olduk. Günümüzde gittikçe artan dijital dönüşüm sürecinde de PTT için her zaman en iyisini yapmaya çaba göstereceğiz.

How long have you been working in this
established organization? Could you
briefly inform us?
I was born in Samsun, Turkey in 1977. I graduated from the Department of Mechanical Engineering at Karadeniz Technical
University. I came into the office in the
PTT General Directorate of Bursa in August 2000. After working for three months in Bursa, I first worked in the Air Conditioning Group Chief Engineering and
then in the System Software and Network
Management Chief Engineering in the
Department of Technical Affairs Automation. I worked as the Group Deputy Chief
Engineer in 2013, as the Deputy Vice President of the Department of Information
Technologies in 2014 after the transition to
a corporation. I was assigned as the Founding Deputy President in the Department
of Electronic Post in March 2018. I still work
at the same position.
What are the main duties of your
department in PTT? Could you briefly
tell us about your work?
Our department plays a role in the digital
transformation of post and its transmit on
electronic media. PTT has been operating
as a Registered Electronic Post (KEP) Service Provided with the PTT KEP brand as
of 2013. Electronic posts are sent to their
recipients through the KEP system, and
all stages regarding the post are proven
with a qualified electronic certificate and
time stamp. Electronic correspondences
between public bodies are also sent as an
e-correspondence post on the KEP system. The National Electronic Notification
System (UETS), which was put into use
in 2019, enables the transmission of the
electronic notification posts to their recipients. Works are continued for the use
of the UETS system as the only electronic
notification system of the Public. Apostil applications are received on electronic
media via the e-apostil system and the
documents that our citizens obtained domestically are made valid abroad. PTT Offices enable electronic signature sales. We
continue working to improve the service
quality and diversity of PTT.
What is the place of the PTT Family
in your life? Could you briefly tell us
about it?
I feel lucky that I had the opportunity to
take part in many digital transition projects
in PTT, where I have been working for 20 years. I and my coworkers have always made
an effort to do the newer and better. We
will make an effort to do the best for PTT all
the time in the increasing digital transition
period.
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PTT’de
Çalışmanın
Gururunu
Yaşıyorum
I am proud of
working
at PTT

Bu köklü kurumda ne kadar
süredir çalışıyorsunuz? Sizi biraz
tanıyabilir miyiz?

1960 İzmir Torbalı doğumluyum.
İlkokul, ortaokul ve liseyi Torbalı’da
okudum. Yüksek tahsilimi A.İ.T.İ.A Yönetim Bilimleri Fakültesi’nde 1981’de
tamamladım. 1982-1983 yılları arasında yedek subay olarak vatani görevimi yaptım. 1983 yılının sonunda
İzmir Bayındır PTT Memuru olarak
işe başladım. Sırasıyla; İzmir Bayındır
Memur ve Şefi, Adana Ceyhan Amir
ve Müdürü, Niğde Başmüdür Yardımcısı, Aydın Başmüdür Yardımcısı,
İzmir Başmüdür Yardımcısı, Kars Başmüdürü, Manisa Başmüdürü, İzmir
Başmüdürü ve tekrar Manisa Başmüdürü Görevlerinde bulundum ve hâlâ
bu göreve devam ediyorum. Evliyim
iki erkek çocuğum var.

PTT’nin şehrinizdeki çalışmalarından bahseder misiniz?

Manisa’mızın 17 ilçesinde; 17 PTT
Merkezi, 1 DTM, 26 PTT Şubesi, 28
PTT Acenteliği, 1 Mobil PTT Şubesi,
39 PTTMatik ve 1 AFAD Deposu bulunmaktadır. 526 personelimiz ve
176 aracımızla PTT’nin misyonuna
uygun olarak müşterilerin beklenti
ve taleplerini en iyi şekilde karşılaşıyoruz. Posta, kargo - kurye, lojistik,
PTTBank, bankacılık-sigorta, e-ticaret, Kep, e-tebligat, e-imza gibi
elektronik alanlar ve devletimizin
ihtiyaç sahiplerine yaptığı sosyal
ödemeler de dahil PTT’mizin tüm
hizmetlerini; Kurumumuzun tecrübesini çağımızın teknolojik imkanlarıyla birleştirerek ülkemiz ve yöremiz
ekonomisine katkı yapan anlayışımızla sürdürmekteyiz.

PTT gibi büyük bir kurumun
parçası olmak sizin için ne ifade
ediyor? Bize biraz bahsedebilir
misiniz?

Manisa PTT Başmüdürü
Şerif Kaçmaz
The Interview of Şerif
Kaçmaz, the General
Director of the PTT Office
in Manisa
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Milletimizin tarihindeki öne çıkan
olayların içinde 180 yıllık çınarımız
PTT’nin de rolü büyüktür. Kurtuluş
Savaşı yıllarında canlarını hiçe sayarak savaşın kaderinin değişmesini
sağlayan çalışanlarımız oldu. Millî
Mücadelemize hizmet eden Manastırlı Hamdi Bey gibi daha nice isimsiz
kahramanımız var. Tarihe mâl olmuş
böylesi bir kurumun mensubu olabildiğim için çok şanslıyım. PTT’de çalışmanın gururunu yaşıyorum.

How long have you been working in
this established organization? Could
you please introduce yourself?

I was born in Torbalı, İzmir in 1960. I went
to primary, middle and high school in Torbalı. I completed my higher education in
the Faculty of Management Sciences of
Adana Economics and Business Sciences Academy in 1981. I performed military
services as a reserve officer between 1982
and 1983. I started my career as an officer
in the Bayındır PTT Office in İzmir towards
the end of 1983. I worked as the İzmir
Bayındır Officer and Chief, the Chief and
Director of Adana Ceyhan Office, the Vice
Head of the Department of Directorate of
Aydın PTT, the Vice Head of the Department of Directorate of İzmir PTT, the Head
of the Department of Directorate of Kars
PTT, the Head of the Department of Directorate of İzmir PTT and the Head of the
Department of Directorate of Manisa PTT,
respectively and I am still working at this
position. I am married with two sons.

Could you tell us about PTT’s works
in your city?

There are 17 PTT Centers, 1 Distribution&Collecting Center, 26 PTT Offices,
28 PTT Agencies, 1 Mobile PTT Office, 39
PTTMatik and 1 AFAD Storehouse in 17
districts of Manisa. We meet the expectations and demands of our customers in
the best way in line with the PTT's mission
with 526 personnel and 176 vehicles. We
continue all services of PTT including post,
cargo-currier, logistics, PTTBank, banking-insurance, electronic mediums such
as e-commerce, Kep (Registered Electronic Post), e-notice, e-signature, and social
aids paid by our government to those in
need by integrating them with the experience of our organization and technological opportunities of the era with our understanding contributing the economy of
our nation and region.

PTT,
180 Yıllık
Tarihiyle
İnsanımıza
Hizmeti Her
Koşulda
Layıkıyla
Sürdüren Koca
Bir Çınardır
PTT Is An
Old Tree
Maintaining the
Services to Our
Citizens Under
All Condition
In Its 180-Year
Long History

How long have you been a member
of the Turkish PTT? Could you tell us
about your background?

PTT’nin şehrinizdeki çalışmaları
nelerdir?

Could you tell us about Turkish PTT’s
works in your city?

1962 Adıyaman doğumluyum. Anadolu
Üniversitesi İktisat ve Anadolu Üniversitesi Sosyoloji Bölümlerinden mezun oldum.
1984 yılında İstanbul’da memur olarak göreve başladım. Sırasıyla Veznedar, Merkez
Müdürü, Muhasebe Müdürü, Muhasebe
Kontrolörü ve İdari ve Mali Birimler Müdürü
olarak görev yaptım.2017 yılında Adıyaman
PTT Başmüdürü olarak atandım ve halen
bu görevi yürütmekteyim.

630.000 nüfuslu Adıyaman’da Merkez ve
ona bağlı 8 ilçede; 4 Merkez, 14 Şube ve 16
Acente olmak üzere toplam 34 işyerimizde
220 personelimiz çalışmaktadır. PTT AŞ’nin
tüm hizmetlerini başarılı, özverili, müşteri
memnuniyetini esas alarak çözüm odaklı
bir anlayışla yürütmekteyiz. Sosyal yardım
ödemeleri, tahsilat ve online işlemlerin yanı
sıra özellikle ürün satışları (Pos Cihazı, Efektif
Döviz, Western Ünion Kredi, Pttcell vb.) gerçekleştirilmektedir. Ayrıca ilimiz genelinde
farklı alanlarda faaliyet gösteren firmalarla
kargo sözleşmeleri yaparak hizmetlerimizi
etkin ve dinamik bir şekilde yürütmekteyiz.

PTT'nin hayatınıza kattıklarından ve
sizin için öneminden bahsedebilir
misiniz?

What does it mean to you to be a
part of an established organization
like PTT? Could you tell us about it?

Our PTT with 180 years of history has a
major role in the prominent events of our
nation's history. We had employees who
changed the fortunes of war ignoring
their lives in the War of Independence. We
have many nameless heroes like Manastırlı
Hamdi Bey who served during the National Struggle. I feel lucky to be a member of
such historically prominent organization. I
am proud of working at PTT.

Ne kadar süredir PTT Ailesi’nin bir ferdisiniz? Bize özgeçmişinizden bahsedebilir misiniz?

Adıyaman PTT Başmüdürü
Remzi Fırat
The Interview of Remzi
Fırat, the Head of the
PTT Office in Adıyaman

PTT, hayatıma birçok konuda katkıda bulundu diyebilirim. Özellikle sevk ve idare,
stratejik karar verme, kararı anında uygulama, çözüm odaklı düşünme, kriz önleyici
tedbirler alma konusunda hassasiyet kazanma, eleştirel bakış açısı kazanma, yönetimsel becerilerimi geliştirdiği belli bir
alana odaklanmak yerine bütünü görme ve
bütünsel değerlendirebilme gibi konularda
önemli katkılarda bulundu.
Türkiye’nin en yaygın hizmet ağına sahip
olan PTT, ülkemizin kurumsal anlamda temel yapı taşlarından biri olan “gidilmeyen
yere gitmek, olunmayan yerde olmak” ilkesiyle hareket eder. PTT Emekçilerinin, en
ücra noktaya kadar mesai mefhumu gözetmeden canla başla çalışarak hizmet götürdüğü böylesine saygın bir kurumun 35 yıldır
üyesi olmanın haklı onur ve gururunu yaşıyorum. İlk günkü heyecan, azim ve kararlılıkla görevimi yürütmeye devam ediyorum.
Sözlerimi noktalamadan önce bu vesileyle; Kurumumuzu vizyon ve misyonumuz
doğrultusunda belirlenen hedeflere emin
adımlarla ulaştırmayı temenni ediyor; tüm
PTT camiasına başarı, sağlık ve mutluluklar diliyorum.

I was born in Adıyaman in 1962. I graduated
from the Department of Financing and Department of Sociology in Anadolu University.
I started my career as an officer in İstanbul in
1984. I worked as a Cashier, the Central Director, Accounting Director, Accounting Controller, and the Director of Administrative and
Financial Units. I was assigned as the Head
of the PTT Office in Adıyaman in 2017 and I
am still working at this position.

We are providing services with 220 personnel in 34 workplaces including 4 Centers, 14
Offices and 16 Agencies in the city center of
Adıyaman and its districts with a population
of 630.000 citizens. We carry out all services
of the Turkish Post with a solution-focused
understanding successfully, carefully and
based on customer satisfaction. Especially
product sales (Swiping Machine, Effective
Exchange, Western Union Credit, Pttcel, etc.)
are performed in addition to social aid payments, cash proceeds, and online transactions. Additionally, we carry out our services
effectively and dynamically by making cargo
contract with companies operating in different sectors in our city.

Could you tell us about what PTT's
contributions to your life?

I could say that PTT contributed to my life in
many aspects. PTT had major contributions
in the fields of management, strategical
decision-making, immediate enforcement
of the decision, solution-focused thinking,
acquiring sensibility in the matter of taking
crisis preventative measures, acquiring critical thinking ability, development of administrative skills, and seeing and evaluating
the whole rather than focusing on a specific area. PTT, one of the fundamental corporate elements of our country, acts based on
the principle of "going to places that no one
goes and being in places where no one is"
with the most widespread service network
of Turkey. I feel honored and proud of being
a member of such establish organization
under which PTT workers provide services
to the back of the beyond regardless of office hours. I continue to perform my duty
with excitement, resolution, and determination on the first day. Before finishing
my speech, I wish our organization reach
targets specified in line with our vision and
mission with solid steps, and I wish all PTT
family success, health, and happiness.
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Zelal Arabacı

LEZZETİ VE KOKUSUYLA
İÇİMİZİ ISITAN BİTKİ
ÇAYLARI
Cups Of Herbal Tea Warming Us Up
With Their Flavor And Smell

Efsaneye göre binlerce yıl önce Çin İmparatorunun yanındaki sıcak su dolu kaba
ağaçtan bir yaprak düşer ve etrafına herkesi mest eden bir koku yayar. İmparator
bu hoş kokuya kaynaklık eden suyun tadına bakınca keyif ve ferahlık bulur. İlk
nerede demlendiği ya da kim tarafından keşfedildiği kesin olmasa da insanlık
tarihi boyunca çayın her türlüsü keyifle içilmiştir. Hele lezzeti ve kokusuyla
içimizi ısıtan bitki çayları, bağışıklık sistemimizi güçlendiren faydalarıyla kış
günlerinin vazgeçilmezidir.

According to a legend, a leaf falls to the cup filled
with hot water near the Chinese Emperor and gives off an intoxicating smell. The
emperor tastes the water giving off this pleasant odor and feels joy and freshness.
Although the first time or by whom it was brew is not known, people have been
drinking all types of teas with joy throughout human history. Especially cups of herbal
tea warming us up with their flavor and smell are irreplaceable in the winter due to
their benefits of strengthening the immune system.
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Bitkilerin dal,
yaprak ve
çiçeklerinin
kurutulmasıyla elde
edilen bitki çayları
pek çok vitamin ve
mineral içerir. Bu
nedenle koruyucu
ve önleyici şifa
kaynakları olarak
görülür.
A cup of herbal tea contains
many vitamins and minerals
since it is obtained by drying
the branches, leaves, and
flowers of herbs. Therefore,
it is considered protective
and preventative sources of
healing.
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Kış gelince mevsim hastalıkları da kapımızı çalıyor. Grip, nezle, soğuk algınlığı
gibi hastalıklara bu sene pandemi riski de
eklendi. Bağışıklık sistemimizi güçlendirmek ve kendimize iyi bakmak için tıbbi
desteklerin yanı sıra beslenmemize de
dikkat ediyor; sebze ve meyve tüketimine
ağırlık veriyoruz. Bitki çayları da lezzeti, kokusu ve kolay erişilebilir olmasıyla özellikle
kış günlerinde hepimizi cezbediyor ve geleneksel bir şifa kaynağı olarak görülüyor.

Seasonal diseases can be seen during
the winter time. The risk of the pandemic is also added to diseases like the flu,
snuffle, and cold this year. In addition to
medical support, we pay attention to our
diet and mostly eat vegetables and fruit
to strengthen our immune system and
take care of ourselves. Herbal teas allure
us with their flavor, smell, and easy accessibility and are considered a traditional
source of healing.

Doğru ve yeterli miktarda tüketildiğinde;
sindirim sistemini düzenlenmekten kan
şekerini dengelemeye, cildi güzelleştirmekten stresi azaltmaya kadar pek çok
fayda içeren bitki çayları en popüler kış ritüellerimizden biri. Neredeyse hepimizin,
lezzetini beğendiği otlarla hazırladığı bir
“kış çayı” reçetesi var. Kimimiz kuşburnunu, kimimiz zencefili seviyor; kimimiz ıhlamurun kokusuna bayılıyoruz. Evimizde, iş
yerimizde bir bitki çayı demleyip mis kokular eşliğinde sohbetlere dalıyor; pencereden kar, yağmur manzaraları izliyoruz.

Herbal teas that have many benefits from
regulating the digestive system, balancing the blood sugar to beautifying the
skin, and reducing stress, are one of the
most popular winter rituals of us. Almost
all of us have a “winter tea” recipe that we
prepare with tasty herbs. Some of us like
rosehip, some of us like ginger, and some
of us like the smell of lindens. We steam
herbal teas with pleasant odors at home
or in the office and get in deep conversations with our friends or watch the snow
and rain from the window.

FAZLASI ZARARLI

ENOUGH IS AS GOOD AS A FEAST

Bununla birlikte uzmanlar, bitki çaylarının
bilinçsizce ve gereğinden fazla tüketilmesinin farklı sağlık sorunlarını tetikleyebileceği görüşünde. Aşırı tüketim durumunda bitki çaylarının yapısındaki bazı
maddelerin karaciğere zarar verebileceği,
kan değerlerinde ve tansiyon dengesinde
bozukluğa yol açabileceği ifade ediliyor.
Özellikle şeker ve yapay tatlandırıcılarla
birlikte tüketilen bitki çayları, kalori kontrolünü zorlaştırıp kilo almaya neden olabiliyor.

Experts are in the opinion that senseless
and redundant consumption of herbal
teas might trigger different health problems. It is stated that some substances
in herbal teas might harm the liver and
might cause an imbalance in blood values and blood pressure in case of excessive consumption. Especially herbal teas
consumed with sugar or artificial sweetener may complicate calorie control and
cause weight gain.

Kulaktan dolma bilgilerle hazırlanan sözde “şifa reçetelerine” mesafeli durmakta da fayda var. Hastalıkların tedavisinde
tek referansımız modern tıp. Bağışıklığı
güçlendirmek amacıyla kullandığımız
destekleyici ve önleyici yöntemlerde de
doktorlarımıza ve aile hekimlerimize danışmak ve onların tavsiyesine kulak vermek gerekiyor.

It is better if you stay away from so-called
“healing recipes” prepared with secondhand information. Our only reference
for the treatment of diseases is modern
medicine. We should consult our doctors
and family physicians about the supplementary and preventative methods we
use to strengthen our immunity and listen to their suggestions.

NASIL DEMLENIR?
Bitki çayı yapımında
kurutulmuş
yaprak ve çiçekleri uzun süre
kaynatmak çayın
lezzetini
kaçırdığı gibi yararlı
bileşenlerin
de
etkisini azaltabilir.
Bitki çayınızı doğru
şekilde
demlemek
için aşağıdaki adımları
izleyebilirsiniz:
l Suyu cezve ya da su ısıtıcısında kaynatıp 1-2 dakika bekletikten sonra cam ya da porselen bir demliğe aktarın.
l Kurutulmuş yaprak ve çiçekleri demlikteki suyun içerisine
bırakın. (Demliğin büyüklüğü
ve suyun hacmini dikkate alarak uygun miktarı belirleyin.)
l Çayın aromasını kaybetmemesi için demliğin ağzını
kapatıp 4 ila 8 dakika dinlendirin.
l Çayınızı süzgeç kullanarak
fincanınıza aktarın.
l İsteğe bağlı olarak limon,
tarçın, bal, pekmez gibi ilavelerle çayınızı lezzetlendirin.
l Çayınızı tekrar tekrar ısıtmak
yerine tek seferde tüketebileceğiniz miktarda hazırlayın.
l Her insanın biyolojik özellikleri farklı olduğundan makul
miktarda ve belirli aralıklarla
tüketin. Aşırı tüketimden kaçının.

HOW TO STEAM?
Brewing dried branches and leaves for long
times while steaming
herbal teas changes
the flavor as well as
reducing the effect
of beneficial compounds. You can follow
the steps given below
to steam your herbal tea
correctly:
l Boil the water on a pot or
kettle and let it wait for 1-2
minutes, then pour the water on a glass or porcelain
teapot.
l Put the dried leaves and
flowers into the teapot. (Determine the appropriate
amount based on the size
of the teapot and amount of
water.)
l Close the lid of the teapot
and let it wait for 4-8 minutes so that the tea does not
lose its flavor.
l Pour the tea into your cup
using a drainer.
l You can add flavor with
lemon, cinnamon, honey, or
syrup if you want.
l Instead of reheating your
tea, prepare the amount you
can consume in one time.
l You must consume it in
reasonable amounts and at
certain intervals since the
biological features of everyone are different. Avoid excessive consumption.
OCAK / JANUARY
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IHLAMUR

LINDENS

PAPATYA

CHAMOMILE

Ülkemizde kış yaklaştığında hemen
her evde tedarik edilen ve belki de en
çok tüketilen bitki çayıdır. Sokak aralarında bile rastlayabileceğimiz ıhlamur
ağacının hoş kokusu, kışın fincanlarımıza taşınır. Geleneksel olarak soğuk
algınlığı nedeniyle ortaya çıkan ateşi
düşürmek için kullanılagelmiştir. Zevke göre limon ve tarçınla da lezzetlendirilebilir.

Almost every household gets lindens
when the winter is close and lindens
might be the most consumed herbal
tea in Turkey. The pleasant odor of linden trees you can encounter even in
street alleys is brought into our cups in
winter. It has been used to reduce fever due to cold traditionally. It can be
flavored with lemon and cinnamon if
wanted.

KEKIK

THYME

İlkbaharın habercisi papatya
narin görünümü ve mis kokusuyla gönlümüzü şenlendirdiği
gibi dinlendirici özellikteki çayıyla da soğuk kış günlerinde
içimizi ısıtır. Papatya çiçeklerinin kurutulmasından elde edilen bu çay, kafein içermediği
için siyah çay ve yeşil çaya alternatif olarak tercih edilebilir.
İçerdiği çok farklı antioksidanlar
sayesinde boğaz ağrılarına iyi
geldiği, sindirim sistemini düzenlediği ve uyku kalitesini artırdığı bilinmektedir.

Daisy, the indicator of spring,
brings joy to our hearts with its
delicate appearance and pleasant smell as well as warming us
up in winter with its calming tea.
The chamomile tea is obtained
by drying the daisy flowers and
can be preferred as an alternative to black teas and green tea
since it does not contain caffeine.
It is known that it is good for sore
throat, regulates the digestive
system, and increases sleep quality with the different types of antioxidants it contains.

KUŞBURNU

ROSEHIP

Ülkemizin hemen her yerinde
kolayca rastlayabileceğimiz kuşburnu, halk arasında “yaban gülü”
olarak da bilinir. Marmelatı ve şerbeti de yapılan kuşburnu, çay olarak da yaygın şekilde tüketilir. Hoş
kokusu ve ekşimsi tadıyla oldukça
sevilen bu bitki, adeta bir C vitamini deposudur. Kuşburnunun
genel olarak solunum yolu hastalıklarına ve öksürüğe karşı etkili
olduğu bilinir. Tonik ve besleyici
özelliği de öne çıkar.

Rosehip can be found almost
everywhere in our country and
is also known as the wild rose by
the public. While its marmalade
and sherbet can also be made,
it is commonly consumed as a
tea. People love this herb due to
its pleasant smell and sourish
flavor, and it is a source of vitamin C. It is known that rosehip
is effective in respiratory tract
diseases and coughing. It also
has a tonic and nutritious features.

Baharat olarak bolca tükettiğimiz kekik, bitki çayı olarak da çok sevilir. Kokusuyla adeta dağlardan bir esinti
getiren kekik, tansiyonun sağlıklı bir
seviyede tutulmasına yardımcı olur.
Bronşları açan ve öksürüğe iyi gelen
etkisiyle kış günlerinde tercih edilebilecek bir çaydır.
ADAÇAYI
Adaçayı kadifemsi yeşil yaprakları ve
menekşe rengi çiçeğiyle göze çok güzel görünür. Kurutulunca da bitki çayı
ve baharat olarak lezzet ve şifa kaynağı
olur. Öksürük ve solunum yolu enfeksiyonlarında ferahlatıcı özelliği bulunur.
Mevsim hastalıklarına karşı bağışıklığı
güçlendirir, kemik sağlığına ve sindirim
sistemine iyi gelir.
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Atölye / Workshop

Thyme, which we consume plentifully as a spice, is quite loved as a herbal tea. Bringing a mountain breeze
with its smell, thyme helps to keep
the blood pressure at a healthy level. It can be preferred in winter since
it opens the bronchus and good for
coughing.
SAGE
Sage has a beautiful appearance with
its velvet-like green leaves and violet
flowers. It becomes a source of taste
and healing as a herbal tea and spice
when it is dried. It has a refreshing effect on coughing and respiratory tract
infections. It strengthens immunity
against seasonal diseases and is good
for bone health and the digestive system.

ZENCEFIL

GINGER

Yumru köklü bir bitki olan zencefil, yoğun aroması ve keskin kokusuyla bilinir.
Özellikle Uzakdoğu mutfak kültüründe
baharat olarak da çok yaygın bir kullanımı vardır. Antioksidan, antiviral ve antibakteriyel özellikleri bulunan zencefil,
genellikle limonla kaynatıldıktan sonra
bal karıştırılarak tüketilir. Damakta eşsiz
bir lezzet ve ferahlık bırakan zencefil,
kış günlerinde bağışıklık sisteminin en
iyi dostudur.

Ginger is a tuberous-rooted herb and
is known for its intense flavor and
strong odor. It is widely used especially in Far East cuisine as a spice. It has
antioxidant, antiviral, and antibacterial
properties, and it is mostly consumed
by adding honey after brewing with
lemon. Ginger leaves a unique flavor
and freshness on the palate and is the
best friend of the immunity system in
winter.

EKINEZYA
Çiçeğinin merkezindeki dikenli tohumu nedeniyle “kirpi otu”
olarak da anılan ekinezya, antimikrobiyal özelliğiyle mevsimsel
hastalıkların semptomlarını azaltmaya yardımcı olur. Ayrıca içinde
bulunan maddeler sayesinde ultraviyole ışınların zararlı etkilerinden de koruyabilmektedir. Cildin
yenilenmesine ve egzama, sedef,
ergenlik sivilcesi gibi hastalıkların
şiddetinin azalmasına yardımcı
olur. Diyabet hastalarının kan şekeri seviyesini kontrol edebilmesini sağlar.

ECHINACEA
Echinacea, which is also known
as the “purple coneflower” due to
its thorny seed in the center of its
flower, helps to reduce the symptoms of seasonal diseases with
its antimicrobial feature. It can
also protect from the harmful effects of ultraviolet lights with the
substances it contains. It helps to
rejuvenate the skin and reducing the severity of skin diseases
like eczema, psoriasis, and adolescent acne. It enables patients
with diabetes to control their
blood sugar levels.
OCAK / JANUARY

65

Yenilik Tutkusu / Passion for Innovation

Yenilik Tutkusu / Passion for Innovation

Fatih Çavuşoğlu

TELGRAFLA BAŞLADI, NEREYE GELDI?

İLETİŞİM VE HABERLEŞMENİN
GELECEĞİ
It Started with the Telegraph,
Where Has It Come?
THE FUTURE OF COMMUNICATION
AND CORRESPONDENCE
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Telgraf, iletişim ve haberleşme tarihinin en devrimsel yeniliğidir. Kendisinden
sonra geliştirilen iletişim teknolojilerine ilham vererek de bilgi toplumunun
temellerini atmıştır. Artık neredeyse her an, her yerde ulaşılabilir durumdayız.
Bilgiye ve habere erişimimiz de hiç olmadığı kadar hızlı. Telgrafla başlayan yolculuğumuzda bu hıza ulaşıncaya kadar hangi aşamalardan geçtik, hangi iletişim yöntemlerini kullandık; birlikte hatırlayalım…
Telegraph is the most revolutionary innovation of the history of communication
and correspondence. It inspired the communication technologies developed after it
and laid the foundation of the information society. We now can reach wherever we
want whenever we want. Access to information and news is faster than ever. Let us
all remember phases we went through and communication methods we used on our
journey started with the telegraph until we have reached this speed...
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•
Günümüzde kullanımı
çok azalsa da faks
halen bazı kurum ve
kuruluşlar tarafından
kullanılabilmektedir.
Although its use has
decreased drastically
in today’s world, it
is still preferred by
some institutions and
organizations.
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1792 yılında Claude Chappe tarfından
geliştirilen telgraf, 1835 yılında Samuel Morse tarafından elektromıknatıslı
telgrafa dönüştürülür ve geliştirilen
kod sistemi (Morse alfabesi) sayesinde geniş kitlelerce kullanılabilir hale
gelir. Hızla yaygınlaşan telgraf; şehirleri, ülkeleri, hatta kıtaları birbirine
bağlar ve adeta ilk küreselleşme dalgasını başlatır.

Developed by Claude Chappe in 1792,
the telegraph was transformed into the
electromagnetic telegraph by Samuel
Morse in 1835 and it became available
by large masses through the code system developed (Morse alphabet). Telegraph, which became popular rapidly, connects cities, countries, and even
continents and starts the first wave of
globalization.

TELEKS

TELEX

Telgraf uzun yıllar etkili bir iletişim
aracı olarak varlığını sürdürse de
“teleks”in geliştirilmesiyle pabucunu damda bulur. 1930’larda ilk kez
Almanya’da kullanılmaya başlanan
teleks; daktiloya benzer bir klavyeye sahiptir ve tıpkı telefon numarası
gibi bir numarası vardır. Karşı tarafın
teleks numarası aranır ve gönderilmek istenen veri klavyeden girilerek
karşı tarafın teleks aygıtındaki şaryodan kağıda dökülür. Grafik, resim, fotoğraf aktarımı sağlayamayan cihaz,
hantal yapısı ve yavaşlığı nedeniyle
çok uzun yıllar kullanılmamış ve yerini yeni teknolojilere bırakmıştır.

Although the telegraph continued its
existence as an effective communication tool for a long time, it fell from
popular esteem with the development
of “telex”. Telex, which was used for the
first time in Germany in the 1930s, has a
keyboard similar to a typewriter and has
a number just like a phone number. The
telex number of the other party is called
and data to be sent are entered through
the keyboard and written down on the
typewriter carriage of the telex device of
the other party. The device, which cannot transfer graphics, pictures, or images, was not used for long years due to its
bulky structure and slowness and gave
place to new technologies.

FAKS

FAX

Lâtince “aynısını yapmak, tıpkıbasım”
mânâsına gelen faks, karşılıklı iki cihaz arasında görsel ve yazılı veri aktarımı sağlayan bir teknolojidir. 1843'te
Alexander Bain tarafından bulunan
faks cihazı, görüntüyü elektrik sinyallerine çevirerek telefon veya radyo
hattı aracılığıyla diğer cihaza iletir.
Elektrik sinyalleri alıcı cihazda tekrar görüntüye çevrilerek kâğıt üzerine aktarılır. Faks makinelerinde ilk
zamanlarda sadece termal kâğıtlara çıktı alınabilirken, sonraki gelişmelerle her türlü yazıcı ile çıktı alınabilir
olmuştur. Günümüzde kullanımı çok
azalsa da bazı kurum ve kuruluşlar
tarafından tercih edilebilmektedir.

Fax meaning “doing the same, facsimile”
in Latin is a technology that enables visual
and written data transfer between two
reciprocal devices. Developed by Alexander Bain in 1843, the fax machine transforms the image into electrical signals
and conveys it to other devices through
telephone or radio lines. Electrical signals
are transformed into an image on the recipient device and transferred to paper.
Tax machine printouts could only be taken on thermal papers in the beginning
but it became available to take a printout
with all types of printers with the following developments. Although its use has
decreased drastically in today’s world, it
is still preferred by some institutions and
organizations.
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ÇAĞRI CIHAZLARI

PAGERS

Tek yönlü çağrı cihazı cep boyutunda bir telekomünikasyon alıcısıdır.
İlk kez 1956’da Londra’da icat edilmiştir. Çağrı cihazları telsiz kapsama yoluyla şehirler, hatta ülkeler
arasında mesaj iletebilir. Tek yönlü
çağrı cihazı, cep telefonlarının yaygınlaştığı 1990’lı yılların başına kadar özellikle yoğun çalışan iş insanları ve ebeveynler tarafından aktif
olarak kullanılmıştır.

One-sided pager is a pocket-size
telecommunication receiver. It
was invented in London in 1956.
Pagers can convey messages between cities or even countries
via wireless coverage. One-sided
pagers were actively used by busy
business people and parents until
the beginning of the 1990s when
cell phones became popular.

ARAÇ TELEFONLARI

A car phone is a mobile radio-telephone technology specially designed for automobiles. The device
was developed by Bell System and
was used in St. Louis for the first
time on 17 June 1946. Many vehicle
owners have started to use their
mobile phones in the “handsfree”
system with a Bluetooth wireless
connection or integrated receiver-transmitter method as of 2008.
These systems developed after car
phones use a microphone internally installed in the vehicle and
audio system of the vehicle, and
can have voice activation and control features.

Araç telefonu, otomobiller için özel
olarak tasarlanmış bir mobil radyo
telefonu teknolojisidir. Cihaz, Bell
System tarafından geliştirilmiştir
ve ilk olarak 17 Haziran 1946'da St.
Louis'de kullanılmıştır. 2008'den
bu yana birçok araç sahibi, cep
telefonunu Bluetooth kablosuz
bağlantısı aracılığıyla veya entegre bir alıcı – verici yöntemiyle "eller
serbest" sisteminde kullanmaya
başlamıştır. Araç telefonlarından
sonra gelişen bu sistemler, dahili olarak araca monte edilmiş bir
mikrofon ve aracın ses sistemini
kullanır ve sesle etkinleştirme ve
kontrol özelliklerine sahip olabilmektedir.
AKILLI TELEFONLAR
İlk kez 1861’de Almanya’da sergilenen telefonun patenti 1876 yılında
Graham Bell tarafından alınmış,
1884’ten itibaren ise halka açık telefon kulübeleri kurulmaya başlanmıştır. Gelişen bilgisayar teknolojilerinin telefonla birleştirilmesiyle de
iletişim anlayışımız bütünüyle değişmiştir. İnternetin ve uydu teknolojisinin sağladığı imkânlarla telefonlar “akıllanmış” ve bizleri sadece
birbirimize değil, bilgiye ve habere de hızlı bir biçimde ulaştırmaya
başlamıştır.

CAR PHONES

•
Çağrı cihazları, cep
telefonlarının yaygınlaştığı
1990’lı yılların başına kadar
özellikle yoğun çalışan iş
insanları ve ebeveynler
tarafından aktif olarak
kullanıldı.
Pagers were actively used
by busy business people
and parents until the
beginning of the 1990s
when cell phones became
popular.

SMART PHONES
Telephone, which was displayed
for the first time in Germany in
1861, was patented by Graham
Bell in 1876 and publicly-open
phone booths were started to be
established as of 1884. Our understanding of communication
has changed completely with
the combination of developing
computer
technologies
with
the telephone. Telephones have
smartened up with the opportunities provided by the Internet
and satellite technology and enabled us to access information
and news rapidly in addition to
connecting us.
OCAK / JANUARY
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“SOSYALLEŞEN” DÜNYA

“SOCIALIZING” WORLD

Anında ses, video ve fotoğraf kaydedebilen cihazlar, kısa mesaj uygulamaları ve GPS üzerinden sürekli konum belirleme imkanları
içinde yaşadığımız “iletişim çağı”nı
başlatmıştır. Sosyal medya uygulamaları sayesinde dünyamız adeta
her yerine kolayca erişebildiğimiz
bir kasabaya dönüşmüş, zaman ve
mekân mefhumu neredeyse ortadan kalkmıştır. Dijital teknolojilerin
sunduğu kolaylıklar özellikle pandemi döneminde iş, eğitim ve eğlence
hayatının bir gerçeği haline gelmiş,
insanlar evlerinden çıkmadan çok
boyutlu bir sosyal hayat deneyimi
yaşamaya başlamıştır.

Devices that can record audio, video,
and photograph in an instant, short
message applications, and constant
positioning possibility through GPS
have started the “communication
era” that we live in. Our world has
turned into a town that we can easily access everywhere thanks to social
media applications, and the concept
of time and place has almost disappeared. Conveniences provided by
digital technologies have become a
fact of business, education, and entertainment life especially during the
pandemic and people have started to
live a multidimensional social life experience without leaving their homes.

HAYATI PAYLAŞMAK

SHARING THE LIFE

Günümüzde insanlar, birer iletişim
aracı olan cep telefonlarını adeta çoklu medya aracı olarak kullanıyor. Eğitimden iş hayatına, film izlemekten
kitap okumaya, görüntülü sohbetten
müzik dinlemeye kadar tüm aktivitelerimizi telefonlarımız aracılığıyla
yapıyor ve neredeyse hayatımızın her
anını insanlarla paylaşıyoruz. Bu iletişim çağının insanlığı hangi noktaya
taşıyacağı konusunda pek çok öngörü bulunuyor. Hatta bunlarla ilgili birçok bilim kurgu kitabı ve filmi de var.
Her köşesinin kameralarla, uydularla
izlendiği dünyamızda çok yakında zihinlerimiz de okunmaya başlayabilir.
Belki de yazmadan ya da konuşmadan anlaşmaya başlayabiliriz.
100 yıl sonranın çocukları komşu
gezegenlerdeki kolonilerle bugün
bilmediğimiz teknolojilerle iletişim
kurmaya başladığında bugün kullandığımız teknolojilere küçümseyerek bakabilir. Ancak tuğla tuğla
yükselen bu görkemli yapının temelinde telgraf teknolojisinin oynadığı tarihi rol hiç unutulmayacak ve
hep saygıyla anılacak.
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Akıllı telefonlar; iş,
eğitim ve eğlence
amacıyla kullanılan
birer çoklu medya
aracı olarak iletişim
misyonunun çok
ötesine geçti.
Smartphones
went beyond their
communication
mission as a multiple
media tool used for
business, education,
and entertainment
purposes.

People are using mobile phones,
which are a communication tool, as a
multiple media tool in today’s world.
We do all our activities such as education and business life, watching movies, reading books, video chatting,
and listening to music via our phones
and we share almost every moment
of our lives with other people. There
are many predictions about where
this communication era will bring
humanity. In fact, there are also many
science-fiction books and movies
about this. They might start to read
our mind in our world whose every
corner is monitored through cameras
and satellites. Maybe we can communicate without writing or talking.
Children born 100 years later might
look down upon the technologies we
use today when they start to communicate with colonies in neighboring
planets using technologies that we
do not know. However, the historical
role of telegraph technology on the
foundation of this majestic structure
rose with a brick over a brick will never be forgotten and will always be remembered with respect.
OCAK / JANUARY
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KUZEYBATI AVRUPA’NIN

MUTLU ÜLKESİ:

İRLANDA
A Happy Country
In Northwest Europe:
IRELAND
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ŞEHIR MERKEZI
BINASI ST
FIN BARRE
KATEDRALI
CITY CENTER
BUILDING ST
FIN BARRE
CATHEDRAL
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DUBLIN
KALESI

DUBLIN KALESI

DUBLIN
CASTLE

İrlanda’da, tarihi yüzyıllar öncesine dayanan pek çok kale bulunur. Bunların en ünlüsü yapımı 18.
Yüzyılda tamamlanan ama kökleri
1200’lü yıllara uzanan Dublin Kalesi’dir. Dublin şehrinin merkezinde
bulunan kale, günümüzde hükümet binası olarak kullanılmaktadır.
DUBLIN CASTLE

İrlanda; büyüleyici mimarisi, doğal güzellikleri ve kendine has kültürel özellikleriyle görülmeye değer ülkelerden biri. 1858 yılında Avrupa’yı Amerika’ya bağlayan
ilk telgraf hattının çıkış noktası olan ülke, iletişim ve
haberleşme tarihinde de anlamlı bir yere sahip.
Ireland is one of the countries worth seeing with its
mesmerizing architecture, natural beauties, and specific
cultural properties. The starting point of the first telegraph
line connecting Europe to the USA in 1858, Ireland has an
important place in the history of communication.
Uzun yıllar Birleşik Krallık’a bağlı olan İrlanda, 1922
yılında bağımsızlığını kazanan bir ada ülkesidir.
Kuzeydoğusunda Birleşik Krallık’a bağlı Kuzey İrlanda ile komşudur. Batısı Atlas Okyanusu, doğusu
İrlanda Denizi, güneyi ise Kelt Denizi ile çevrilidir.
Ilıman deniz ikliminin yaşandığı ülke her mevsim
yağışlıdır. Buna rağmen ülkede toplumsal yaşam
oldukça canlı, insanlar neşeli ve güler yüzlüdür.
BAŞKENT DUBLIN
840 yılında Vikingler tarafından kurulan Dublin,
Avrupa’nın en önemli tarih ve kültür merkezlerinden biridir. Şehirdeki tarihi dokuyla modern
mimarinin uyumu, ziyaretçilere hoş bir atmosfer
sunar. Sanat galerileri, kültür merkezleri ve müzeler şehrin ihtişamlı geçmişini çarpıcı bir şekilde
yansıtır. Şehir merkezindeki şık vitrinli dükkanlar
ile kafe ve restoranlar oldukça ışıltılı bir görünüme sahiptir. Aynı zamanda bir üniversite ve bilişim şehri olan Dublin, yaş ortalaması bakımından
Avrupa’nın en genç şehridir. Genç nüfus şehre
gece – gündüz devam eden bir canlılık katar.
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Ireland is an island country that was under the
governance of the United Kingdom for a long time
and gained its independence in 1922. Ireland is
neighbor with Northern Ireland, which is a part of
the United Kingdom, in the Northeast. It has the
Atlantic ocean in the West, the Ireland Ocean in
the East, and the Celtic Sea in the south. The country has a mild sea climate and is rainy in all seasons.
Despite these conditions, social life is quite lively
and people are happy and cheerful in the country.
THE CAPITAL DUBLIN
Established by Vikings in 840, Dublin is one of the
most important historical and cultural centers of
Europe. The harmony between the historical texture and modern architecture in the city provides
a pleasant atmosphere to visitors. Art galleries, culture centers and museums reflect the magnificent
history of the city in a stunning way. Shops with elegant showcases, cafes and restaurants in the city
center have a shining appearance. Being a university and informatics city, Dublin is the youngest city
in Europe in terms of mean age. The young population breathes new life into the city day and night.

There are many castles with a history of hundreds of years in Dublin. The most famous one of these
is the Dublin Castle with a history
going back to the 1200s whose construction was completed in the 18th
century. The castle is located in the
city center of Dublin and is used as
a government building to this day.

CHESTER BEATTY KÜTÜPHANESI
Dublin Kalesi’nin parkında bulunan Chester Beatty Kütüphanesi;
1950 yılında kurulmuş, Avrupa’nın en büyük müze kütüphanelerinden biridir. Sir Alfred Chester Beatty’nin şahsi koleksiyonuyla
kurulan müze kütüphanede Osmanlı’ya ait minyatür, el yazması
ve Kur’an-ı Kerim mushafları da bulunmaktadır.
CHESTER BEATTY LIBRARY
The Chester Beatty Library is located in the park of Dublin Castle
was established in 1950 and is one of the biggest museum libraries in Europe. The museum library was established with the personal collection of Sir Alfred Chester Beatty and has miniatures,
handwritten manuscripts and the copies of Holly Qur’an that belong to the Ottoman.

CHESTER BEATTY
KÜTÜPHANESI
CHESTER BEATTY
LIBRARY
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DUBLİN
İĞNESİ
THE DUBLIN
NEEDLE

ROSS
KALESİ

ROSS
CASTLE

DUBLIN İĞNESI
Dublin İğnesi; paslanmaz çelikten yapılmış, iğneye benzer bir
kent simgesidir. 120 metreyi aşan
uzunluğuyla dünyanın en uzun
anıtı olma unvanına sahiptir. Dublin’in merkezinde ve otobüslerin
son durağında konumlanması
nedeniyle halkın ve gezginlerin
buluşma noktası olarak bilinir.

•
Dublin’in genç nüfusu,
şehre gece – gündüz
devam eden bir canlılık
katar.

Young population of Dublin
breathes new life into the
city day and night.

THE SPIRE OF DUBLIN
The Spire of Dublin is a city symbol that looks like a needle made
of stainless steel. It has the title of the longest monument in
the world with its over 120-meter-long height. It is known as the
meeting point for citizens and
visitors since it is in the center of
Dublin and the last stop of buses.

Dublin’de özenle
korunan tarihi doku,
modern mimariyle
uyum içinde.

The historical texture
meticulously preserved in
Dublin is in harmony with
modern architecture.

MODERN SANAT
MÜZESI
MUSEUM OF
MODERN ART

İRLANDA MODERN SANAT MÜZESI
17. yüzyılda inşa edilmiş Kraliyet Hastanesi’nin eski binasında hizmet veren İrlanda Modern Sanat Müzesi, ülkenin en etkileyici yapılarından biridir. Müzede tiyatro
gösterisi, sergi, konser gibi sanatsal etkinlikler de düzenlenmektedir.
IRISH MUSEUM OF MODERN ART
The Irish Museum of Modern Art serves in
the old building of the Royal Hospital built in
the 17th century and is one of the most impressive buildings in the country. Art events
such as theaters, shows, exhibits, and concerts are held in the museum.
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NEOLITIK ÇAĞ’DA
INŞA EDILDIĞI
BILINEN NEWGRANGE

KILMAINHAM GAOL MÜZESI

KNOWN TO HAVE
BEEN BUILT IN THE
NEOLITHIC AGE,
NEWGRANGE

Bilinen en ünlü tarihî cezaevlerinden
biri olan Kilmainham Gaol, günümüzde müze olarak hizmet vermektedir.
Büyük Britanya ile İrlanda arasındaki
politik gerilimlerin tarihi izdüşümünü
yansıtan müzede, mahkûmların hücrelerini ve toplu yaşam alanlarını gezmek mümkün.

ÇAĞLAR ÖNCESINDEN GÜNÜMÜZE: NEWGRANGE
Tarihi M.Ö. 3200’lü yıllara dayanan ve Neolitik Çağ’da
inşa edildiği bilinen Newgrange, Avrupa’nın en iyi korunmuş anıt mezarıdır. Stonehenge ve Mısır Piramitleri’nden daha eski yıllara tarihlenen sit alanı, taşla çevrelenmiş geniş bir dairesel höyükten oluşur. 1993 yılında
UNESCO tarafından Dünya Mirası Listesi’ne eklenen
anıtın merkezinde dünyanın en eski güneş gözlem evi
bulunmaktadır.

KILMAINHAM GAOL MUSEUM
One of the most famous historical prisons, Kilmainham Gaol is now operating as a museum. It is possible to
visit the prisoners’ cells and common
living areas in the museum reflecting
the historical projection of the tension
between Great Britain and Ireland.

FROM AGES AGO TO TODAY’S WORLD: NEWGRANGE

Newgrange which has a history that goes back to 3200
B.C. and is known to be built in the Neolithic Age, is one
of the well-preserved mausolea in Europe. The archaeological site with a history older than Stonehenge and
Egyptian Pyramids consists of a large circular tumulus
circled with stones. The earliest solar observatory in the
world is located in the center of the monument, which
was added to the World Heritage List by UNESCO in 1993.

•
James Joyce, Bernard Shaw,
Oscar Wilde, Samuel Beckett
gibi dünyaca ünlü edebiyatçılar
Dublin’de yetişmiştir.

AVRUPA’NIN SILIKON VADISI:
DUBLIN

Worldwide known writers such
as James Joyce, Bernard Shaw,
Oscar Wilde and Samuel Beckett
grew in Dublin.

PHOENIX PARKI
Liffey Nehri’nin kuzeyinde bulunan Phoenix Parkı, Avrupa’nın
en büyük parklarından biridir. 11
kilometrelik bir duvarla çevrelenmiş 707 hektarlık alanı kaplayan
park, sayısız bitki türüne ve yabani
geyiklere ev sahipliği yapar.
PHOENIX PARK

PHOENIX PARKI
PHOENIX PARK
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Phoenix Park located in the North
of Liffey River is one of the biggest
parks in Europe. The park is located on a 707-hectare area circled
with 11-kilometer long wall and
hosts numerous plant species
and wild deer.

800 yıllık tarihi
ile dünyanın
bilinen ve hâlâ
aktif olarak
kullanılan
en eski deniz
feneri Hook
Lighthouse,
İrlanda’dır.
The earliest lighthouse
in the world with a
history of 800 years,
Hook Lighthouse is
in Ireland and is still
actively used.

İş ve finans merkezleri ile yüksek teknolojiye sahip endüstri bölgeleri sayesinde Dublin, Avrupa’nın “Silikon
Vadisi” olarak tanımlanır. Facebook,
Google, Microsoft, Intel gibi bilişim
firmalarının Avrupa merkezleri de
Dublin’de bulunur. Avrupa’da kullanılan bilgisayarların önemli bir kısmı da
Dublin’de üretilir.
THE SILICON VALLEY OF EUROPE:
DUBLIN
Dublin is referred to as the Silicon Valley of Europe with business and commerce centers and high-technology
industrial areas it has. The European
centers of technology companies
such as Facebook, Google, Microsoft,
and Intel are located in Dublin. The
majority of computers used in Europe
are produced in Dublin.

AVRUPA’DA
KULLANILAN
BILGISAYARLARIN
ÖNEMLI BIR KISMI
DA DUBLIN’DE
ÜRETILIR.
A SIGNIFICANT
PORTION OF THE
COMPUTERS USED
IN EUROPE ARE
PRODUCED IN DUBLIN.

İrlanda’nın etkileyici
doğasında Star Wars,
Braveheart, Harry
Potter gibi dünyaca
ünlü filmler çekildi.
World-famous movies like Star
Wars, Braveheart and Harry
Potter were filmed in the
impressive nature of Ireland.
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Dünya Bizim Evimiz / The World is Our Home
İRLANDA’NIN CLARE
KONTLUĞU’NA BAĞLI
BURREN BÖLGESINDEKI
MOHER KAYALIKLARI

Dünya Bizim Evimiz / The World is Our Home
AVRUPA’DAN AMERİKA’YA İLK TELGRAF HATTI:
TRANSATLANTİK TELGRAF KABLOSU

THE CLIFFS OF MOHER
IN THE BURREN
REGION OF IRELAND'S
COUNTY CLARE

THE FIRST TELEGRAPH LINE FROM EUROPE TO THE USA:
THE TRANSATLANTIC TELEGRAPH CABLE
1858 yılında Avrupa’yı Amerika’ya bağlayan transatlantik telgraf kablosu, iletişim
ve haberleşme tarihi açısından devrimsel bir yenilikti. Bu hattın çıkış noktası
İrlanda’da bulunuyor.

MOHER KAYALIKLARI
İrlanda’nın Clare Kontluğu’na bağlı
Burren bölgesindeki Moher Kayalıkları, İrlanda’ya gelen turistlerin
uğrak noktalarından biridir. Dublin
ve Galway’den günlük turlarla rahatlıkla ulaşabilen kayalıklar, muhteşem uçurum manzarası ve yürüyüş parkurlarıyla ziyaretçilere eşsiz
bir deneyim sunar.

The transatlantic telegraph cable connecting Europe to the
USA in 1858 was a revolutionary innovation in terms of the history of communication. The
starting point of this line is in Ireland.

CLIFFS OF MOHER
The Cliffs of Moher located in the
Burren region, which is a part of
Clare Earlship of Ireland, is a frequent destination for tourists. The
cliffs, where you can go with daily
tours from Dublin and Galway, presents a unique experience to visitors with magnificent cliff view and
hiking tracks.

Dünyaca ünlü
Guinness Rekorlar
Kitabı, İrlandalıların
iddia, rekabet ve
eğlenceye düşkün
kişiliklerinden
ilham alarak, bu
ülkede yazılmaya
başlanmıştır.
The world-famous Guinness
Book of Records was started
to be written in this country
inspired by the personalities
of Irish people who are fond
of bets, competition, and
entertainment.
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Transatlantik Telgraf Kablosu, ünlü girişimci Cyrus West Field tarafından Avrupa
ve Amerika’nın haberleşmesini sağlamak
amacıyla kurulan ilk telgraf hattıdır. Atlas
Okyanusu altından geçen 4300 kilometrelik hat, o döneme kadar insanlığın hayata
geçirdiği en büyük mühendislik projesidir.
İrlanda ile Amerika’daki Newfoundland’ı
birbirine bağlayan hat sayesinde iki kıta
arasındaki iletişim hızı, 10 günden yalnızca
birkaç dakikaya kadar kısalmıştır.

The Transatlantic Telegraph Cable is the
first telegraph line established by famous
entrepreneur Cyrus West Field to establish communication between Europe and
the USA. The 4300-kilometer-long line
goes under the Atlantic Ocean and was
the biggest engineering project that had
ever been conducted until that time. The
communication speed between the two
continents shortened from 10 days to only
a few minutes thanks to the line connecting Ireland and Newfoundland in the USA.

16 Ağustos 1858 tarihinde Büyük Britanya
Kraliçesi Victoria’nın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı James Buchanan’a gönderdiği telgraf, bu hat ile gönderilen kıtalar
arası ilk telgraf olarak tarihe geçmiştir. Okyanus zeminine serili kablo, 3 hafta kadar
kısa ömürlü olsa da daha sonra yenilenmiş
ve kesintisiz olarak hizmet vermiştir.

The telegraph that the Queen Victoria of
Great Britain sent to James Buchanan, the
President of the United States, on 16 August 1858 was the first telegraph sent between continents with this line. The cable
laid on the ocean ground had a short lifespan of 3 weeks, but it was then renovated
and served without interruptions.

16 Ağustos 1858’de
Büyük Britanya
Kraliçesi Victoria’nın
Amerika Birleşik
Devletleri Başkanı
James Buchanan’a
gönderdiği telgraf
kıtalararası ilk telgraf
olarak tarihe geçti.
The telegraph that the
Queen Victoria of Great
Britain sent to James
Buchanan, the President
of the United States, on 16
August 1858 was the first
telegraph sent between
continents.
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Talha Kabukçu

•

YÜRÜYÜŞÜN FAYDALARI
SAYMAKLA BITMIYOR

ADIM ADIM SAĞLIK
Walking Has Numerous Benefits
Health Step By Step

Alışverişe gitmek, otobüse yetişmek,
öğle yemeğine çıkmak, hatta salondan
mutfağa gidip çay demlemek… Bebeklikten çocukluğa geçişte ayaklarımızın
üstünde durduğumuz ve ilk adımlarımızı attığımız günden beri yürüyoruz.
Yürüyüş insanın temel hareket becerisi olarak tanımlanıyor ve bizi gündelik
ihtiyaçlarımıza erişebilir kılıyor. Düzenli
ve belli bir tempoda yapıldığında ise
çok faydalı bir spora dönüşüyor.

Going for shopping, catching a bus,
going for lunch, even leaving the living room to head to the kitchen to
make some tea… We have been walking since the days we have stood on
our feet when stepping into childhood
from babyhood to take our very first
steps. Walking is defined as the fundamental movement skill of the human
being and it allows us to access our
daily needs. When performed regularly at a certain pace, it turns into a very
beneficial sports branch.

İnsanın temel hareket becerilerinden biri olan yürüyüş, düzenli ve belirli bir
tempoda yapıldığında sağlıklı yaşamın kapısını aralıyor. Yürüyüş; metabolizmamızın çalışması ve kilo kontrolü açısından temel ihtiyaç kabul edilirken,
stres azaltıcı etkisiyle de ruhumuza iyi geliyor.
One of the fundamental movement skills of the human being, walking,
opens the way to a healthy life when performed regularly at a certain
pace. Walking is considered as a fundamental need for the functioning of
the metabolism and for weight control and it is good for the spirit with its
stress reducing effect.
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TEMEL BIR İHTIYAÇ

A FUNDAMENTAL NEED

Hangi yaş grubunda olursa olsun her
insanın yürüyüş yapmaya ihtiyacı var.
Kardiyovasküler hastalıkların önlenmesi
ve tedavisinde etkisi kanıtlanan yürüyüş,
metabolizmanın çalışmasını ve kan dolaşımını düzenliyor. Kolestrol, şeker ve
tansiyon gibi hastalıkların kontrol altına
alınmasında ilaç tedavisi kadar önemli
görülen yürüyüş, sindirim sistemini de
çalıştırıyor. Uzun süre hareketsiz kalan
ya da masa başı işlerde çalışanların yaşadığı eklem ağrıları da düzenli yürüyüşle önlenebiliyor. Bu nedenle her bireyin
kendi anatomisine göre belirlenen sürelerde yürüyüş yapması gerekiyor.

Regardless of the age group, every
human being needs to walk. With its
proven effect in the prevention and
treatment of cardiovascular diseases,
walking supports the functioning of
metabolism and regulates blood circulation. Considered as important as drug
therapy in controlling diseases such as
cholesterol, diabetes and high blood
pressure, walking supports the functioning of the digestive system, too. Arthralgia suffered by desk-bound people
or by those leading a sedentary lifestyle
can also be prevented by regular walking. Therefore, every individual needs to
walk for time periods determined based
on their own anatomical features.

KILO KONTROLÜ SAĞLIYOR

Yürüyüş,
kardiyovasküler
hastalıkların
önlenmesi ve
tedavisinde
etkili görülüyor.
Walking is considered
to be effective in the
prevention and treatment
of cardiovascular
diseases.

Yürüyüş, formumuzu korumak ve kilo
kontrolü açısından da oldukça önemli.
Aldığımız kalorinin yaktığımız kaloriden fazla olması kilo artışının en önemli nedeni olarak gösteriliyor. Düzenli ve
tempolu yürüyüşler sayesinde kalori
açığı oluşturarak kilo kontrolünü daha
kolay sağlayabiliriz. Bu yürüyüşleri açık
havada gerçekleştirebileceğimiz gibi
evde ya da spor salonundaki yürüyüş
bantlarında da yapabiliriz. Özellikle yürüyüş bantları; tempo ve rampa ayarlama özellikleriyle daha kısa sürede daha
fazla kalori yakmamızı sağlayabiliyor.
STRESI AZALTIYOR
Yürüyüş beden sağlığımız kadar ruh
sağlığımıza da iyi geliyor. Şehir hayatının stresinden ve sorunlarından uzaklaşmak, kendi iç sesinizi dinlemek ve
hatta düşünüp önemli kararlar almak
istediğinizde kısa yürüyüşler yapabilirsiniz. Sahil kenarları, yeşil alanlar ve
parklardaki yürüyüş yolları hem temiz
hava almanızı hem de ruhsal bir arınma yaşamanızı sağlayabilir. Bu yürüyüşleri yaparken taşınabilir müzik çalarlarınız ve cep telefonlarınızdan sizi iyi
hissettirecek müzikler dinleyebilirsiniz.
Sesli kitap, haber veya radyo dinleyerek
de vaktinizi değerlendirebilirsiniz.
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HELPS WEIGHT CONTROL
Walking is quite important to keep
fit and to control our weight. Getting
more calories than we consume is
considered as the most important reason for gaining weight. We can control
our weight easier by creating calorie
deficit through regular and brisk walking. We can walk outdoors or on treadmills at home or in gyms. Particularly
treadmills can help us burn calories in
a shorter time period thanks to their
adjustable speed and incline.
REDUCES STRESS
Walking is good for mental health as
well as the body health. You can take
short walks to get rid of the stress and
troubles of urban life, to listen to your
inner voice and even to get occupied
with some thinking before taking important decisions. Coastlines, green areas, and walking trails in the parks can
help you get some fresh air and experience mental purification. You can listen to mood-lifting music on your MP3
player or mobile phone while walking.
You can also listen to audio books,
news, or radio to enjoy your time.

YÜRÜYÜŞ SEVERLERE
BIRKAÇ TAVSIYE

A FEW TIPS FOR
WALKERS

Fırsat Yaratın: Yoğun iş temposu ve
ev hayatının yüklediği sorumluluklar
nedeniyle yürüyüş yapmakta zorlanabiliyoruz. Ama günlük rutinimizde
ufak değişiklikler yaparak kendimize
yürüyüş fırsatları yaratabiliriz. Toplu taşımadan 1-2 durak erken inmek,
kısa mesafelerde araç kullanmak yerine yürümeyi tercih etmek, asansör
yerine merdiven kullanmak, hatta ev
içinde ufak parkurlar oluşturmak bize
ihtiyaç duyduğumuz hareketliliği sağlayabilir.

Create Opportunity: We may find it
difficult to go for a walk amidst a busy
work schedule and domestic tasks.
However, we can make some small
changes in our daily routine to create
opportunities to go for a walk. We
can get off the bus one or two stops
before our usual stop; we can walk at
short distances instead of driving, we
can use the stairs instead of the lift or
we can even create some small tracks
at home to get the mobility we need.

İdeal Süreyi Kendiniz Belirleyin:
Yürüyüş süresi ile ilgili uzmanlar farklı
tavsiyelerde bulunsa da yaşınız, kilonuz, genel sağlık durumunuz ve eklem yapınıza göre ideal süreyi kendiniz
belirlemelisiniz. Bu süre yürüyüş amacınıza göre de değişkenlik gösterebilir.
Zayıflamak, formunuzu korumak, hava
almak gibi amaçlara göre yürüyüş sürenizi ve temponuzu ayarlayabilirsiniz.
Adımlarınızı Sayın: Artık çoğumuzun cep telefonları gün içinde attığımız adımları otomatik olarak sayıyor.
Kendinize 5 bin, 7 bin, 10 bin gibi adım
hedefleri belirleyerek gün içindeki
hareketliliğinizi takip edebilir, hedefe
ulaşmak için motive olabilirsiniz.
Su Tüketimine Dikkat: Özellikle tempolu bir yürüyüş yapıyorsanız terlemeyle kaybedeceğiniz suyu mutlaka
dengelemelisiniz. Bu nedenle yanınızda küçük bir şişe su taşımak ya da yürüyüş sonrasında yeteri kadar su içmek
sağlığınız açısından oldukça önemli.
Ekipmanlar Çok Basit: Tabanı esnek bir yürüyüş ayakkabısı ve mevsime göre tercih edilmiş uygun giysilerle yürüyüş yapabilirsiniz. Çok sıcak
havalarda yanınıza bir havlu alarak terinizi silebilirsiniz.

Set Your Own Ideal Time: While
experts recommend different things
regarding the duration of walking,
you should set your ideal time
depending on your age, weight,
general state of health and the
condition of your joints. This time
may also change depending on your
purpose for walking. You can set the
duration and speed of your walking
depending on purposes like losing
weight, keeping fit or getting some
fresh air.
Count Your Steps: Today, mobile
phones of many people automatically
make a daily count of their steps. You
can set daily targets like 5 thousand,
7 thousand or 10 thousand to track
your mobility during the day and to
get motivated to reach that target.
Be Careful About Water
Consumption: Particularly if you
are taking a brisk walk, you should
necessarily balance the water you will
lose by sweating. Therefore, it is very
important to keep a small bottle of
water or to drink sufficient amount of
water during walking.
Simple Equipment: You can take a
walk with flexible-soled walking shoes
and an outfit that’s suitable for the
season. You can take along a towel to
wipe your sweat in hot weather.
OCAK / JANUARY

85

Filateli / Philately

Filateli / Philately

Dilruba Yayla

MİLLİ MÜCADELE
KAHRAMANLARIMIZDAN YALNIZCA BİRİ:

TELGRAFÇI HAMDİ BEY
Only One Of Our Heroes
Of The National Struggle:
Telegrapher Hamdi Bey
•

“Mustafa Kemal Paşa Hazretleri'ne özeldir.
Bu sabah Şehzadebaşı’ndaki Mızıka Karakolu’nu İngilizler bastı. Oradaki askerlerle
çarpışarak neticede şimdi İstanbul’u işgal altına alıyorlar. Bilgi için arz olunur.
Manastırlı Hamdi.”
“For His Excellency Mustafa Kemal Pasha.
This morning, the British raided the Mızıka Police Station in
Şehzadebaşı. They are now invading İstanbul as a result of the
military collision there. Please be informed.”
Bitolan Hamdi.”

İstanbul’un işgalini, Mustafa Kemal Paşa’ya bildiren bu telgraf, Kurtuluş
Savaşı’nın seyrini değiştiren tarihi anlardan biriydi. Manastırlı Hamdi,
vatanın bağımsızlığı için kendini adamış bütün telgraf memurlarımız
gibi saygıyla anılıyor ve Teşkilatımızın Milli Mücadelemize sunduğu
katkıyı simgeliyor.
This telegraph reporting the invasion of İstabul to Mustafa Kemal Pasha was one of
the historical moments that changes the course of the War of Independence. Bitolan
Hamdi is remembered with respect like all our telegraph officers committed to the
independence of the country and symbols the contribution of our Organization in
the National Struggle.
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1890 senesinde, Manastır’da varlıklı bir ailenin oğlu olarak dünyaya
gelen Hamdi Bey, ortaöğretimini
tamamladıktan sonra kendi şehrinde telgraf memurluğuna başlar.
Manastır’ın Osmanlı topraklarından
ayrılması üzerine İstanbul’a gelir ve
Büyük Postane’de telgraf memurluğuna devam eder. 16 Mart 1920’de
İngiliz birliklerinin İstanbul’u işgal girişimi üzerine bizzat telgraf cihazının
başına geçerek Milli Mücadelemizin
lideri Mustafa Kemal Paşa’yı durumdan haberdar eder. Telgrafçı Hamdi Bey’in gönderdiği bu telgraf Milli
Mücadele tarihimizin seyrini değiştiren tarihi anlardan biri kabul edilir.
Öyle ki Atatürk, Nutuk adlı eserinde
bu konuya değinir ve Telgrafçı Hamdi’ye şu sözlerle teşekkür eder:

Filateli / Philately
Born as the son of a wealthy family in
1890, Hamdi Bey started working as a
telegraph officer in Bitola after completing his middle school education.
He comes to İstanbul following the
separation of Bitola from the Ottoman lands and continues to work
as a telegraph officer in the Great
Post Office. Upon the entry of British
troops to İstanbul on 16 March 1920,
he sits on the telegraph machine
and informs Mustafa Kemal Pasha,
the leader of our National Struggle.
This telegraph sent by the telegrapher Hamdi Bey is considered as
one of the historical moments that
changed the course of the National
Struggle. In fact, Atatürk mentions
this event in his book named Nutuk
and thanks to the Telegrapher Hamdi Bey with the following statements:

“Bu hamiyetli ve cesur Manastırlı Hamdi Bey olmasaydı,
İstanbul felâketinden kim bilir haber almak için ne kadar
intizârlar içinde kalacaktık. İstanbul’da bulunan nâzır, mebus, kumandan, teşkilâtımız
mensupları içinden bir zat çıkıp vaktiyle bize haber vermeyi
düşünememiş olduğu anlaşılıyor. Demek ki cümlesini heyecan ve halecân kaplamıştı. Bir
ucu Ankara’da bulunan tel’în
İstanbul’da bulunan ucuna
yanaşamayacak kadar şaşkın
bir hale gelmiş olduklarına bilmem ki hükmetmek câiz olur
mu? Telgraf Memuru Hamdi
Bey bi’l-âhire bizzat Ankara’ya
gelerek karargâhımız telgraf
memurluğunu ifa etmiştir.
Kendisine borçlu olduğum teşekkürü burada alenen ifade
etmeyi millî ve vatanî vazifelerimden addederim.”
Manastırlı Hamdi Bey, Milli Mücadelenin devamında
Mustafa Kemal Paşa’nın talimatıyla Ankara’ya gelerek
telgraf memurluğu görevini
sürdürür. I. ve II. İnönü Savaşları’nda da İsmet Paşa’nın yanında telgrafçılık yaparak Ankara
ile haberleşmeyi sağlar. Kurtuluş Savaşı’nın zaferle sonuçlanmasından sonra da Konya’da
telgraf - posta memurluğu ve
postane müdürlüğü görevlerini devam ettirir ve sağlık sorunları nedeniyle emekli olur.
Eşi de kendisi gibi bir devlet
memuru olan öğretmen Nesibe Hanımdır. İstanbul’un işgal
edildiği gün sergilediği kahramanlığın anısına bizzat Atatürk tarafından “Martonaltı”
soyadı ile onurlandırılır. 9 Aralık
1945 yılında vefat eden Telgrafçı Hamdi’nin mezarı Konya’da
bulunmaktadır.
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PTT Ailesi olarak,
Milli Mücadelemize
katkı sağlayan bütün
mensuplarımızla
övünüyor, bizlere
böyle onurlu bir tarih
bıraktıkları için her
birine şükranlarımızı
sunuyoruz. Telgraf
memurlarımızın
cansiperane
gayretlerini
simgeleyen Manastırlı
Hamdi Bey ve
Milli Mücadele
kahramanlarımıza
pullarımızda yer
vererek her birinin
hatırasını yaşatıyoruz.
As the PTT Family, we are proud
of all our employees who
contributed to our National
Struggle, and show our
gratitude to them as they left
such an honorable history to
us. By giving place our stamps
to symbolizing the devoted
efforts of our telegraph officers,
Manastırlı Hamdi Bey, and our
National Struggle heroes, we
cherish the memory of each one
of them.

“If it were not for courageous
and brave Bilotan Hamdi
Bey, who knows how much
we would have to wait to
hear about the İstanbul disaster. It is understood that
no one among the ministers,
deputies, commanders and
members of our organization in İstanbul could think
of informing us at that time.
It means that all of them
were agitated. I am not sure
if it is appropriate to state
that they were so confused
that they were unable to go
to the end of the line in İstanbul connected to Ankara.
The Telegraph Officer Hamdi
Efendi came to Ankara personally and served as the telegraph officer of our military
quarters. I consider it as my
national duty to express my
thanks which I owe to him
here publicly.”
He continued his duty as a
telegraph officer by going
to Ankara with the order of
Mustafa Kemal Pasha in the
continuance of the National Struggle. He maintained
communication with Ankara by serving as a telegrapher
beside İsmet Pasha during
the I. and II. Inonu Wars. After the victory of the War of
Independence, he continues his duties as a telegraph
- post officer and post office
director in Konya and retires
due to health problems. His
wife is Nesibe Hanım, who
is a government official like
him as a teacher. He was
honored with the surname
“Martonaltı” (16th of March)
by Atatürk in memory of the
heroism he displayed on the
day İstanbul was invaded.
The Telegrapher Hamdi Bey
died on 9 December 1945
and his tomb is in Konya,
Turkey.
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Merve Ayar

•
1889 – 1900 yılları arasında Mezopotamya’nın Niffer Vadisi’nde yapılan
kazılarda insanlık tarihinin en eski aşk mektubu bulunur. Sümer tabletlerine çivi yazısıyla yazılan bu mektup, 4500 yıl kadar önce Sümer Kralı Su
– Sin’e eşi tarafından gönderilmiştir. Mektuplarla aşkı anlatmanın tarihi
işte bu kadar eskidir.
The oldest love letter of the history of humanity was found in the
excavations in Niffer Valley of Mesopotamia between 1889 and 1900. This
letter which was written on the Sumerian tablets in cuneiform was sent
by the Sumerian King Su to his wife Sin about 4500 years ago. The history
of declaring love is as old as this.

UNUTURSAN KÜSERIM,
MEKTUBUMU KESERIM
“AŞK MEKTUPLARI”
I Will Be Offended If You Forget,
And I Will Cut Your Letter
“Love Letters”
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Mektuplaşma 4500 yıl öncesine uzanan kadim bir iletişim yöntemidir.
Hatta öyle ki, mektuplaşmanın yazının
bulunmasıyla başladığı düşünülebilir.
Çağlar boyunca insanlar, çoğunlukla
kendilerinden uzaktaki kişilere bir şey
sormak, istemek, haber vermek veya
duygularını bildirmek için mektup
yazmıştır. Bu mektuplar bazen ülkeler
arasında savaş başlatmış, bazen barış
masası kurmuştur. Hepsi tarihin akışını değiştirecek kadar önemli olmasa
da her mektup özel, her mektup saklanmaya değerdir. Hele bu mektup bir
sevgiliden geliyorsa…

Correspondence is an ancient way
of communication that goes back to
4500 years ago. It can be regarded that
correspondence has started with the
invention of writing. People have written letters to other people, who are far
away from them, to ask them something, want something, inform them
or express their feelings for centuries.
These letters sometimes started a war
and sometimes made peace between
countries. Although not all of them
were important enough to change the
course of history, every letter is special
and worth saving. Especially if this letter comes from a lover...

AŞK MEKTUPLARI

LOVE LETTERS

Mektup yazılırken kullanılan kâğıdın
kalitesine önem verilir, mektubun kenarları ve alt boşlukları çeşitli motiflerle
süslenirdi. Hele bu mektup bir sevgiliye yazılıyorsa mektup kâğıdına ayrı bir
özen gösterilirdi. Aşk mektupları renkli, çiçekli, kokulu kağıtlara yazılır hatta
mektup kâğıdına parfüm bile sıkılırdı.
Aşk mektuplarının arasına fotoğraf
ya da kurutulmuş çiçek konulduğu
da olurdu. Eğer iki sevgili birbirini çok
uzun zamandır göremiyor ve hasret
çekiyorsa mektup kağıdının ucu yakılırdı. Bu öyle yerleşik bir gelenekti ki
halk türkülerine bile konu olmuştu:

The quality of the paper used while writing a letter was important and the sides
and bottom spaces were decorated with
various motives. Especially if this letter
was written to a lover, then so much
more attention was paid to the letter
paper. Love letters were written on colorful, floral and scented papers and even
perfume was put on the letter paper.
Photographs or dried flowers were also
put in the love letters. If two lovers were
unable to see each other for a long time
and were longing for each other, then
the tip of the letter was burned. This was
such an established tradition that it was
even mentioned in folk songs:
OCAK / JANUARY
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Nostalji / Nostalgia

Nostalji / Nostalgia
ler, kardeşler bulmasın diye köşe bucak saklanır, başkası tarafından açılıp
açılmadığını kontrol etmek amacıyla
içine işaretler konurdu.

were put into the box to understand
whether someone else opened it.

POSTACI HÂLDEN ANLAR

If you were waiting for a love letter,
then it would be inevitable for you to
watch for the postman since you would
want to read your lover’s lines as soon
as possible. But there was also another
reason for that. You had to notice the
postman first and take the letter before
any of your family members noticed.
Therefore, experienced and softhearted postmen who knew the neighborhood would understand and even cooperate with the lovers. As if to warn
you, they would buy time by taking one
or two tours around the neighborhood
and look for a way to deliver the letter
directly to you. If your lover did not write
a letter to you that week, then the postman would be blamed for this and reproached by saying “Ruthless postman,
where is my letter ?!”

Eğer bir aşk mektubu bekliyorsanız postacının yolunu gözlemeniz kaçınılmaz
olur, sevgilinizin yazdığı satırları bir an
evvel okumak isterdiniz. Ama bunun bir
başka sebebi daha vardı. Postacıyı ilk siz
görmeli, mektubu ev halkı fark etmeden
siz teslim almalıydınız. Bu nedenle mahalleliyi tanıyan tecrübeli ve yufka yürekli
postacılar, hâlden anlar ve adeta âşıklarla
iş birliği yapardı. Sizi uyarmak istercesine
mahallede bir iki tur atarak zaman kazanır, mektubu doğrudan size vermenin
bir yolunu arardı. Eğer sevgiliniz o hafta
mektup yazmadıysa bunun suçlusu postacı olur, “İnsafsız postacı, nerde benim
mektubum?!” diye sitem edilirdi.
YAKILAN MEKTUPLAR

•
Gelişen dijital teknolojiler
iletişim ve haberleşme
alanında çok daha hızlı
alternatifler sunsa da
uzmanlar, kâğıt – kalem
kullanarak el yazısıyla
mektup yazmanın
düşünceleri aktarmada daha
etkili olduğunu belirtiyor.
Although improved digital
technologies provide faster
alternatives in the field of
communication, the experts
state that writing letters by
hand using a paper and pen
is more effective in conveying
thoughts.
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“Yine yakmış yar mektubun ucunu
Askerlikte sevda çekmek zor diyor”
SAKLANAN MEKTUPLAR
Her kim tarafından yazılmış olursa
olsun, mektuplar gönderilen kişi tarafından saklanır, biriktirilir, tekrar
tekrar okunurdu. Genellikle her evde
bir mektup çekmecesi bulunur, çekmecelere sığmayan mektuplar için
kilitli ahşap sandıklar tedarik edilirdi.
Mektup sandıkları birer sanat eseri
gibi sedef kakmalarla ya da oymalarla
süslenirdi.
Mektuplarını hasır ya da kadife kutularda saklayanlar da vardı. Bu mektup
kutuları genelde bir “anı kutusu”na
dönüşür, sevgiliyle gidilen sinema –
tiyatro biletleri, çekilen fotoğraflar,
kurutulmuş çiçekler, uğur paraları ve
minik hediyeler bu kutuda saklanırdı.
Mektup kutusuna “âşıkların kara kutusu” da denirdi. Mektup kutuları; anne-

“My lover burnt the tip of the letter,
She says it is difficult to have a lover in
the military.”
HIDDEN LETTERS
No matter who wrote the letters, the
letters were used to be kept, saved
and reread by the addressee. There
used to be a letter drawer in every
house and locked wooden chests
were bought for letters that did not fit
in these drawers. Letter chests were
decorated with mother of pearl inlaid
or engravings like a work of art.
Some people kept their letters in wicker or velvet boxes. These letter boxes
usually turn into a “memory box” and
tickets of cinema and theater plays
watched together with a lover, photographs, dried flowers, lucky money
and tiny gifts were kept in this box. The
letter box was used to be called the
“black box of the lovers.” Letter boxes
was hidden so that the mothers or
siblings would not find it, and marks

Mektupları yırtmak ve yakmak aşkın
bitiş ritüeliydi. Tüm kavgalara, küslüklere, barışıp ayrılmalara rağmen mektuplar saklanmaya, tekrar tekrar okunmaya devam ederdi. Ancak mektuplar
yırtılıp yakıldıysa sevgili onarılmaz şekilde kırılıp incinmiş demekti. Bir kişi
hiçbir iz bırakmamak üzere sevgilisinden gelen mektupları yaktıysa o aşk,
bir daha başlamamak üzere bitmiş
kabul edilirdi.

THE POSTMAN IS
UNDERSTANDING

Bugün eskisi kadar
sık tercih edilmese
de mektuplar
çok uzun yıllar
insanlığın birincil
haberleşme aracı
oldu. Mektuplaşma ile
ilgili alışkanlıkların
toplumsal hafızamızda
canlılığını koruması
bu yüzden olsa gerek.
Although it is not preferred as
often as it used to be, letters
were the primary way of
communication of humanity
for long years. This must be the
reason why correspondencerelated habits maintain the
vitality in our social memory.

BURNT LETTERS
Tearing and burning letters was the ending ritual of love. Despite all quarrels, vexation, and breakups and make ups, letters continued to be kept, read over and
over again. However, if the letters were
torn and burnt, it meant that the lover
was broken and hurt in an irrecoverable
way. If a person burned letters from their
lovers to leave no trace behind, then that
love would be considered finished so as
not to begin again.

•
Aşk mektuplarının arasına
fotoğraf ya da kurutulmuş
çiçek konulur, hatta mektup
kâğıdına parfüm sıkılırdı.
Photographs or dried flowers
were put into love letters or
even perfume was put on the
letter paper.
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Mutfak / Kitchen

Mutfak / Kitchen

Büşra Bektaşoğlu
1)

Mütebbel

MALZEMELER:
2 adet bostan patlıcan
3 yemek kaşığı tahin
3 yemek kaşığı süzme yoğurt

2)

½ limon suyu
1 diş sarımsak rendesi
Tuz

ÜZERI IÇIN:
Zeytinyağı
Kıtır ekmek
Fırını 200 dereceye
ayarlıyoruz. Patlıcanlara
bıçak ile delikler açarak fırın
tepsisine yerleştiriyoruz. İçleri
yumuşayana kadar yaklaşık
35-40 dakika pişiriyoruz. Pişen
patlıcanların kabuklarını soyarak
bıçak ile ince kıyım olacak
şekilde doğruyoruz. Derin bir
kaba süzme yoğurt, tahin,
limon suyu, ezilmiş sarımsak
ve tuz ekleyerek karıştırıyoruz.
Patlıcanları da ekleyerek
karıştırdıktan sonra servise hazır.

Preheat the oven to 200 degrees.
Poke some holes in the eggplant
with the knife and place them on the
baking tray. Roast them for 35-40
minutes, until their flesh is softened.
Peel off the skin of baked eggplants
and chop them finely Mix strained
yoghurt, tahini, lemon juice, grated
garlic and salt in a big pot. Add the
eggplants and it is ready to serve

Muhammara

MALZEMELER:

ÜZERI IÇIN:

10 adet etimek

Zeytinyağı

2 adet kapya biber1 diş sarımsak

Nar ekşisi

Yarım çay bardağı nar ekşisi
1 çay bardağı zeytinyağı
1 tatlı kaşığı pul biber

Bütün malzemeler rondoya alınarak
çekilir. Servis ederken üzerine iri
kıyılmış ceviz ve zeytinyağı gezdirilir.

1 tatlı kaşığı kimyon, Tuz

INGREDIENTS:
10 melba toasts
2 capias peppers
1 clove of garlic
Half tea cup pomegranate syrup
1 tea cup of olive oil
1 dessertspoonful chili powder

INGREDIENTS:

1 dessertspoonful cumin
Salt

2 bell eggplants
3 tbsps. tahini paste
3 tbsps. strained yoghurt

FOR TOPPING:

½ lemon juice

Olive oil

1 tbsp. grated garlic, Salt

Pomegranate syrup

FOR TOPPING:

Place all the ingredients in the
food processor and process them.
Put coarsely minced walnut and
olive oil while you serve it.

Olive oil
Crouton
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Bulmaca / Crossword
BULMACA

Bulmaca / Crossword

SUDOKU

CROSSWORD

(... Sarayı)
Resimdeki
Beşiktaş'ta
yer alan
Osmanlı
sarayı

Pasta satan
yer

Bir mesleğe
özel söz
dağarcığı

Sürekli,
sonsuz

Evin bölümü
Cilbent

8

Halk bilimi

Düzenli yığın

3

Mitos

Bir göz rengi
Aksaray'ın
bir ilçesi
Defa, kere

Sıklık

Muadil
Dünya
görüşü

Yaş veya
kuru yenilen
bir yemiş

Otomobil
(kısa)

Numara
(kısa)

Doktor (kısa)

Anlam

Zorla yapılan

İleri gelme

9

Cezire

Emtia

Köyde
varlıklı kişi

Kafa, kelle

Oy

Hollanda
plakası

Vilayet

4
7

Bir ilimiz

Süs, bezek

Çoğulcu

Genişlik

Hükümran,
hâkim

Çavuş kuşu

6

9 7

1

4

7

3
1

6 3

9

9

5 8 6
3 7

1

8
2 1
6 3
8

5

4
3

4

6
2 7
2 4
5

9
5

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

2
9 7 2
7 1
7
8 5
6 5
2

HARD

9

8
7

1

3 2

6

6 7
8 3 7
9
9
6 2

4

2

6

5

1

8

Kir izi

Gönül
borçlusu

Yapay
polyester
lifleri

Ani şaşkınlık

ZOR

MEDIUM

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

Çalma
dürtüsü

Kareli kumaş

Hırvatistan
plakası

2

Avrupa Uzay
Ajansı

Azar azar,
gittikçe

ORTA

EASY

9

Taş
kemerlerle
yapılmış ev

Kül rengi

Mali'nin
başkenti

KOLAY

Kırmızı

Kımıldayan,
hareketli

Dingil

5

4

Yerine
kullanma

Avcının av
beklediği yer

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

SUDOKU

6
2
5 1 8
2

5
3 4
8 3

1
3

4

2 1 7
7
6
4

8

6
4
7

9
2

7 8
8 1
2
6
7

3

9
5 4 6
1
8
4

3
5
3

5

8

2

1
2 7 6

4
1

8

ÇÖZÜMLER
SOLUTIONS

Düzen

Felsefede
ben

K

Yemen'in
başkenti

DOLMABAHÇE SARAYI

Yıkılma,
çökme

B
B

Dayanarak

T
Z

Laboratuvar
kabı

6

*
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1

2

3

4

5

6

7

*
8

Tabakalardaki ve anma bloklarındaki pulların birbirlerinden
kolay ayrılabilmeleri için aralarının zımbalanması işlemi.

S
B

D
O5 D
L A
M İ
A M
B
A D
H R
Ç
E R
E
İ Y
B
İ S
B A
İ N
K A
P

P
J8
İ
A
A K S
S Ö R3
T
T
G R İ
A K O
F
N
N O
E M
T E
E K O S
M A L
A
İ L E N
N
P1 L Ü
N E T
E G O
T E M
T M A
A E N
R6 N İ
E R F O

F4
O
L
K
L
O
R

Ö
İ
Y N A K
O
E L A
E Z
M
E
S E F E2
Ş
K
R
D
İ C E N
E
L E K E
Ğ A
B A7 Ş
E D İ R N E
R A L İ S T

R

A

J

9
6
8
7
5
4
2
1
3

7
4
1
8
3
2
9
5
6

5
3
2
9
1
6
4
7
8

2
9
7
6
8
1
5
3
4

6
5
4
3
2
9
1
8
7

1
8
3
4
7
5
6
2
9

8
2
9
5
4
3
7
6
1

4
7
5
1
6
8
3
9
2

3
1
6
2
9
7
8
4
5

6
7
3
2
1
4
8
9
5

1
4
5
9
8
3
6
2
7

9
2
8
6
7
5
3
1
4

7
8
9
3
4
6
2
5
1

5
3
2
7
9
1
4
6
8

4
6
1
8
5
2
9
7
3

8
9
6
1
3
7
5
4
2

2
5
7
4
6
8
1
3
9

3
1
4
5
2
9
7
8
6

7
4
1
8
3
5
6
2
9

2
3
5
6
1
9
7
8
4

8
9
6
4
7
2
5
3
1

6
1
9
2
5
3
4
7
8

3
7
2
1
4
8
9
5
6

4
5
8
7
9
6
3
1
2

1
8
4
3
6
7
2
9
5

5
6
3
9
2
1
8
4
7

9
2
7
5
8
4
1
6
3

6
8
2
5
4
3
9
7
1

5
7
4
1
8
9
2
3
6

3
1
9
6
2
7
4
8
5

4
9
1
8
6
2
7
5
3

8
5
6
7
3
4
1
9
2

7
2
3
9
1
5
8
6
4

9
4
5
2
7
6
3
1
8

2
6
8
3
9
1
5
4
7

1
3
7
4
5
8
6
2
9

3
9
2
4
1
7
8
5
6

7
4
5
6
3
8
1
2
9

8
6
1
2
9
5
3
4
7

4
7
8
1
5
6
9
3
2

5
2
6
9
4
3
7
1
8

1
3
9
7
8
2
5
6
4

2
1
7
5
6
9
4
8
3

9
5
3
8
2
4
6
7
1

6
8
4
3
7
1
2
9
5

5
4
8
6
9
1
2
3
7

9
2
7
8
4
3
5
1
6

3
1
6
2
5
7
8
4
9

6
7
2
4
3
5
9
8
1

8
9
3
1
2
6
7
5
4

4
5
1
9
7
8
6
2
3

1
8
9
5
6
4
3
7
2

2
3
4
7
8
9
1
6
5

7
6
5
3
1
2
4
9
8
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Foto Hayat / Photo Life

Avantajlı komisyon oranları ve bloke gün sayıları ile

iş yerinize özel PttPOS
hizmetinizde.

#ptthayatıniçinde
PTT Hayat'a verdiği
söyleşide telgraf
memurlarımızın Millî
Mücadelemize sunduğu
katkıları anlatan Doç.
Dr. Sayın Halil Özcan'a
çok teşekkür ederiz.
In his interview with
PTT Hayat, Assoc.
Prof., Explaining the
contributions of our
telegraph officers to our
National Struggle. Dr.
Thank you very much to
Mr. Halil Özcan.
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