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Adil KARAİSMAİLOĞLU
T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı

Ulaştırma ve altyapı yatırımlarımıza aralıksız devam 
ediyor, eserlerimizle Türkiye’nin her bölgesini bütünleş-
miş bir altyapı ile birbirine kavuşturuyoruz. Dünya tica-
ret yollarında söz sahibi olmak için ülkemizin coğrafi 
konumunun sunduğu avantajları değerlendiriyoruz. 
Kahramanlıklarla dolu tarihimizden aldığımız ilhamla 
geleceğimize emin adımlarla ilerlerken, çalışmalarımız-
la, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerindeki 
hak ettiği yere taşıyoruz.

Halkımızın ihtiyacı ile bölgenin stratejik, ekonomik ve 
sosyal konumu önceleyen hizmet anlayışımızın merke-
zinde “Halka hizmet, Hakk’a hizmettir” ilkesi yer alıyor. 
Bu ilke ışığında hayata geçirdiğimiz her bir hizmetimi-
zin, tıpkı akarsular gibi bölgesine, şehrine ve milletine 
bereket taşıdığını görüyoruz. Sadece Ekim ayı içerisinde 
ülkemize kazandırdığımız yatırımlarla bile, “Türkiye 
Yüzyılı”na nasıl hazırlandığımıza yönelik güçlü bir 
mesajı verdiğimize inanıyorum. 

Sabiha Gökçen Havalimanı – Pendik Metro Hattı’nı hiz-
mete alarak başladığımız Ekim ayında, Çanakkale’de, 
Assos ve Troya tünellerini barındıran, 50 dakikalık 
mesafeyi 5 dakikaya düşürerek Kazdağları’na ve bölgeye 
nefes aldıran Ayvacık – Küçükkuyu Yolu’nun açılışını 
gerçekleştirdik. Toplam 104 kilometre uzunluğa, 14 köp-
rü ve 8 tünele sahip Malatya ile Sivas arası karayolu yol-
culuğunu 35 dakika kısaltan Malatya – Hekimhan 
Yolu’nu faaliyete geçirdik. Diyarbakır’ı bölgenin en 
önemli ulaşım akslarına bağlayan ve seyahat süresini 
40 dakikadan 15 dakikaya indiren 30 kilometrelik Diyar-
bakır Güneybatı Çevre Yolu’nu milletimizin hizmetine 
sunduk. 9 kilometrelik çevre yolu ile Bitlis’in şehir içi 
trafiğini rahat, kesintisiz ve konforlu hâle getiren Bitlis 

Çevre Yolu ve Kavşağı’nın açılışını gerçekleştirdik. Ban-
dırma ve Balıkesir’de yatırımlarımızı inceledik ve Ban-
dırma Farklı Seviyeli Kavşağı’nın açılışını yaptık.  Eser ve 
hizmet şölenimize durmadan devam edeceğiz.

“Türkiye Yüzyılı”nı; üretimin, verimliliğin, başarının, 
gücün yüzyılı kılacak adımlarımızdan biri de bu ay 
lansmanı yapılan TOGG olmuştur. Yerli otomobilimizin 
gideceği ülkemizin yollarını; akıllı teknolojilerle dona-
tarak, güvenli, hızlı ve konforlu ulaşım altyapısını tesis 
ettik; hazırlıklarımızı geleceğin Türkiye’sine, geleceğin 
teknolojilerine hazır hâle getirdik. Şimdi de TOGG ile bu 
konforun, hızın keyfini sürmek kaldı… Vatanımıza, mil-
letimize hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim.

Bu ay aynı zamanda, entegre ulaştırma ve altyapı sis-
temleriyle ülkemizi yarınlara hazırlayan Ulaştırma ve 
Altyapı Bakanlığı’mız himayelerinde faaliyet gösteren, 
ülkemizin yüz akı PTT AŞ’nin 182. kuruluş yıl dönümü. 
Yaklaşık iki asırdır aynı özenle hizmet veren ve hep daha 
iyisini sunma gayesiyle çalışan PTT’nin yeni yaşını kut-
luyor, PTT Ailesi’ne başarılarla dolu bir yıl diliyorum.

Türkiye Cumhuriyeti’ne layık eserlerimizi inşa eder-
ken rotamıza Türkiye Yüzyılı’nı alarak daha büyük 
hedeflere ilerliyoruz. Cumhurbaşkanı’mız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyonu ve liderliğinde 2023, 
2053 ve 2071’e emin adımlarla yürüyen ülkemiz için 
dönüm noktalarından olan Cumhuriyet’imizin ilanı-
nın 99. yıl dönümünü yaşıyoruz. Başta, ülkemizin 
kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve istiklal 
mücadelemizin kahramanları olmak üzere tüm şehit-
lerimizi rahmetle anıyorum. 29 Ekim Cumhuriyet 
Bayramı’mız kutlu olsun…

Eser ve Hizmet Şölenimiz
“Türkiye Yüzyılı” Rehberliğinde Sürecek!

Our Feast of Work and Service 
will continue under the “ The 
Century of Türkiye” guideline! 

We continue our transportation and infrastructure investments 
uninterruptedly, and with our work, we connect every region of 
Türkiye with an integrated infrastructure. We seize the advanta-
ges offered by the geographical location of our country to have a 
say in the world trade routes. As we take firm steps towards our 
future with the inspiration we draw from our heroic history, we 
are carrying our country to its rightful place above the level of 
contemporary civilizations with our works. 

At the center of our service approach, which prioritizes the needs of 
our people and the region’s strategic, economic, and social position, 
is the principle of “ To serve the people is service to Allah.” We see 
that each service we provide in the light of this principle carries 
blessings to the region, city, and nation, just like rivers. I believe that 
even with the investments we have brought to our country in Octo-
ber alone, we have given a strong message about how we are prepa-
ring for the “ The Century of Türkiye.”

In October, we started by commissioning the Sabiha Gökçen Airport 
- Pendik Metro Line. In Çanakkale, we opened the Ayvacık - Küçük-
kuyu Road, which includes the Assos and Troy tunnels and shor-
tens the 50-minute distance to 5 minutes, giving relief to the Kaz-
dağları and the region. We put into operation the Malatya - Hekim-
han Road, which has a total length of 104 kilometers, 14 bridges, 
and 8 tunnels, shortening the road distance between Malatya and 
Sivas by 35 minutes. We put the 30-kilometer Diyarbakır Sout-
hwest Ring Road, which connects Diyarbakır to the most important 
transportation axes of the region and reduces the travel time from 
40 minutes to 15 minutes, into the service of our nation. We inau-
gurated the Bitlis Ring Road and Intersection, which makes the 
inner-city traffic of Bitlis convenient, uninterrupted, and comfor-
table with its 9-kilometer ring road. We examined our investments 
in Bandırma and Balıkesir and inaugurated the Bandırma Multi-le-
vel Intersection. We will continue our feast of work and service wit-
hout relenting.

One of our steps to make “ The Century of Türkiye” a century of pro-
duction, productivity, success, and power is TOGG, which was launc-
hed this month. By equipping the roads of our country, where our 
domestic automobile will travel, with smart technologies, we have 
established a safe, fast and comfortable transportation infrastruc-
ture; we have made our preparations ready for the Türkiye of the 

future and future technologies. Now it remains to enjoy this com-
fort and speed with TOGG... I wish it to be auspicious and fortunate 
for our homeland and nation.

This month also marks the 182nd anniversary of the establishment 
of Turkish Post (PTT), the pride of our country, operating under the 
auspices of our Ministry of Transport and Infrastructure, which pre-
pares our country for the future with integrated transportation and 
infrastructure systems. I congratulate the new age of PTT, which 
has been serving with the same diligence for nearly two centuries 
and always working with the aim of delivering the best, and I wish 
the PTT Family a year full of success. 

While building our works worthy of the Republic of Türkiye, we are 
moving towards greater goals by taking the Century of Türkiye as 
our route. We are celebrating the 99th anniversary of the foundati-
on of our Republic, which is one of the turning points for our countr-
y, which is taking firm steps towards 2023, 2053, and 2071 under the 
vision and leadership of our President, Mr. Recep Tayyip Erdoğan. I 
would like to commemorate with most profound respect, particu-
larly Gazi Mustafa Kemal Atatürk, the founder of our country, the 
heroes of our struggle for independence, and all our martyrs... May 
our 29 October Republic Day be blessed...

Adil KARAİSMAİLOĞLU
R.T. Minister of Transport and Infrastructure
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Gelişen ve güçlenen ülkemizin önemli kurumlarından biri 
olarak çağın olanaklarını hizmetlerimizle birleştiriyor, 
vatandaşlarımız için çalışıyoruz. Tıpkı toprağa güçlü kökle-
riyle yüzlerce yıl tutunan bir çınar ağacı gibi sorumlulukla-
rımızın farkında olarak faaliyetlerimize yön veriyoruz. 

Hizmet yolculuğuna 23 Ekim 1840 tarihinde Posta Nezare-
ti ismiyle başlayan PTT Ailesi olarak 182. yılımızı kutluyo-
ruz. Şirketimizin kuruluş yıl dönümü olan 23 Ekim tarihin-
de çeşitli etkinlikler düzenledik. 15 Temmuz Şehitler Köprü-
sü’nde PTT AŞ bayrağını dalgalandırdık ve yine aynı günün 
akşamında köprüyü şirketimizin renkleri ile aydınlatarak 
iki kıtayı renklerimizle birbirine bağladık. 15 Temmuz Şehit-
ler Köprüsü’nde dalgalanan bayrağımız, iki asırlık hizmet 
öykümüzün özetidir. Milletimizin hizmetinde ulusal ve 
uluslararası her alanda gurur duyulan çalışmalara imza 
atan PTT’mizin 182. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, başa-
rılarla dolu nice yıllar diliyorum. Türkiye’ye değer katan 
projelerle yurdumuzun hemen her bölgesine ulaşan Şirke-
timiz vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edecektir.

PTT AŞ olarak posta ve kargodan bankacılığa, e-ticaret ve 
lojistikten filateliye birçok alanda yaşanan değişimleri göz 
önünde bulundurarak hayatı kolaylaştıran uygulamaları-
mızı her geçen gün artırıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde, Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu himayelerinde belir-
lediğimiz vizyon doğrultusunda kendimizi sürekli geliştiri-
yoruz. Milletimizden aldığımız desteklerle güçleniyor, 
ülkemizde ve dünyada yürüttüğümüz çalışmalarımızla 
geçmişten günümüze 182 yılın her anında başarı elde 
etmenin gururunu yaşıyoruz. 

Tüm bu faaliyetlerimizin yanında 192 ülkeyi çatısı altında 

toplayarak eşsiz bir posta ağı kuran Dünya Posta Birliği’nde 
de (Universal Postal Union - UPU) ülkemizi temsil ediyor, 
ulusal ve uluslararası sorunların tespiti ve çözümünde 
görev alıyoruz. Şirketimiz gibi UPU’nun da kuruluş yıl 
dönümü ekim ayı içerisinde yer alıyor. Bu vesileyle, 148. 
yaşını geride bırakan UPU’nun da  kuruluş yıl dönümünü 
gönülden tebrik ediyorum. Asırlarca haberleşmenin mer-
kezinde bulunan posta hizmetleri hayatın her alanında 
etkisini sürdürüyor. Günden güne gelişen bu hizmetler 
toplumların kalkınmasında önemli bir rol oynuyor. Türkiye 
olarak kurucu üyelerinden biri olmakla gurur duyduğumuz 
Dünya Posta Birliği’nin rehberliğinde postanın gelişimini 
sürdüreceğimizden eminiz. PTT Ailemizin kıymetli üyeleri 
başta olmak üzere posta sektöründe emek veren tüm mes-
lektaşlarımızın 9 Ekim Dünya Posta Günü kutlu olsun.

2023, 2053 ve 2071 hedeflerine emin adımlarla ilerleyen 
Türkiye için var gücümüzle çalışmaya devam ederken 
ülkemizin kuruluşunun 99. yılına ulaşmanın coşkusu 
içerisindeyiz. Bağımsızlığından asla ödün vermeyen ve 
çalışma azmi ile tüm zorlukların üstesinden gelen bir 
milletin evlatları olarak  hiç tükenmeyen enerjimizin 
yeni hizmet yılımızda da bizleri birçok başarıya ulaştı-
racağına inanıyoruz. 

Üzerinde özgürce dolaştığımız topraklarımız için mücadele 
eden, bizlere Türkiye Cumhuriyeti’ni armağan bırakan kah-
raman ecdadımızın emanetine sahip çıkarak kutlu gelece-
ğimize emin adımlarla gidiyoruz. Bu duygularla Cumhuri-
yetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah 
arkadaşlarını saygı ve minnetle anıyor, 29 Ekim Cumhuri-
yet Bayramı’mızı kutluyorum. Büyük PTT Ailemizin bir fer-
di olmaktan gurur duyduğumu belirtiyor, sizleri sevgi ve 
saygıyla selamlıyorum.

Milletimizin Hizmetinde Nice 182 Yıllara!

Hakan GÜLTEN
General Director of Turkish Post (PTT) 

As one of the important institutions of our ever-developing and stren-
gthening country, we integrate the advancements of age into the ser-
vices we provide for our citizens. Just like a plane tree that clings to 
the soil for hundreds of years with its strong roots, we steer our course 
of action with the awareness of our responsibilities.

We are celebrating our 182nd anniversary as the PTT Family, which star-
ted its service journey on 23 October 1840 with the name of the Ministr-
y of Post. On 23 October, the anniversary of the establishment of our 
Company, we organized various events. We flew the flag of Turkish Post 
(PTT) on the 15 July Martyrs’ Bridge, and on the evening of the same day, 
we illuminated the bridge with the colors of our Company and connec-
ted the two continents with our colors. Our flag flying on the 15 July 
Martyrs’ Bridge is the summary of our two-century service story. I cong-
ratulate the 182nd anniversary of the establishment of our PTT, which 
has accomplished proud works in every national and international field 
in the service of our nation, and I wish many more years of success. Our 
Company, which reaches almost every region of our country with proje-
cts that enrich Türkiye, will continue to stand by our citizens.

As Turkish Post (PTT), we are constantly enhancing life-facilitating 
services in line with recent innovations in many areas ranging from 
mail and cargo to banking, from e-commerce and logistics to philatel-
y. Under the leadership of our President Recep Tayyip Erdoğan and the 
auspices of our Minister of Transport and Infrastructure, Mr. Adil 
Karaismailoğlu, we are continuously improving ourselves in line with 
the vision we have set. We are strengthened by the support we receive 
from our nation, and we are proud of achieving success in every 
moment of 182 years from past to present with our activities in our 
country and the world.

In addition to all these activities, we also represent our country in the 
Universal Postal Union (UPU), which gathers 192 countries under its roof 
and establishes a unique postal network, and we take part in the identi-
fication and solution of national and international problems. Like our 
Company, the anniversary of the establishment of UPU is also in Octo-
ber. On this occasion, I sincerely congratulate the UPU on its 148th 
anniversary. Postal services, which have been at the center of communi-
cation for centuries, continue to have an impact on every aspect of life.

Developing day by day, these services play an integral role in the deve-
lopment of societies. As Türkiye, we are confident that we will carry on 
the advancements in the postal sector under the guidance of the Uni-
versal Postal Union (UPU), of which we are proud to be one of the 
founding members. Happy 9 October World Post Day to all our colle-

agues working in the postal sector, especially the valuable members 
of our PTT Family.

As we continue to work with all our strength for Türkiye, which is 
taking firm steps towards its 2023, 2053, and 2071 goals, we are enthu-
siastic about reaching the 99th anniversary of the foundation of our 
country. As the children of a nation that never compromises its inde-
pendence and overcomes all difficulties with its determination to 
work, we believe our never-ending energy will lead us to many succes-
ses in our new service year.

We are taking firm steps towards our blessed future by protecting 
the legacy of our heroic ancestors who fought for our lands on which 
we walk freely and who left us the Republic of Türkiye as a gift. With 
these feelings, I commemorate Gazi Mustafa Kemal Atatürk, the 
founder of our Republic, and his comrades-in-arms with respect and 
gratitude, and I congratulate our Republic Day on 29 October. I am 
proud to be a member of our great PTT Family, and I greet you with 
love and respect.

To Many More 182 Years in the Service of Our Nation!
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Esir Şehir Üçlemesi’nin ilk kitabı olan Esir Şehrin İnsanları, Birin-
ci Dünya Savaşı sonrasında ülkemizde başlayan Millî Mücadele 
dönemini konu alıyor. Kitapta anlatılan ve esir şehir olarak nite-
lendirilen İstanbul’un işgal altındaki durumu, o dönemde yaşa-
yan insanların psikolojisi ile Millî Mücadele’ye olan bakış açıları 
tüm gerçekliğiyle okura aktarılıyor. Ülkemizin tarihini anlatan ve 
güçlü bir kalem olan Kemal Tahir tarafından yazılan kitapta Ana-
dolu için verilen mücadeleyi okurken aynı zamanda yurdumu-
zun işgal altında kaldığı zamanlara kısa bir yolculuk yapıyorsu-
nuz. Edebî gücünün yanında sosyolojik ve psikolojik anlatım 
biçimi ile de etkileyen hikâyenin devamı Esir Şehrin Mahpusu ile 
Yol Ayrımı kitaplarında yer almaktadır.

Kemal Tahir

KİTAP

ESİR ŞEHRİN
İNSANLARI

The first book of the Captive City Trilogy, The People of the Captive City, 
is about the period of the National Struggle that began in our country 
after the First World War. The situation of İstanbul, which is described 
in the book as a captive city under occupation, the psychology of the 
people living at that time, and their perspectives on the National Stru-
ggle are conveyed to the reader with all their reality. In the book writ-
ten by Kemal Tahir, an influential writer who tells the history of our 
country, while reading about the struggle for Anatolia, you also take a 
short journey to the times when our country was under occupation. 
The continuation of the story, which impresses with its sociological 
and psychological narrative style as well as its literary power, is inclu-
ded in the books The Prisoner of Captive City and Parting of the Ways.

Kemal Tahir

BOOK

THE PEOPLE OF 
THE CAPTIVE CITY

Brezilya yapımı dram türündeki filmde yaşadığı 
hayattan memnun olmayan ümidini kaybetmiş 
bir psikoloğun hikâyesi anlatılıyor. Yaşamına son 
vermenin eşiğine gelen psikolog Júlio César, 
insanları hayallerinin peşinden gitmesi için teş-
vik eden Mestre isimli bir dilenci ile tanışır. Bu 
kişi sayesinde hayata yeniden tutunan psikolog 
büyük değişimler yaşayarak kendisine farklı bir 
yol çizer. Brezilyalı psikoterapist ve yazar Augusto 
Cury tarafından kaleme alınan ve çok satanlar lis-
tesinde yer alan aynı isimli kitaptan uyarlanan 
film oldukça etkileyici.

RÜYA SATAN 
ADAM

FİLM

This Brazilian drama tells the story of a psycho-
logist who is dissatisfied with his life and has lost 
hope. On the verge of ending his life, psychologist 
Júlio César meets a beggar named Mestre who 
encourages people to follow their dreams. Thanks 
to this person, the psychologist is able to hold on 
to life again, undergoing great changes and char-
ting a different path for himself. Based on the 
best-selling book of the same name by Brazilian 
psychotherapist and author Augusto Cury, the 
movie is quite impressive.

THE 
DREAMSELLER 

FILM
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1251 yılında Selçuklu Emiri Celaleddin Karatay tarafından 
yaptırılan ve 19. yüzyılın sonlarına kadar Osmanlılar tara-
fından da kullanılan, Konya’nın Karatay ilçesinde yer alan 
Karatay Medresesi 1955 yılında Çini Eserler Müzesi olarak 
hizmete açıldı. Anadolu Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı 
dönemine ait eserlerin sergilendiği müzede birbirinden 
kıymetli çiniler, seramikler, çeşitli süslemeler, kandiller 
bulunuyor. Selçuklu taş işçiliğinin en güzel örneklerinden 
olan Karatay Medresesi mimarisi ile de göz kamaştırıyor.

MEKAN

ÇİNİLERİ İLE ADINDAN 
SÖZ ETTİREN BİR 
MEKÂN: KARATAY ÇİNİ 
ESERLER MÜZESİ

Ülkemizin haberleşme ağının gelişmesi adına Sultan II. Abdülhamid’in 
emriyle yapımına başlanan, Posta ve Telgraf Nezareti olarak 1909 yılında Sir-
keci’de açılan Büyük Postane, 113 yıllık geçmişi ile tarihe ışık tutuyor. 2000 
yılında bir kısmı müze olarak hizmet vermeye başlayan binada aynı zamanda 
İstanbul PTT Bölge Başmüdürlüğü bulunuyor. Posta, telgraf ve telefon ile pul  
olmak üzere üç bölümden oluşan müzede 1840 yılından bu yana posta ala-
nında kullanılan araç ve gereçler sergileniyor. Posta kutularından 1855 yılın-
da çekilen ilk telgraf hattına, ilk telefon tesisatından çeşitli dönemlere ait 
pullara kadar birçok değerli koleksiyona ev sahipliği yapan müze ülkemizin 
iletişim tarihine dair önemli bilgiler veriyor.

MEKAN

TARİHE TANIKLIK EDEN
BÜYÜK POSTANE 
(PTT İSTANBUL MÜZESİ)

The Grand Post Office started to be built by Sultan Abdülhamid II’s order to 
develop our country’s communication network and opened in 1909 in Sirkeci 
as the Ministry of Post and Telegraph sheds light on history with its 113-year 
history. In 2000, the building, some of which started to serve as a museum, 
also houses the Istanbul European Side PTT Head Office of the Ministry of 
Transport and Infrastructure. In the museum, which consists of three sections, 
Post, Telegraph and Telephone, and Stamps, the tools and equipment used in 
the postal field since 1840 are exhibited. The museum, which hosts many valu-
able collections from mailboxes to the first telegraph line drawn in 1855, from 
the first telephone installation to stamps from various periods, provides essen-
tial information about the communication history of our country. 

Visiting

THE GRAND POST OFFICE 
WITNESSING HISTORY
(PTT ISTANBUL MUSEUM)

Built-in 1251 by Celaleddin Karatay, the Emir of Seljuks, and used by the 
Ottomans until the end of the 19th century, the Karatay Madrasah in 
the Karatay district of Konya was opened as the Museum of Tile Works 
in 1955. In the museum, where works from the Anatolian Seljuk, Princi-
palities, and Ottoman periods are exhibited, there are precious tiles, 
ceramics, various decorations, and oil lamps. Karatay Madrasah, one of 
the most beautiful examples of Seljuk stonemasonry, also dazzles with 
its architecture. 

Visiting

A PLACE THAT MAKES A 
NAME FOR ITSELF WITH 
ITS TILES: KARATAY TILE 
ARTIFACTS MUSEUM
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Tarihte Ankara ve çevresinde yapılan araştırmalar 
sonucunda elde edilen arkeolojik bulgularda Tunç 
Çağı’na ait kültürel özellikler tespit edilmiştir. Hitit-
ler döneminde Ankuwa olarak isimlendirilen böl-
gede asıl yerleşim Frigyalılar ile birlikte başlamıştır. 
Frigler şehre “gemi çapası” anlamına gelen Ankyra 
ismini vermiştir. Lidyalılar ve ardından Perslerin 
kontrolüne geçen Ankara, Efes’ten Persepolis’e 
uzanan Kral Yolu üzerinde de önemli bir ticaret 
merkeziydi. MÖ 25 yılında Roma hâkimiyetine 
geçen Ankara, Roma İmparatorluğu’nun ulaşım 
ağında önemli bir noktaydı. Roma İmparatorlu-
ğu’nun MS 395 yılında ikiye ayrılmasından sonra 
Bizans (Doğu Roma) kontrolüne geçti ve bu dönem-
de şehire birçok yapı inşa edildi. 1073 yılında Sel-
çuklular tarafından fethedilen kent daha sonra 
Osmanlı Devleti’nin egemenliği altına girdi. 14. yüz-
yıldan sonra da ticaret merkezi olmaya devam etti.

In the archaeological findings from the research 
carried out in and around Ankara in history, cultural 
characteristics of the Bronze Age were identified. 
The region’s principal settlement, called Ankuwa 
during the Hittite period, started with the Phrygi-
ans. Phrygians named the city Ankyra, which means 
“ship anchor.” Under the control of the Lydians and 
then the Persians, Ankara was an important trade 
center on the King’s Road from Ephesus to Persepo-
lis. Under Roman rule in 25 BC, Ankara was an 
essential point in the transportation network of the 
Roman Empire. After the Roman Empire was divi-
ded into two in 395 AD, it came under Byzantine 
(Eastern Roman) control, and many buildings were 
built in the city during this period. In 1073, the city 
was conquered by the Seljuks and later came under 
the rule of the Ottoman Empire. After the 14th cen-
tury, it continued to be a trade center. 

ÜLKEMİZİN KALBİ: 
BAŞKENT ANKARA

THE HEART OF OUR COUNTRY: ANKARA, THE CAPITAL

Özge IŞIK YEŞİLIRMAK

Türkiye’nin en kalabalık ikinci şehri olan, coğrafi konumu sebebiyle ülkemizin merkezinde yer alan, Millî Mücadele’nin 
yönetildiği karargâh, kültürlerin harmanlandığı şehir Ankara, 13 Ekim 1923 tarihinde başkent ilan edildikten sonra hızla 

gelişti ve ülkemiz bürokrasisinin merkezi oldu. Cumhuriyet ile birlikte büyük dönüşümler yaşayan bu kadim şehirde gezilip 
görülmesi gereken çok önemli yerler var.

Ankara, the second most populous city in Türkiye, located in the center of our country with its geographic location, the 
headquarters where the National Struggle was led, the city where cultures blend, developed rapidly after it was declared 
the capital on 13 October 1923 and became the center of our country’s bureaucracy. There are many important places to 

visit and see in this ancient city that has undergone significant transformations with the Republic.
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ANKARA’NIN BAŞKENT OLUŞU
Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal 
Atatürk’ün 19 Mayıs 1919 tarihinde Bandırma 
Vapuru ile İstanbul’dan Samsun’a gitmesi Kur-
tuluş Savaşı’nın resmen başlaması anlamına 
geliyordu. Daha sonra 23 Temmuz – 7 Ağustos 
tarihleri arasında yapılan Erzurum Kongresi’nde 
İstanbul Hükûmeti’ne alternatif olarak seçilen 
Temsil Heyeti, kurtuluş mücadelemizin mihenk 
taşı olan Sivas Kongresi’nde gerekli çalışmalara 
başladı. Osmanlı Mebusan Meclisi’nin işgal 
altında olan başkent İstanbul’da toplanmasına 
imkân yoktu. Dağılan Mebusan Meclisi üyeleri ile 
Erzurum ve Sivas Kongreleri’nde seçilen temsil-
ciler, 27 Aralık 1919’da Mustafa Kemal Paşa ile 
birlikte Ankara’ya gitti.

Ankara, savaş cephelerine yakın olan ve Anado-
lu’nun ortasında bulunan küçük bir şehirdi. Tür-
kiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 23 Nisan 
1920’de Ankara’da açıldı. Mustafa Kemal ve Mec-

lis bu tarihten sonra savaşı Ankara’dan yönetti. 
Kurtuluş Savaşı’nın planları Ankara’da hazırlandı. 
Savaşın kazanılması için düzenli ordular kuruldu. 
İnönü ve Sakarya’da düşmanı alt eden bu ordular 
daha sonra 30 Ağustos 1922’de kazanılan Başko-
mutanlık Meydan Muharebesi’ni de kazanarak 
Kurtuluş Savaşı’nı sona erdirdi. 23 Eylül 1923 tari-
hinden sonra işgal kuvvetleri İstanbul’u terketti 
ancak bu sefer de hükûmet merkezi sorunu orta-
ya çıktı. Malatya Milletvekili İsmet İnönü, Anka-
ra’nın başkent olması için Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’ne bir önerge sundu. 13 Ekim 1923 tarihin-
de TBMM’de kabul edilen yasa ile Ankara yeni 
Türk Devleti’nin başkenti ilan edildi. 

Geçmiş ile günümüz arasında köprü olan başkent 
Ankara’da binlerce yıllık değerler bulunuyor. 
Ziyaretçilere keyifli hatıralar bırakan bu güzel 
şehir tarihî ve doğal güzellikleriyle Türkiye’ye 
hayat veriyor. Ülkemizin kalbi Ankara’nın bazı 
noktalarını sizler için derledik.

ANKARA’S BECOMING THE CAPITAL
The departure of Gazi Mustafa Kemal Atatürk, the 
founder of our Republic, from Istanbul to Samsun 
on 19 May 1919 on the ferry Bandırma meant the 
official start of the War of Independence. Later, the 
Representation Committee, which was elected as 
an alternative to the Istanbul Government at the 
Erzurum Congress held on 23 July - 07 August, star-
ted the necessary work at the Sivas Congress, which 
was the cornerstone of our liberation struggle. It 
was not possible for the Ottoman Parliamentary 
Assembly to convene in the occupied capital Istan-
bul. On 27 December 1919, members of the dissol-
ved Parliament and representatives elected at the 
Erzurum and Sivas Congresses traveled to Ankara 
with Gazi Mustafa Kemal Pasha.

Ankara was a small city in the middle of Anatolia, 
close to the war fronts. The Grand National Assemb-
ly of Türkiye (TBMM) was inaugurated in Ankara on 
23 April 1920. From then on, Gazi Mustafa Kemal 
Pasha and the Assembly led the war from Ankara. 
The plans for the War of Independence were prepa-
red in Ankara. Regular armies were established to 
win the war. These armies defeated the enemy in 
İnönü and Sakarya and then won the Battle of the 
Commander-in-Chief on 30 August 1922, bringing 
the War of Independence to an end. After 23 Sep-
tember 1923, the occupation forces left Istanbul, but 
this time the question of the center of government 
arose. Malatya Parliament Member İsmet İnönü 
submitted a proposal to the Grand National Assemb-
ly of Türkiye for Ankara to be the capital of the Tur-
kish Republic. On 13 October 1923, Ankara was decla-
red the capital of the new Turkish State with the law 
adopted by the Turkish Grand National Assembly. 

The capital Ankara, which is a bridge between the 
past and the present, has thousands of years of valu-
e. This beautiful city, which leaves pleasant memo-
ries for visitors, gives life to Türkiye with its historical 
and natural beauties. We have compiled some 
points of Ankara, the heart of our country, for you.
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ATATÜRK’ÜN EBEDÎ İSTİRAHATGAHI: 
ANITKABİR
10 Kasım 1938 tarihinde hayata gözlerini yuman 
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa 
Kemal Atatürk’ün naaşı geçici olarak 21 Kasım 
1938’de Ankara Etnografya Müzesi’ne defnedil-
di. Daha sonra Ankara’nın Çankaya ilçesinde 
bulunan Rasattepe isimli tepeye Atatürk için bir 
anıt mezar yapılmasına karar verilerek çalışma-
lara başlandı. Türk mimarlar Ordinaryüs Prof. 
Dr. Emin Halid Onat ile Prof. Dr. Ahmet Orhan 
Arda tarafından hazırlanan ve her yönüyle bir 
anlam ifade eden anıt mezar projesinin temelle-
ri 09 Ekim 1944 yılında atıldı. Tam 9 yılda 
tamamlanan proje sonunda bölgeye Anıttepe 
denildi ve Atatürk için hazırlanan mezara ise 
Anıtkabir ismi verildi. Mustafa Kemal Atatürk’ün 
naaşı, vefatının 15. yılı olan 10 Kasım 1953 yılın-
da Etnografya Müzesi’nden Anıtkabir’e taşındı. 

750 bin metrekarelik bir alanı kaplayan, Barış 
Parkı ve Anıt Bloğu şeklinde ikiye ayrılan Anıt-
kabir’de bulunan Barış Parkı’nda Türkiye’nin ve 
dünyanın çeşitli bölgelerinden getirilen 48 bin 

500 bitki ve ağaç yer alıyor. Aslanlı Yol, Tören 
Meydanı ve Mozole’den meydana gelen Anıt 
Bloğu’nda ise 24 Oğuz Boyu’nu temsil eden 24 
aslan heykelinin yer aldığı Aslanlı Yol taşıdığı 
anlam nedeniyle oldukça dikkat çekiyor. Aslanlı 
Yol’un sonunda ise 15 bin kişi kapasiteli Tören 
Meydanı’na ulaşılıyor. Tören Alanı’ndan 42 
basamaklı merdivenleri çıktıktan sonra ise 
Mozole bölümüne geçiliyor. Atatürk’ün kabri 
sembolik olarak bu alanda bulunan lahitin 
altında yer alıyor. 

Yine Anıtkabir içerisinde ülkemizin kuruluşun-
da temel alınan olguların isimlerini taşıyan 
simetrik şekilde yerleştirilmiş İstiklal, Hürriyet, 
Mehmetçik, Zafer, Barış, 23 Nisan, Misak-ı Millî, 
İnkılâp, Cumhuriyet ve Müdafaa-i Hukuk isimli 
10 adet kule yer alıyor. Anıtkabir’de ayrıca İsmet 
İnönü’nün mezarı, Atatürk Müzesi ile Kurtuluş 
Savaşı Müzesi de yer alıyor. 

Tam 69 yıldır dünyanın her yerinden misafirle-
rini ağırlayan Anıtkabir, Ankara’nın en önemli 
simgesidir.

ATATÜRK’S ETERNAL RESTING PLACE: 
ANITKABİR
The founder of the Republic of Türkiye, Gazi Musta-
fa Kemal Atatürk, sadly passed away on 10 Novem-
ber 1938, and his body was temporarily laid to rest 
at the Ankara Ethnography Museum on 21 Novem-
ber 1938. Later, it was decided to build a mauso-
leum for Atatürk on the hill named Rasattepe in 
the Çankaya district of Ankara. The foundations of 
the monumental tomb project, prepared by Turkis-
h architects Ordinaryus Prof. Dr. Emin Halid Onat 
and Prof. Dr. Ahmet Orhan Arda and represented a 
great meaning in every aspect, were laid on 09 
October 1944. At the end of the project, which was 
completed in 9 years, the area was called Anıttepe, 
and the tomb prepared for Atatürk was named 
Anıtkabir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’s tomb was 
moved from the Ethnography Museum to Anıtka-
bir on 10 November 1953, the 15th anniversary of 
his passing.  

The Peace Park in Anıtkabir, which covers an area 
of 750 thousand square meters and is divided into 
Peace Park and Memorial Block, includes 48,500 

plants and trees brought from various regions of 
Türkiye and the world. The Memorial Block consists 
of the Lion Road, Ceremony Square, and Mauso-
leum draws attention due to the significance of the 
Lion Road, where 24 lion statues representing the 
24 Oghuz tribes are located. At the end of Lion 
Road, the Ceremony Square, with a capacity of 15 
thousand people, is located. After climbing the 42 
steps from the Ceremonial Area, one passes to the 
Mausoleum. Atatürk’s tomb is situated symboli-
cally under the sarcophagus in this area.  

There are also ten symmetrically installed towers 
named Independence, Liberty, Mehmetçik, Victory, 
Peace, 23 April, Misak-ı Milli, Revolution, Republic, 
and Müdafaa-i Hukuk, which bear the names of 
the phenomena on which the foundation of our 
country was based. Anıtkabir also includes the 
tomb of İsmet İnönü, Atatürk Museum, and the 
War of Independence Museum. 

Anıtkabir, which has been welcoming guests from 
all over the world for 69 years, is the most meanin-
gful symbol of Ankara.

Tam 69 yıldır 
dünyanın her 

yerinden 
misafirlerini 

ağırlayan 
Anıtkabir, 

Ankara’nın en 
önemli 

simgesidir. 

Welcoming 
guests from all 
over the world 
for 69 years, 
Anıtkabir is the 
most 
important 
symbol of 
Ankara. 
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ANKARA’NIN BİR DİĞER SEMBOLÜ: 
ANKARA KALESİ
Tarihi Ankara kadar eski olan kalenin ilk ola-
rak ne zaman yapıldığına dair kesin bir bilgi 
yoktur. Savunmaya müsait olan alan, Hatip 
Çayı yanında bir tepe üzerinde yer almakta-
dır. Dayanıklılığı ile bilinen ve bulunduğu 
ortamı yazları serin kışları ise sıcak tutan 
Ankara taşı başta olmak üzere çeşitli taşlar-
dan inşa edilen kalede 42 adet kule bulunu-
yor. Bizanslılar ve Selçuklular tarafından 
çeşitli zamanlarda onarılan Ankara Kalesi’nin 
içine 1600’lü yıllardan itibaren inşa edilen 
eski Ankara evleri restore edilerek günümüze 
kadar ulaştırılmıştır. Kale içerinde ayrıca 12. 
yüzyıldan kalma Alâeddin Camii de yer alıyor.

ANOTHER SYMBOL OF ANKARA:
ANKARA CASTLE
The castle is as old as Ankara, and there is no 
exact information about when it was first 
built. The secure area is located on a hill next 
to Hatip Stream. There are 42 towers in the 
castle, which were built from various stones, 
especially Ankara stone, which is known for 
its durability and keeps the environment cool 
in summer and warm in winter. The old Anka-
ra houses built in Ankara Castle, which were 
repaired by the Byzantines and Seljuks at 
various times, have been restored since the 
1600s and have survived to the present day. 
There is also the Alaeddin Mosque dating 
from the 12th century, inside the castle.

DÜNYANIN SAYILI MÜZELERİNDEN:
ANADOLU MEDENİYETLERİ MÜZESİ
Ankara Kalesi’nin hemen yanında, Altındağ ilçesi-
nin Atpazarı isimli semtinde Kurşunlu Han ve Mah-
mutpaşa Bedesteni isimli Osmanlı döneminden 
kalma tarihî binaların içerisinde yer alan müzede, 
Anadolu coğrafyasından çıkarılan nadide eserler 
sergileniyor. Atatürk’ün isteği ile açılan müzede 
Paleolitik Çağ’dan Frig Krallığı’na, Urartulardan 
Çağlar Boyu Ankara’ya kadar  birçok kültür ve 
medeniyete ait bölümler bulunuyor. Çatalhöyük 
kent planını içeren dünyanın bilinen en eski harita-
sından Kalkolitik Çağ’a ait taş mühürlere, Anado-
lu’nun yazılı tarihini başlatan çivi yazılı kil tablet-
lerden Mısır Kraliçesi Naptera tarafından Hitit Kra-
liçesi Puduhepa’ya yazılmış dostluk mektubuna 
binlerce değerli eser Anadolu Medeniyetleri Müze-
si’nin 1997 yılında “Avrupa’da Yılın Müzesi” olarak 
seçilmesine yol açmıştır. Armasında Hitit Kralı IV. 
Tuthaliya’nın mührünün kullanıldığı müze, dünya-
nın da sayılı müzeleri arasında yer alıyor. 

ONE OF THE WORLD’S PRESTIGIOUS MUSEUMS: 
THE MUSEUM OF ANATOLIAN CIVILIZATIONS
Located right next to the Ankara Castle, in the Atpazarı 
district of Altındağ district, within the historical Otto-
man-era buildings named Kurşunlu Han and Mah-
mutpaşa Bedesteni, the museum exhibits rare artifa-
cts unearthed from Anatolia. The museum, which was 
opened at the request of Atatürk, has sections belon-
ging to many cultures and civilizations from the Pale-
olithic Age to the Phrygian Kingdom, from the Urarti-
ans to Ankara throughout the ages. Thousands of 
valuable artifacts, from the world’s oldest known map, 
including the city plan of Çatalhöyük to stone seals 
from the Chalcolithic Age, from cuneiform clay tablets 
that started the written history of Anatolia to a letter 
of friendship written by the Egyptian Queen Naptera 
to the Hittite Queen Puduhepa, led to the Museum of 
Anatolian Civilizations being selected as the “Museum 
of the Year in Europe” in 1997. The museum, whose 
coat of arms bears the seal of the Hittite King Tuthaliya 
IV, is one of the few museums in the world. 

Anadolu Medeniyetleri Müzesi özgün koleksiyonlarıyla  dünyanın sayılı müzeleri arasında yer alıyor.
The Museum of Anatolian Civilizations is among the world’s most prestigious museums with its unique collections.

Ziyaretçilerine eşsiz bir şehir manzarası sunan Ankara Kalesi
The Ankara Castle offers visitors a unique view of the city
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BİLGİ DÜNYASINA AÇILAN PENCERE: 
BEŞTEPE MİLLET KÜTÜPHANESİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncü-
lüğünde 2015 yılında kurulum çalışmalarına 
başlanan Beştepe Millet Kütüphanesi; 125 bin 
metrekare alanıyla,  5 bin 500 kişilik kapasite-
siyle, 201 kilometre raf uzuluğuyla, her dil ve 
ülkeden 4 milyon basılı kaynağıyla 7’den 70’e, 
7 gün 24 saat ülkemizin en büyük kütüphane-
si olarak hizmet veriyor. Gerek mimari yapısı 
ve koleksiyonları gerek kültür sanat alanları 
ve teknolojik imkânlarıyla dünyaya açılan bir 
pencere olan kütüphane Ankara’da görülmesi 
gereken mekânlardan.

THE WINDOW TO THE WORLD OF
KNOWLEDGE: BEŞTEPE NATIONAL LIBRARY
Beştepe National Library, which started to be 
established in 2015 under the leadership of Presi-
dent Recep Tayyip Erdoğan, serves as the most 
extensive library in our country 24 hours a day, 7 
days a week, from 7 to 70 people with its 125 thou-
sand square meters of area, the capacity of 5 
thousand 500 people, 201 kilometers of shelf spa-
ce, and 4 million printed sources from every lan-
guage and country. The library, a gateway to the 
world with its architectural structure and collec-
tions, culture and art areas, and technological 
facilities, is one of the must-see places in Ankara.

Beştepe Millet Kütüphanesi ülkemizin en büyük kütüphanesidir.
Beştepe National Library is the most extensive library in Türkiye.

PTT Pul Müzesi’nde tarihe tanıklık eden koleksiyonlar yer alıyor.
PTT Stamp Museum features collections that bear witness to history.

TARİHE IŞIK TUTAN: PTT PUL MÜZESİ
Mustafa Kemal Paşa’nın isteği doğrultusun-
da 1926 yılında kurulan Emlak ve Eytam 
Bankası’nın binası PTT tarafından restore 
edilerek 2013 yılında PTT Pul Müzesi ismiyle 
ziyarete açıldı. Ulus semtinde yer alan, çok 
sayıda yerli ve yabancı misafirlerini ağırla-
yan müze haberleşme tarihinden Osmanlı 
ve Cumhuriyet dönemi pullarına birçok 
önemli ögeyi bünyensinde bulunduruyor.  
Dünya çapında bir kültür merkezi olma 
özelliği de taşıyan alanda ayrıca uygulamalı 
ekranlar, atölyeler, sinema, çok amaçlı 
salonlar ile sergi alanları da yer alıyor.

SHEDDING LIGHT ON HISTORY:
PTT STAMP MUSEUM
Established in 1926 to support construction invest-
ments in line with Gazi Mustafa Kemal Atatürk’s 
wishes, the Emlak ve Eytam Bank building, Türkiye’s 
third bank was restored by PTT and opened to visi-
tors in 2013 under the name PTT Stamp Museum. 
Located in the Ulus district, the museum, which 
hosts many local and foreign guests, contains man-
y significant elements from the history of cor-
respondence to Ottoman and Republic period stam-
ps. The area, which is also a world-class cultural 
center, also includes interactive screens, workshops, 
a cinema, multi-purpose halls, and exhibition areas.
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GÖLBAŞI MOGAN GÖLÜ VE PARKI
Ankara’nın 25 kilometre güneyinde Gölbaşı 
ilçesinde bulunan Mogan Gölü, denize kıyı-
sı olmayan Ankara’da deniz özlemini gide-
ren önemli bir durak. Bir set gölü olan 
Mogan Gölü’nün çevresine başkent sakinle-
ri için yapılan park ve piknik yerleri oldukça 
ilgi görüyor. Yaklaşık 645 bin metrekarelik 
alana yayılan Mogan Gölü Parkı’nda; 4 kilo-
metrelik ahşap yürüyüş yolu, seyir terasları, 
çocuklar için oyun alanları ve 3000 kişilik 
amfi tiyatro gibi sosyal ve kültürel faaliyet-
lerin yapılabildiği alanlar bulunuyor. Bir 
mesire alanı da olan göl ve çevresinde aynı 
zamanda kayıklar ile gezinti yapılabilir.

GÖLBAŞI MOGAN LAKE AND PARK
Mogan Lake, located 25 kilometers south of 
Ankara in Gölbaşı district, is an essential stop 
that satisfies the longing for the sea in landloc-
ked Ankara. The parks and picnic areas built for 
the residents of the capital city around Mogan 
Lake, which is an embankment lake, attract a lot 
of attention. Spread over an area of approxima-
tely 645 thousand square meters, Mogan Lake 
Park has a 4-kilometer wooden walking path, 
observation terraces, playgrounds for children, 
and an amphitheater for 3000 people, where 
social and cultural activities can be carried out. 
The lake and its surroundings, which is also a 
recreation area, can also be visited by boat.

HUZUR DOLU BİR MEKÂN: 
HACI BAYRAM CAMİİ VE TÜRBESİ
Ankara’da en çok ziyaretçi çeken dinî mekânların 
başında Hacı Bayram Camii ve Türbesi gelir. 1427-
1428 yılları arasında Bayramîyye Tarikâtı’nın kuru-
cusu Türk mutasavvıf ve şair Hacı Bayram-ı Veli 
tarafından inşa ettirilen cami, Ankara’nın Ulus 
semtinde Augustus Tapınağı’nın hemen yanında-
dır. Selçuklu mimarisi örneklerinin görüldüğü 
camide aynı zamanda Hacı Bayram-ı Veli’nin tür-
besi de yer almaktadır. Çatısı kiremit kaplı, dış 
görünümü oldukça sade olan caminin içi ise eşsiz 
ahşap ve çini süslemeleriyle doludur. Özellikle 
mihrap ve minber bölümündeki süslemeler yakın-
dan incelenmelidir. 

A PEACEFUL PLACE: 
HACI BAYRAM MOSQUE AND MAUSOLEUM
Haci Bayram Mosque and Mausoleum is one of 
Ankara’s most popular religious sites. The mosqu-
e, built between 1427-1428 by the Turkish mystic 
and poet Hacı Bayram-ı Veli, the founder of the 
Bayramîyye Order, is right next to the Temple of 
Augustus in the Ulus district of Ankara. The 
mosque, which has examples of Seljuk architectu-
re, also houses the tomb of Hacı Bayram-ı Veli. The 
roof is covered with tiles, and the exterior of the 
mosque is quite simple, while the interior is full of 
unique wood and tile decorations. Especially the 
decorations on the mihrab and minbar should be 
closely examined. 

Bayramîyye Tarikâtı’nın merkezi
Hacı Bayram Camii

Hacı Bayram Mosque, the center 
of the Bayramîyye sect

Ankaralıların mesire alanı Mogan Gölü ve Parkı / Mogan Lake and Park, the recreation area for Ankara residents
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“Türkiye’nin büyük kalkınma hamlesinin temel altyapısı ulaşımdır” diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın yol göstericiliğinde ilerleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından ülkemizde son 20 yılda bir 

çok tünel açıldı,  yol emniyeti ve konforunda ise önemli bir mesafe katedildi. 

Under the guidance of President Recep Tayyip Erdoğan, who said, “The basic infrastructure of Türkiye’s great 
development move is transportation,” our Ministry of Transport and Infrastructure has opened many 

tunnels in the last 20 years and made significant progress in road safety and comfort. 

Asya, Afrika ve Avrupa kıtalarının kesişme 
noktasında olan ülkemizin konumu ulaştır-
ma projelerini birçok açıdan ele almayı da 
gerektiriyor. Türkiye’yi küresel bir lojistik güce 
dönüştürmek ve ulaşım ağlarını genişleterek 
uluslararası taşımacılık rotalarındaki eksik-
likleri gidermek amacıyla Ulaştırma ve Altya-
pı Bakanlığı himayelerinde birbirinden 
değerli projeler hayata geçiriliyor. Ses getiren 
dev projeleriyle gücüne güç katarak yoluna 
devam eden ülkemizde vatandaşların hizme-
tine açılan önemli faaliyetlerden biri de 
tüneller olarak karşımıza çıkıyor.

Türkiye’de yolcu ve yük taşımacılığı alanında 
en çok karayolları tercih ediliyor. Ekonomik 
kalkınmanın gelişmesinde büyük rol alan 
karayollarında geçit vermeyen dağlara, Ulaş-
tırma ve Altyapı Bakanlığı bünyesinde yapı-
lan tüneller açılıyor. Çok kritik noktalara inşa 
edilen bu tüneller; bölgelerin turizm, ticaret 
ve sosyoekonomik gelişimlerine büyük katkı-
lar sağlıyor, zaman ve akaryakıt tasarruflarıy-
la ülke ekonomisine de destek oluyor. Gelece-
ğin Türkiye’sinin inşasında büyük rol oynayan 
tünel yatırımlarından bazılarını PTT Hayat 
okurları için araştırdık.

The location of our country at the crossroads of 
Asia, Africa, and Europe requires transportation 
projects to be handled from many angles. In 
order to transform Türkiye into a global logistics 
power and to eliminate the deficiencies in inter-
national transportation routes by expanding 
transportation networks, worthwhile projects are 
being implemented under the auspices of the 
Ministry of Transport and Infrastructure. Tunnels 
are one of those important initiatives put into 
the service of citizens in our country, which con-
tinues on its way by adding strength to its stren-
gth with its giant projects that make an impact.

In Türkiye, highways are mostly preferred for 
passenger and freight transportation. Mountains 
that are impassable on roadways, which play a 
significant role in the development of economic 
development, are opened with tunnels within 
the Ministry of Transportation. These tunnels, 
built at critical points, significantly contribute to 
the region’s tourism, trade, and socio-economic 
development and support the national economy 
with time and fuel savings. We have compiled 
some of the tunnel investments that play a con-
siderable role in the construction of the Türkiye 
of the future. 
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ULAŞIMDA ÇIĞIR AÇAN AVRASYA TÜNELİ
İstanbul Boğazı Karayolu Tüp Geçişi Projesi 
olan ve tünel inşaatçılığında çığır açan Avras-
ya Tüneli, Avrupa ve Asya kıtalarını denizin 
altından birbirine bağlıyor. İstanbul’daki tra-
fik yoğunluğunun en fazla yaşandığı yerler-
den biri olan Kazlıçeşme-Göztepe arasına 
yapılan 14,6 kilometrelik tünel ayrıca kıtaları 
birbirine bağlayan dünyanın ilk iki katlı kara-
yolu tüneli olma özelliğini de taşıyor. Yolcu-
luk süresi ve yakıt tüketimini azaltan Avrasya 
Tüneli, çevre ve gürültü kirliliğinin de önüne 
geçiyor. Ulaşan ve erişen Türkiye’nin en 
önemli projelerinden olan tünel ile kıtalar 
arası yolculuk 5 dakikaya iniyor. Ayrıca proje-
nin yapımında 1800 kişi istihdam edilirken, 
tünelin tasarımında ise geleneksel Türk 
mimarisinden esinlenilmiştir. 

EURASIA TUNNEL, A GROUNDBREAKING 
BREAKTHROUGH IN TRANSPORTATION
The Eurasia Tunnel, a groundbreaking project in 
tunnel construction, connects the continents of 
Europe and Asia under the sea. The 14.6-kilometer 
tunnel, built between Kazlıçeşme and Göztepe, one 
of the most congested traffic areas in Istanbul, is 
also the world’s first two-story highway tunnel con-
necting the continents. The Eurasia Tunnel also pre-
vents environmental and noise pollution by redu-
cing travel time and fuel consumption. With the 
tunnel, one of the most critical projects of Türkiye’s 
reaching and accessing Turkey, which makes our 
country proud and sets an example to the world, the 
journey between continents is reduced to 5 minutes. 
In addition, while 1800 people were employed in the 
construction of the project, the design of the tunnel 
was inspired by traditional Turkish architecture. 

138 YILLIK HAYAL: OVİT TÜNELİ
2 bin 640 rakımlı Ovit Dağı’na, Karadeniz’i Doğu ve 
Güneydoğu’ya bağlamak amacıyla 14 kilometre uzunlu-
ğunda inşa edilen Ovit Tüneli 2018 yılında hizmete açıl-
dı. Dünyada çift tüp olarak yapılan en uzun üçüncü 
karayolu tüneli olan Ovit Tüneli, Başbakanlık Osmanlı 
arşivi kayıtlarına göre Osmanlı İmparatorluğu’nun 1880 
Kalkınma Planı’nda da yer alıyordu. Cumhubaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda 
böylelikle 138 yıllık hayal de gerçekleşmiş oldu. Rize’nin 
İkizdere, Erzurum’un İspir ilçeleri arasında yer alan 
tünel yapılmadan önce bölgede İkizdere - İspir - Erzu-
rum Yolu kullanılıyordu. Kış mevsimlerinde bu yol, 
yoğun kar yağışları ve sık sık çığ düşmesi nedeniyle yılın 
yaklaşık beş ayı trafiğe kapanıyordu. Ovit Tüneli’nin hiz-
mete açılmasıyla hem yol 4 kilometre daha kısalmış 
oldu hem de ulaşımda özellikle kış mevsiminde yaşa-
nan olumsuzluklar giderildi. Tünel aynı zamanda Kaf-
kaslardan Avrupa ve Orta Asya’ya açılan bir kapı olması 
sebebiyle stratejik bir öneme de sahiptir.

THE DREAM OF 138 YEARS: OVIT TUNNEL
The 14-kilometer-long Ovit Tunnel, built on the 
2,640-height Ovit Mountain to connect the Black Sea to 
the East and Southeast, was put into service in 2018. 
The Ovit Tunnel, the third longest double-tube highway 
tunnel in the world, was also included in the Ottoman 
Empire’s 1880 Development Plan, according to the 
records of the Prime Ministry Ottoman archive. As a 
result of the work carried out by the Ministry of 
Transportation under the leadership of President Recep 
Tayyip Erdoğan, the 138 year dream has come true. 
Before the tunnel was built between Rize’s İkizdere and 
Erzurum’s İspir districts, the İkizdere - İspir - Erzurum 
Road was used in the region. In winter, this road was 
closed to traffic for about five months of the year due to 
heavy snowfall and frequent avalanches. With the ope-
ning of the Ovit Tunnel, the route was shortened by 4 
kilometers, and the problems experienced in transpor-
tation, especially in winter, were eliminated. The tunnel 
also has strategic importance as it is a gateway from the 
Caucasus to Europe and Central Asia.

Kafkaslardan Avrupa ve Orta Asya’ya açılan bir kapı: Ovit Tüneli / A gateway from the Caucasus to Europe and Central Asia: Ovit Tunnel
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MESAFELERİ KISALTAN
CUDİ DAĞI TÜNELLERİ
Vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmek 
için canla başla 7 gün 24 saat çalışan Ulaş-
tırma ve Altyapı Bakanlığı himayelerinde 23 
Eylül 2018 tarihinde açılan Cudi Dağı Tünel-
leri ile Şırnak ve Cizre arasındaki mesafe 45 
dakikadan 15 dakikaya indirildi. 733 ve 805 
metrelik iki adet çift tüplü tünel ile 360 met-
relik 1 adet viyadükten oluşan tünellere pro-
jenin yapımı aşamasında şehit edilen 
Güvenlik Korucusu Dündar Page ile Yüzbaşı 
Mustafa Erdal’ın isimleri verildi. Projenin 
yapımına 1997 yılında başlandı ancak inşaat 
çalışmaları sırasında defalarca terör saldırı-
larına maruz kalması sebebiyle 21 yılda 
tamamlandı. Adı terör ve çatışmalarla anı-
lan Cudi Dağı tüneller ile aşılırken Siirt, Van 
ve Hakkâri ile Karadeniz Bölgesi’ni Irak-Su-
riye gümrük kapılarına ulaştıran yolda eri-
şim kalitesi de artırılmış oldu.

CUDI MOUNTAIN TUNNELS 
SHORTEN DISTANCES
The distance between Şırnak and Cizre was redu-
ced from 45 minutes to 15 minutes with the Cudi 
Mountain Tunnels opened on 23 September 2018 
under the auspices of the Ministry of Transport 
and Infrastructure, which works 24/7 to improve 
the quality of life of citizens. The tunnels, consis-
ting of two 733- and 805-meter double-tube 
tunnels and a 360-meter viaduct, were named 
after Security Ranger Dündar Page and Captain 
Mustafa Erdal, who were martyred during the 
construction phase of the project. The project 
started in 1997, but it took 21 years to complete 
due to repeated terrorist attacks during constru-
ction. With the tunnels, Cudi Mountain, which is 
associated with terrorism and conflicts, has been 
crossed, and the quality of access on the road 
that connects Siirt, Van, Hakkari, and the Black 
Sea Region to the Iraq-Syria customs gates has 
been improved.

BİNLERCE SÜRÜCÜYE FAYDA SAĞLAYAN
ORHANGAZİ TÜNELİ
Geçit vermeyen dağların tünellerle açıldığı 
bir diğer önemli yatırım ise Orhangazi Tüne-
li’dir. Yapıldığı dönemde Türkiye’nin en uzun 
otoyol tüneli unvanını alan Orhangazi Tüne-
li, 2 yıl gibi rekor bir sürede tamamlanarak 
2016 yılında hizmete açıldı. Yalova – Bursa 
sınırında yer alan Samanlı Dağı’nın delin-
mesi sonucu Gebze – Orhangazi - İzmir Oto-
yolu Projesi kapsamında yapılan yaklaşık 
3600 kilometre uzunluğundaki tünel, Cum-
huriyet tarihinin de en değerli projelerinden 
biridir. Osmanlı Devleti’nin ikinci padişahı 
Orhan Gazi’nin adının verildiği tünelden 
binlerce sürücü faydalanıyor.

ORHANGAZI TUNNEL BENEFITING 
THOUSANDS OF DRIVERS
Orhangazi Tunnel is another critical invest-
ment where impassable mountains are ope-
ned with tunnels. Orhangazi Tunnel, which 
was the longest highway tunnel in Türkiye at 
the time of its construction, was completed 
in a record time of 2 years and put into servi-
ce in 2016. The approximately 3600-kilome-
ter-long tunnel, which was built within the 
scope of the Gebze - Orhangazi - İzmir 
Motorway Project as a result of the drilling 
of Samanlı Mountain on the Yalova - Bursa 
border, is also one of the most worthwhile 
projects in the history of the Turkish Repub-
lic. Thousands of drivers benefit from the 
tunnel named after Orhan Gazi, the second 
sultan of the Ottoman Empire.

2016 yılında açılan Orhangazi Tüneli, Bursa ile Yalova’yı birbirine bağlıyor. 
Opened in 2016, the Orhangazi Tunnel connects Bursa and Yalova. 
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50 DAKİKALIK MESAFEYİ 5 DAKİKAYA
İNDİREN ASSOS – TROYA TÜNELLERİ
Vatandaşların güvenlik ve konforunu artıran ayrıca 
zamandan da tasarruf yapmasını sağlayan tünel 
projelerinden bir diğeri de Çanakkale ve Balıkesir 
arasına yayılan Kazdağları’ndan geçen Assos – Troya 
Tünelleri’dir. Çanakkale şehir merkezini Balıkesir ve 
İzmir’e bağlayan 9,6 kilometrelik Ayvacık – Küçük-
kuyu Yolu üzerine inşa edilen bu tüneller yaklaşık 
5,8 kilometre uzunluğundadır. Özellikle yaz mevsi-
minde tatilcilerin tercih ettiği bölgede artan trafik 
yoğunluğunun önüne geçen Ayvacık – Küçükkuyu 
Yolu ve Assos- Troya Tünelleri toplamda 50 dakika 
süren mesafeyi 5 dakikaya indiriyor. Asya ve Avrupa 
kıtalarını birbirine kavuşturan bir diğer nokta olan 
Çanakkale ve çevresi için hayata geçirilen önemli 
çalışmalardan biri olan bu projeye 4,6 milyar liralık 
yatırım yapıldı. Aynı zamanda Kazdağları’nın doğa-
sına zarar vermeden hizmete açılan Assos -  Troya 
Tünelleri ile Ayvacık -  Küçükkuyu Yolu’nun inşasın-
da 50 bin fidan da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 
tarafından toprakla buluşturuldu.

REDUCING A 50-MINUTE DISTANCE 
TO 5 MINUTES ASSOS - TROY TUNNELS
Another tunnel project that increases the safety and 
comfort of citizens and saves time is the Assos - Troy 
Tunnels through the Ida Mountains between Çanak-
kale and Balıkesir. Built on the 9.6-kilometer Ayvacık 
- Küçükkuyu Road connecting Çanakkale city center 
to Balıkesir and İzmir, these tunnels are approxima-
tely 5.8 kilometers long. Ayvacık - Küçükkuyu Road 
and Assos- Troy Tunnels, which prevent the increa-
sing density in the region, which is preferred by holi-
daymakers, especially in the summer season, reduce 
the distance that takes 50 minutes in total to 5 
minutes. This project, one of the most important 
works implemented for the Çanakkale region and its 
surroundings, another point that connects the conti-
nents of Asia and Europe, saw an investment of 4.6 
billion liras. At the same time, 50 thousand saplings 
were planted by the Ministry of Transportation 
during the construction of the Assos - Troy Tunnels 
and Ayvacık - Küçükkuyu Road, which were put into 
service without harming the nature of Mount Ida.

GÜVENLİ VE KONFORLU
SABUNCUBELİ TÜNELİ
İzmir – Manisa arasında bulunan 580 
rakımlı Sabuncubeli Geçidi’nde birçok 
viraj bulunuyordu ve bu virajlar kazalara 
sebebiyet veriyordu. Güvenli, konforlu, 
çevreye duyarlı ve zamanında ulaştıran 
projeler geliştiren Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanlığı tarafından bölgeye 4 kilometre 
uzunluğunda inşa edilen Sabuncubeli 
Tüneli 2018 yılında hizmete girdi. İzmir – 
Manisa arasını 15 dakikaya düşüren tünel 
aynı zamanda Marmara Bölgesi’ni Ege ve 
Akdeniz Bölgesi’ne bağlaması nedeniyle 
de önem arz ediyor. Tünelin faaliyete geç-
mesiyle azalan trafik kazaları ve karla 
mücadele çalışmaları gibi yüksek maliyet-
li giderler de en aza inmiş oldu.

SAFE AND COMFORTABLE 
SABUNCUBELİ TUNNEL
The 580-altitude Sabuncubeli Pass betwe-
en İzmir and Manisa had many inclined 
bends, and these bends were causing acci-
dents. The Sabuncubeli Tunnel, built by the 
Ministry of Transport and Infrastructure, 
which develops safe, comfortable, environ-
mentally friendly, and timely transportati-
on projects, was put into service in 2018. 
The tunnel, which reduces the distance 
between Izmir and Manisa to 15 minutes, is 
also crucial as it connects the Marmara 
Region to the Aegean and Mediterranean 
Regions. With the commissioning of the 
tunnel, high-cost expenses such as traffic 
accidents and snow-fighting efforts have 
been minimized.

Marmara Bölgesi’ne yapılan önemli yatırımlardan biri olan Assos – Troya Tünelleri sürücülere büyük kolaylık sağlıyor.
Assos - Troy Tunnels, one of the important investments made in the Marmara Region, provides great convenience to drivers.
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PTT AŞ GENEL MÜDÜRÜ 
HAKAN GÜLTEN’DEN 

“9 EKİM DÜNYA POSTA GÜNÜ” 
MESAJI

“9 OCTOBER WORLD POST DAY” MESSAGE FROM TURKISH 
POST (PTT) DIRECTOR GENERAL HAKAN GÜLTEN

PTT AŞ Genel 
Müdürü Hakan 
Gülten,  9 Ekim 
Dünya Posta 
Günü’nü ve Dünya 
Posta Birliği’nin 
148’nci yılını 
yayımladığı bir 
mesajla kutladı.

Turkish Post (PTT) 
Director General 
Hakan Gülten 
celebrated 9 
October World 
Post Day and the 
148th anniversar-
y of the World 
Postal Union 
with a message.

PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten,  9 Ekim Dün-
ya Posta Günü’nü ve Dünya Posta Birliği’nin 148’nci 
yılını yayımladığı bir mesajla kutladı. Ulaştırma ve 
Altyapı Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyetlerini sür-
düren Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT 
AŞ)’nin de arasında bulunduğu 22 ülke tarafından 
1874 yılında kurulan Dünya Posta Birliği (Universal 
Postal Union-UPU) güncel ürün ve hizmetlerden 
oluşan evrensel bir posta ağı geliştiriyor.

“UPU posta hizmetlerini tek bir ağ üzerinden 
koordine ediyor”
Dünya Posta Birliği’nin bir buçuk asra yaklaşan tec-
rübesi ile haberleşme ve posta sektörlerine sağladı-
ğı katkılara değinen PTT AŞ Genel Müdürü Hakan 
Gülten, UPU’nun dünyada posta hizmeti veren 
kurumlara evrensel bir ağ sunduğunu ve bu sayede 
birliğe üye olan ülkelerde posta hizmetlerinin 
insanlara daha hızlı ulaştığını vurguladı.

Gülten, UPU’nun posta sektöründeki rolüne ilişkin, 
“Dünya Posta Birliği, birliğe bağlı olan ülkeler ara-
sında mektup ve posta gönderilerinin serbest 
olmasının garanti edilmesi, posta ücretlerinde 
standardizasyonun sağlanması, dijital çağa uygun 
yeni hizmetler oluşturulması ve geliştirilmesi 
konularında uluslararası iş birliği oluşturuyor. Üye-
si olan ülkeler arasında tek bir posta hizmeti ağını 
koordine eden UPU, söz konusu hizmetlerin dünya 
çapında kesintiye uğramadan sürdürülmesini sağ-
lıyor” ifadelerini kullandı.

“Şirketimiz yurt içinde ve yurt dışında UPU 
vizyonuyla hizmet veriyor”
PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten, hizmet sayısı-
nın ve kalitesinin artırılması ile geliştirilmesi nok-
tasında hep daha ileriyi hedeflediklerini vurgulaya-
rak UPU vizyonu doğrultusunda hizmet standart-
larını en ileri seviyeye taşıdıklarını ifade etti.

Gülten ayrıca, “Şirketimiz hem yurt içi hem de yurt 
dışında müşterilerine hizmetlerini hızlı bir şekilde 
sunuyor. PTT AŞ olarak posta sektöründe elde etmiş 
olduğumuz üstün deneyim, bir dünya markası 
olma hedefinde önemli bir referans kaynağı oluyor. 
Geleneksel hizmetlerimizin yanında dijital çağa 
uygun yeni hizmet portföyümüz müşterilerimizin 
taleplerine yanıt veriyor” açıklamasında bulundu.  
Gülten mesajını şu şekilde tamamladı: “Başta Şir-
ketimiz bünyesinde görev alan çalışma arkadaşla-
rımız olmak üzere Dünya Posta Birliği çatısı altında 
yer alan tüm kurumlardaki çalışanların 9 Ekim 
Dünya Posta Gününü kutluyorum.” 

“Our company serves with the vision of UPU 
at home and abroad”
Hakan Gülten, General Director of Turkish Post (PTT), 
emphasized that they always aim to increase and 
improve the number and quality of services and sta-
ted that they had carried their service standards to 
the highest level in line with the UPU vision. 

Gülten said: “Our company offers its services to its 
customers both in Türkiye and abroad in a fast 
manner. As Turkish Post (PTT), the superior expe-
rience we have gained in the postal sector is an 
important source of reference in our goal of beco-
ming a global brand. In addition to our traditional 
services, our new service portfolio, which is suitable 
for the digital age, responds to our customers’ 
demands.” Gülten concluded his speech as follows: 
“I congratulate the employees of all institutions 
under the umbrella of the World Postal Union, 
especially our colleagues working within our Com-
pany, on 9 October World Post Day.” 

Turkish Post (PTT) Director General Hakan Gülten 
celebrated 9 October World Post Day and the 148th 
anniversary of the Universal Postal Union (UPU) with 
a message. The Universal Postal Union (UPU), estab-
lished in 1874 by 22 countries, including the Post and 
Telegraph Corporation (Turkish Post), which continu-
es its activities under the Ministry of Transport and 
Infrastructure, is developing a universal postal 
network of up-to-date products and services. 

“UPU coordinates postal services through
 a single network”
Referring to the contributions of the World Postal 
Union to the communication and postal sectors 
with its experience of nearly a century and a half, 
Hakan Gülten, General Director of Turkish Post 
(PTT), emphasized that UPU offers a universal 
network to the institutions providing postal servi-
ces in the world and that postal services reach 
people faster in the member countries of the union. 

Regarding the role of UPU in the postal sector, Gül-
ten said, “The World Postal Union establishes inter-
national cooperation in guaranteeing the freedom 
of letters and postal shipments between the count-
ries affiliated to the union, ensuring standardizati-
on in postal fees, creating and developing new ser-
vices suitable for the digital age. UPU coordinates a 
single postal service network among its member 
countries and ensures that these services are main-
tained worldwide without interruption.”
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PTT’DEN “MUDANYA ATEŞKES 
ANTLAŞMASI’NIN 100. YILI” KONULU 

ANMA PULU VE İLKGÜN ZARFI
COMMEMORATIVE STAMP AND FIRST-DAY COVER FROM PTT ON 
“100TH ANNIVERSARY OF THE MUDANYA ARMISTICE TREATY.”

YURT DIŞI GÖNDERİLERİ PTT’NİN 
TURPEX HİZMETİ İLE GÜVENDE

INTERNATIONAL SHIPMENTS ARE SAFE WITH PTT’S TURPEX SERVICE

PTT AŞ, 11 Ekim 2022 tarihinde “Mudanya Ateşkes 
Antlaşması’nın 100. Yılı” konulu 7,50 TL bedelli 
(90 x 45 mm boyutunda) Anma Pulu, söz konusu 
pula ait 15 TL bedelli İlkgün Zarfı’nı PTT iş yerlerin-
de, PTT AŞ’ye ait www.filateli.gov.tr internet adre-
sinde ve filateli cep uygulamasında satışa sundu.

Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı 
tarihte Mudanya PTT Müdürlüğü / BURSA 
adresinde “Mudanya Ateşkes Antlaşması’nın 
100. Yılı 11.10.2022 BURSA” ibareli İlkgün Dam-
gası kullandırıldı.

On 11 October 2022, Turkish Post (PTT) offered the Com-
memorative Stamp themed “100th Anniversary of the 
Mudanya Armistice Treaty” at a price of 7.50 TL (90 x 45 
mm in size) and the First-Day Cover of the said stamp wit-
h a price of 15 TL for sale at PTT offices, on the website of 
Turkish Post (PTT) www.filateli.gov.tr and the philately 
mobile application.

On the same date with the sale of the said philatelic produ-
cts, the First-Day Stamp with the phrase “100th Anniversar-
y of the Mudanya Armistice Treaty 11.10.2022 BURSA” star-
ted to be used at “Mudanya PTT Directorate / BURSA.”

PTT AŞ tarafından Kurtuluş Savaşı’nın 
sonunda İstanbul, Boğazlar ve Doğu 

Trakya’nın savaşsız kurtarılmasını 
sağlayan TBMM Hükûmeti’nin ilk siyasi 

zaferi anısına “Mudanya Ateşkes 
Antlaşması’nın 100. Yılı” konulu Anma 

Pulu ile İlkgün Zarfı 11 Ekim 2022 
tarihinde tedavüle sunuldu. 

Turkish Post (PTT) put into circulation 
on 11 October 2022 the Commemorative 

Stamp and First-Day Cover with the 
theme “100th Anniversary of the 

Armistice Treaty of Mudanya”, 
commemorating the first political 

victory of the Government of the Grand 
National Assembly of Türkiye, which 

ensured the liberation of Istanbul, the 
Straits, and Eastern Thrace without a 

war after the War of Independence. 

İnovatif hizmet anlayışı ve asırlık tecrübesi ile 
gönderileri güvenle taşıyan PTT, yurt dışı gönderi-
ler için TURPEX hizmetini kullanıyor. Kenar uzun-
lukları 110 santimetreyi ve ağırlığı 60 kilogramı 
geçmeyen evrak, doküman, kişisel, hediyelik, ticari 
eşyalar, numune ürünleri ile tanıtıcı yayınlar hızlı 
ve güvenilir bir şekilde TURPEX gönderisi olarak 
postaya verilerek yurt dışına gönderiliyor. PTT 
AŞ’ye ait olan TURPEX gönderileri yine PTT’nin 
sorumluluğunda alıcılarına ulaştırılıyor. 

Söz konusu gönderiler TURPEX sisteminin “Gönde-
ri Takibi” sekmesinden güncel olarak takip edilir-
ken, ayrıca dileyen müşterilere gönderilerle ilgili 
ambalaj malzemeleri de PTT tarafından veriliyor. 
Gönderilerin kaybolması, çalınması ve hasarı 
durumunda hak sahiplerine tazminat da ödeniyor.

Carrying shipments safely with its innovative ser-
vice approach and centuries of experience, PTT 
uses the TURPEX service for international ship-
ments. Briefs, documents, personal belongings, 
presents and commercial goods, sample products, 
and promotional publications with a side length of 
110 centimeters and a weight not exceeding 60 
kilograms can be sent abroad as TURPEX ship-
ments in a fast and reliable manner. TURPEX ship-
ments belonging to Turkish Post (PTT) are delivered 
to their recipients under the responsibility of PTT. 

While these shipments are tracked on the “Ship-
ment Tracking” tab of the TURPEX system, PTT also 
provides packaging materials for the shipments to 
customers who wish to be provided with them. In 
case of loss, theft, or damage to the shipments, 
compensation is also paid to the rightful owners.

Taşımacılık sektörünün öncü şirketlerinden olan PTT, bünyesinde yer alan 
TURPEX hizmeti ile vatandaşların yurt dışı gönderilerini dünyada 200’ün 
üzerinde noktaya güvenle taşıyor.

PTT, one of the leading companies in the transportation sector, safely 
transports citizens’ international shipments to more than 200 points in 
the world with its TURPEX service.
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UPU ULUSLARARASI GENÇLER 
MEKTUP YAZMA YARIŞMASI’NDA 
DÜNYA BİRİNCİLİĞİ TÜRKİYE’NİN
TÜRKİYE TAKES FIRST PLACE IN THE UPU INTERNATIONAL YOUTH 

LETTER WRITING COMPETITION

PTT’nin üyesi olduğu Dünya Posta Birliği bün-
yesinde İsviçre’nin Bern şehrinde her yıl farklı 
temalarla düzenlenen ve dünya genelinde 
9-15 yaş arası gençlerin katıldığı Uluslararası  
Gençler Mektup Yazma Yarışması’nda bu yıl 
birincilik Türkiye’ye geldi. “Etkili Birine İklim 
Krizi Hakkında Bir Mektup Yaz” temasıyla ger-
çekleştirilen yarışmada annesine yazdığı 
mektupla Bingöl Merkez İmam Hatip Ortao-
kulu öğrencisi Esra Sümeyye Öz birinci oldu. 
Sümeyye Öz, ödülünü Evrensel Posta Birliği 
Genel Müdürü Masahıko Metokı’den  aldı.

This year, Türkiye came first in the International Youth 
Letter Writing Contest, which is organized every year 
with different themes in Bern, Switzerland, within the 
World Postal Union, of which PTT is a member, and in 
which young people between the ages of 9 and 15 wor-
ldwide participate. Organized under the theme “Write 
a Letter to Someone Influential About the Climate Cri-
sis.” Bingöl Merkez Imam Hatip Secondary School stu-
dent Esra Sümeyye Öz won the first prize in the com-
petition with her letter to her mother. Sümeyye Öz 
received her award from Masahıko Metokı, the General 
Director of the Universal Postal Union. 

Dünya Posta Birliği 
(Universal Postal Union-

UPU) tarafından bu yıl 51.’si 
düzenlenen Uluslararası 

Gençler Mektup Yazma 
Yarışması’na Türkiye’den 
katılan Esra Sümeyye Öz 

yazdığı mektupla
 birinci oldu.

Esra Sümeyye Öz, 
representing Türkiye in the 

51st International Youth 
Letter Writing Contest 

organized by the Universal 
Postal Union (UPU) this 

year, won first place with 
her letter.

Bakan Karaismailoğlu Sümeyye Öz’ü 
makamında kabul etti
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karais-
mailoğlu, Dünya Posta Birliği (UPU) tara-
fından İsviçre’de düzenlenen yarışmada 
dünya birincisi seçilen Esra Sümeyye Öz’ü 
makamında kabul etti. Bakan İsmailoğlu 
ile olan buluşmaya, Sümeyye Öz’ün anne 
ve babası ile PTT Genel Müdürü Hakan 
Gülten de katıldı.

Mektubun hikâyesini dinleyen Adil Karais-
mailoğlu, Öz’ü tebrik ederek, “Sümeyye bizi 
çok gururlandırdı, sevindirdi, inşallah bu 
başarıları devam edecek” şeklinde konuştu. 
Öte yandan Sümeyye Öz tarafından yazılan 
ve ödül alan mektuptan bazı kısımlar, 
UPU’nun binasında yarışmayı kazanan 
mektupların sergilendiği bölüme asıldı.

Söz konusu belgede mektubun 
şu bölümleri yer aldı
“Öğretmenim etkili birine mektup yazarak 
iklim krizine dikkat çekmemi istedi. Bana 
göre dünyanın etkisi yüksek, en önemli 
varlığı annelerdir. Anne dünyayı şekillen-
dirir, nesilleri eğitir, toplumları değiştirir. 
Tüm dünya annelerine sevgi ve saygıla-
rımla başlamak istiyorum. Sevgili anneler, 
iklim krizi hayatımızda onarılmayacak 
yaralar açmadan, geri dönüşü imkânsız 
hasarlar bırakmadan bu yıkıma ‘Dur!’ 
demelisiniz. Siz annesiniz; anne, çoğaltır, 
doğurur, eğitir, öğretir, büyütür. Anne var 
eder, anne yaşatır. Sevgili anneler, unut-
mayınız ki bir anne bir evladı, bir evlat bir 
toplumu değiştirir ve etkiler. Annelerin 
yaşam tarzı, evlatlarının yaşam tarzını 
belirler. Anneler geleceğe yön çizer.”

Minister Karaismailoğlu received Sümeyye Öz in his office
Minister of Transport and Infrastructure Adil Karaismailoğlu received Esra Sümey-
ye Öz, who was selected as the world winner in the competition organized by the 
World Postal Union (UPU) in Switzerland. Sümeyye Öz’s parents and PTT General 
Director Hakan Gülten also attended the meeting with Minister İsmailoğlu.

Adil Karaismailoğlu, who listened to the letter’s story, congratulated Öz and 
stated, “Sümeyye made us very proud and happy, and I hope that these achie-
vements will continue.” In the meantime, some parts of the award-winning 
letter written by Sümeyye Öz were hung in the section of the UPU building 
where the winning letters were exhibited.

The document quoted the following parts of the letter: 
“My teacher asked me to write a letter to an influential person to draw 
attention to the climate crisis. In my opinion, the most influential and 
important being in the world is the mother. A mother shapes the world, 
educates generations, and changes societies. I would like to start with my 
love and respect for all the mothers of the world. Dear mothers, before the 
climate crisis opens irreparable wounds in our lives and leaves irreversible 
damage, you must say, ‘Stop! You are mothers; mothers reproduce, give 
birth, educate, teach and raise. A mother creates, a mother keeps alive. 
Dear mothers, do not forget that a mother changes and influences a child; 
a child changes and influences society. The lifestyle of mothers determines 
the lifestyle of their children. Mothers draw the direction for the future.”
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21. YÜZYILIN POSTASI: PTT KEP
THE MAIL OF THE 21ST CENTURY: PTT REM

PTT, elektronik imza ve zaman damgası 
teknolojilerinin ve standartlarının kulla-
nıldığı Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Sis-
temi ile fiziksel posta gönderilerinin yanı 
sıra resmî, özel ve ticari her türlü belge 
veya yazıyı kurum, kuruluş ve şahıslar 
arasında elektronik olarak gönderip ala-
bilme hizmetini sunuyor. Ayrıca bu siste-
min altyapısı kullanılarak elektronik 
yazışmalar da yapılabiliyor. 

KEP Sistemi; iletilerin gönderilme, alıcı 
tarafından alınma ve okunma bilgisinin 
teyit edilmesi, iletinin iletilme zamanının 
kayıt altına alınması ile tüm bu bilgilerin 
delil seti teşkil edecek şekilde kayıt altın-
da bulunması gibi avantajlar sağlıyor. Sis-
tem ile e-fatura, dilekçe ve yazışmadan 
beyannameye, iştirak taahhütnamesin-
den uyarıcı-sicil işlemlerine, atama-terfi 
yazılarından bordro gönderimine birçok 
işlem gerçekleştirilebiliyor.

With the Registered Electronic Mail (REM) 
System, which uses electronic signature and 
time stamp technologies and standards, PTT 
offers the service of sending and receiving all 
kinds of official, private, and commercial 
documents or correspondence electronically 
between institutions, organizations, and indi-
viduals, as well as physical mail. In addition, 
electronic correspondence can also be made 
using the infrastructure of this system. 

The REM System provides advantages such as 
confirming the sending, receipt, and reading of 
messages by the recipient, recording the time of 
transmission of the message, and recording all 
this information in a way that constitutes a set 
of evidence. With the system, a wide range of 
transactions can be carried out, from e-invoices, 
petitions, and correspondence to declarations, 
from participation commitments to war-
ning-registry transactions, and from appoint-
ment-promotion letters to payroll submissions.

PTT hizmetleri arasında yer 
alan Kayıtlı Elektronik Posta 

Sistemi (KEP), resmî 
yazışmaların elektronik 

ortamda mevzuata uygun, 
uluslararası standartlarda 
ve teknik olarak güvenli bir 
şekilde yapılmasına imkân 

sağlıyor.

The Registered Electronic 
Mail System (REM), which is 
among PTT services, enables 

official correspondence to 
be conducted electronically 

in accordance with the 
legislation, in international 

standards, and a technically 
secure manner.

PTT’DEN “DÜNYA POSTA GÜNÜ” 
KONULU ANMA PULU VE 

İLKGÜN ZARFI
“WORLD POST DAY” COMMEMORATIVE STAMP AND FIRST-DAY 

COVER FROM PTT

PTT AŞ, 9 Ekim 2022 tarihinde “Dünya Posta Günü” 
konulu 7,50 TL bedelli (30 x 40,5 mm boyutunda) 
Anma Pulu, söz konusu pula ait 15 TL bedelli İlkgün 
Zarfı’nı abone sayısı kadar PTT iş yerlerinde, PTT’ye 
ait www.filateli.gov.tr internet adresinde ve filateli 
cep uygulamasında satışa sundu.

Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte 
PTT Pul Müzesi Hacı Bayram Mahallesi Atatürk 
Bulvarı No: 13 Ulus Altındağ/ANKARA adresinde 
“Dünya Posta Günü 09.10.2022 ANKARA” ibareli 
İlkgün Damgası kullandırıldı.

Turkish Post (PTT) offered the Commemorative Stamp 
with a price of 7.50 TL (30 x 40.5 mm in size) with the the-
me of “World Post Day” on 9 October 2022, and the First-
Day Cover of the said stamp with a price of 15 TL for sale at 
PTT offices, PTT’s website www.filateli.gov.tr and philately 
mobile application as many as the number of subscribers.

On the same date with the sale of the said philatelic pro-
ducts, the First-Day Stamp with the phrase “World Post 
Day 09.10.2022 ANKARA” was started to be used at PTT 
Stamp Museum Hacı Bayram Mahallesi Atatürk Bulvarı 
No:13 Ulus Altındağ/ANKARA.

PTT AŞ, Dünya Posta 
Birliği’ne (UPU) üye ülkeler 
ile birlikte aynı tasarıma yer 
verilerek hazırlanan “Dünya 
Posta Günü” konulu tek 
değerli Anma Pulu ile İlkgün 
Zarfı’nı 9 Ekim 2022 
tarihinde tedavüle sundu.

Turkish Post (PTT) put into 
circulation on 9 October 
2022 the single-value 
Commemorative Stamp 
and First-Day Cover with 
the theme of “World Post 
Day,” which were prepared 
with the same design as the 
member countries of the 
World Postal Union (UPU). 
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“PTT AŞ HİZMET AĞINI HER GEÇEN 
GÜN BÜYÜTMEYİ HEDEFLİYOR” 

“TURKISH POST (PTT) AIMS TO EXPAND ITS SERVICE NETWORK DAY BY DAY” 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı olarak faali-
yetlerini sürdüren Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim 
Şirketi (PTT AŞ), 23 Ekim 1840 tarihinde Posta Neza-
reti olarak Osmanlı Devleti içerisinde iletişim ve 
haberleşmeyi sağlamak üzere kuruldu.

Kurulduğu ilk günden itibaren Türk milletinin bir-
çok temel ihtiyacını karşılayan PTT AŞ, sunduğu 
hizmet ağını her geçen gün büyütmeyi hedefliyor. 
Türkiye’nin dört bir yanında yer alan iş yerleri ve 42 
bini aşkın personeli ile müşterilerinin üst düzey 
memnuniyet duymasını sağlıyor. Günümüzde pos-
tadan kargoya, e-ticaretten filateliye, bankacılıktan 
lojistiğe birçok alanda faaliyetlerini sürdüren PTT 
AŞ, sahip olduğu iki asra yaklaşan tecrübesi ile 
geleceğe emin adımlarla ilerliyor.

Post and Telegraph Corporation (Turkish Post), which 
continues its activities under the Ministry of Transport 
and Infrastructure, was established on 23 October 
1840 as the Ministry of Post to provide communicati-
on and correspondence within the Ottoman Empire. 

Turkish Post (PTT), which has met many basic needs 
of the Turkish nation since its establishment, aims to 
expand its service network day by day. With its workp-
laces located all over Türkiye and more than 42 thou-
sand employees, it ensures that its customers receive 
a high level of satisfaction. Today, Turkish Post (PTT), 
which continues its activities in many fields, from 
mail to cargo, from e-commerce to philately, and 
from banking to logistics, is taking firm steps forward 
with its experience of nearly two centuries. 

PTT AŞ, geçmişten gelen hizmet alanlarına yenileri-
ni eklerken aynı zamanda sürdürdüğü faaliyetlerini 
de günümüz ihtiyaçları ve teknolojisi ile yenileme-
ye ve hem ulusal hem de uluslararası sorunlara 
çözüm bulma noktasında aktif olarak rol almaya 
devam ediyor. PTT AŞ, hizmetlerini dünya çapında 
önemi her geçen gün daha çok anlaşılan iklim 
bilinci ve çevre duyarlılığına uygun bir şekilde, geç-
mişten aldığı 2 asra yaklaşan tecrübesini günümüz 
teknolojileri ile birleştirerek güncelliyor. PTT AŞ, 
Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi ile tebligatların 
dijital ortama taşınmasını sağlayarak tonlarca 
kâğıdın israf edilmesine engel oluyor. Bu sayede 
binlerce ağaç kesilmekten kurtuluyor. Yeşil lojistik 
anlayışıyla çalışmalarını sürdüren PTT AŞ, filosun-
da bulunan elektrikli araç sayısını artırarak çevre 
dostu bir anlayış ile karbon salınımını en aza indir-
meyi hedefliyor.

“Türkiye’nin dört bir yanına 
hizmetlerimizi ulaştırıyoruz”
Türkiye’nin her noktasına hizmet götüren PTT AŞ, 
geçmişten edindiği tecrübesi ile günümüz teknolo-
jilerini birleştiriyor ve sorumlu oldukları tüm alan-
larda modern çalışma prensipleri ile her geçen gün 
sayısı artan yeni konsept iş yerlerinde faaliyetlerini 
hız kesmeden sürdürüyor. PTT AŞ Genel Müdürü 
Hakan Gülten açıklamasında, “Şirketimizin sürdür-
düğü çalışmaların geliştirilmesinde ve yeni hizmet 
alanlarında başarılı olunmasında müşterilerin 
duyduğu güvenin oldukça önemli bir yeri var” ifa-
delerini kullandı.

PTT AŞ’nin sahip olduğu gücü köklü geçmişinden 
aldığını vurgulayan Hakan Gülten, “Kökleri sağlam, 
dalları birçok alana uzanan asırlık bir çınar misali, 
sorumluluklarımızın bilinciyle çalışmalarımızı sür-
dürüyoruz. Müşterilerin ihtiyaç duyduğu birçok 
alanda yürüttüğümüz çalışmalar ile Türkiye’nin 
dört bir yanına hizmetlerimizi ulaştırıyoruz. Yurt içi 
çalışmalarımızın yanı sıra yurt dışı kargo gönderi-
mi olan TURPEX ile de dünyanın pek çok ülkesine 
vatandaşlarımızın kargolarını teslim ediyoruz” şek-
linde konuştu.

Turkish Post (PTT) continues to renew its activities 
with today’s needs and technology while adding 
new ones to its service areas from the past and 
continues to take an active role in finding solutions 
to both national and international problems. Tur-
kish Post (PTT) is updating its services in accordan-
ce with climate awareness and environmental sen-
sitivity, the importance of which is increasingly 
understood worldwide, by combining its experien-
ce of nearly two centuries from the past with today’s 
technologies. With the National Electronic Notifi-
cation System, Turkish Post (PTT) prevents tons of 
paper from being wasted by transferring notificati-
ons to the digital environment. This saves thousan-
ds of trees from being cut down. Continuing its 
activities with a green logistics approach, Turkish 
Post (PTT) aims to minimize carbon emissions with 
an environmentally friendly approach by increa-
sing the number of electric vehicles in its fleet. 

We deliver our services all over Türkiye.”
Turkish Post (PTT), which provides services to every 
corner of Turkey, combines its experience from the 
past with today’s technological advancements and 
continues its activities without slowing down in 
new concept workplaces, the number of which is 
increasing day by day, with modern working prin-
ciples in all areas they are responsible for. In his 
statement, Hakan Gülten, Director General of Tur-
kish Post (PTT), said: “The trust of customers has an 
essential place in the development of our compan-
y’s ongoing work and success in new service areas.” 

Emphasizing that Turkish Post (PTT) derives its 
strength from its deep-rooted past, Hakan Gülten 
said: “Like a centuries-old plane tree with strong 
roots and branches extending to many areas, we 
continue our work with the awareness of our 
responsibilities. We deliver our services to all four 
corners of Turkey with the work we carry out in 
many areas that customers need. In addition to our 
domestic work, we deliver the cargo of our citizens 
to many countries of the world with TURPEX, an 
international cargo shipment.” 

PTT AŞ Genel Müdürü Hakan 
Gülten, 23 Ekim 1840 tarihinde 

kurulan PTT AŞ’nin 182. yılını 
kutladı. Hakan Gülten yaptığı 

açıklamada, “Kökleri sağlam, dalları 
birçok alana uzanan asırlık bir çınar 

misali, sorumluluklarımızın 
bilinciyle milletimize hizmet ederek 

çalışmalarımızı sürdürüyoruz” 
ifadelerini kullandı.

 Turkish Post (PTT) Director General 
Hakan Gülten celebrated the 182nd 

anniversary of Turkish Post (PTT), 
which was established on 23 

October 1840. In his statement, 
Hakan Gülten said, “Like a 

centuries-old plane tree with strong 
roots and branches extending to 

many areas, we continue our work 
by serving our nation with the 

awareness of our responsibilities.”



PTT’DEN KALICI VE
UNUTULMAZ BİR UYGULAMA: 
KİŞİSEL PULLU ÖZEL ZARF
A PERMANENT AND UNFORGETTABLE SERVICE FROM PTT: 

PERSONAL STAMPED COVER

PTT tarafından Türk Pulculuğu’na yeni bir yön 
ve heyecan katmak amacıyla hizmete sunu-
lan kişisel pul; kuruluş yıl dönümü, belli bir 
olayın anılması, kişisel veya ticari bir ürünün 
tanıtılması, doğum günü, evlilik yıl dönümü, 
anneler günü, babalar günü gibi özel günler 
ile mezuniyet töreni, hatıra ve benzeri amaç-
larla gerçek ve tüzel kişilerin talebi üzerine 
ücreti karşılığında Şirket tarafından basımı 
gerçekleştirilen pullardır. Bu hizmet sayesin-
de gerçek ve tüzel kişiler tarafından gönderi-
len görsel objeler pul olarak basılabiliyor, pul 
hâline dönüşen bu görseller hatıra amaçlı 
kullanıldığı gibi gönderilerin üzerine yapıştı-
rılarak posta işleminde de kullanılabiliyor. 

Zarfınız da pulunuz gibi özel olsun
Müşterilerin kişisel pulları kadar zarfları da 
özel kılınarak hazırlanıyor ve içerisine yalnız-
ca gönderi evraklarının konularak postaya 
verebildiği hazır bir zarf sunuluyor. İl ve ilçe 
belediyeleri, valilikler, üniversiteler, özel has-
taneler, özel okullar, sanayi kuruluşları, mes-
leki kuruluşlar, odalar, baro ve sendika toplu-
lukları kurum ve kuruluşlar da yapacakları 
posta gönderileri için kişisel pullu özel zarfları 
tercih ediyor. Reklam ve hatıra amaçlı kulla-
nılan kişisel pul ve kişisel pullu özel zarf hiz-
metine www.ptt.gov.tr, kisiselpul.ptt.gov.tr ve 
e-devlet üzerinden başvuru yapılıyor.

In order to endear the postage stamp, which is a significant value worldwide, to 
its customers and to add new dimensions to this value, PTT offers personal 
stamps and special covers with personal stamps. With the personal stamp app-
lication put into service by PTT to add a new direction and excitement to Turkis-
h philately, logos or personal photos can be immortalized by canceling them. 
Thanks to this service, visual objects sent by real and legal persons can be prin-
ted as a stamp, and these stamps can be used for souvenir purposes as well as 
in the mailing process by pasting them on the shipments. 

Make your cover as special as your stamp
Customers’ covers, as well as their personal stamps, are made special, and a 
ready-made envelope is offered in which only the shipping documents can be 
placed and mailed. In addition to real persons, provincial and district munici-
palities, governorships, universities, private hospitals, private schools, indust-
rial organizations, professional organizations, chambers, bar associations, and 
trade union societies prefer special stamps with personal stamps for their 
mailings. Applications for personal stmaps and special stamps with personal 
stamps used for advertising and commemorative purposes are applied via 
www.ptt.gov.tr, kisiselpul.ptt.gov.tr, and e-government.
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“2030 yılına kadar filomuzun %80’ini 
elektrikli araçların oluşturmasını 
hedefliyoruz”
182 yıl önce iletişimin daha sistemli hâle gel-
mesi için kurulan Posta Nezareti ile başlayan 
yolculuğun günümüzde PTT AŞ olarak aynı 
misyon ve doğrultuda, teknolojik ve ilerici bir 
anlayış ile sürdüğünü ifade eden Hakan Gül-
ten, “Hızla değişen ve dönüşen günümüz 
dünyasında; Kayıtlı Elektronik Posta (KEP), 
Kargomat 7/24, elektronik tebligat gibi haya-
tı kolaylaştıran uygulamalarımızı sürekli 
geliştiriyor ve her geçen gün artırıyoruz. Öte 
yandan ülkemiz ve dünyamızın önemli 
sorunlarından biri hâline gelen çevre ve eko-
sistemin korunması için elektrikli araç sayı-
mızı her geçen gün artırıyoruz. Bu doğrultu-
da 2030 yılına kadar filomuzun yüzde 80’ini 
elektrikli araçlardan oluşturmayı hedefliyo-
ruz. Kurucu üyelerinden biri olduğumuz 
Dünya Posta Birliği’nde ülkemizi temsil ede-
rek iletişim ve haberleşme alanında yaşanan 
uluslararası sorunların tespiti ve çözümünde 
aktif rol alıyoruz” ifadelerini kullandı.

Hakan Gülten PTT AŞ çalışanlarına 
teşekkür ederek açıklamasını şöyle 
sonlandırdı:
“Globalleşen dünyamızın gerekliliklerini 
yerinde tespit edip uygulamaya koyduğu-
muz çalışmalarımızda; motivasyonumuzu 
müşterilerimizin memnuniyetinden, gücü-
müzü de iki asra yaklaşan tecrübemizden 
alıyoruz. Şirketimizin hedeflerini her geçen 
gün büyütmesinde, hizmet ağını yurdun 
dört bir köşesine taşımasında ve faaliyetleri-
ni sürdürdüğü sektörlerde standartların 
üzerinde olmasında emeği geçen tüm çalış-
ma arkadaşlarıma teşekkür ediyor, Şirketi-
mizin kuruluş yıl dönümünü en kalbî duy-
gularımla kutluyorum.” 

“We aim to have 80% of our fleet composed of
 electric vehicles by 2030.” 
Stating that the journey that started 182 years ago withthe Ministry of Post, 
which was established to make communication more systematic, continues 
today as Turkish Post (PTT) with a technological and progressive understan-
ding of the same mission and direction, Hakan Gülten said, “In today’s rapidly 
changing and transforming the world, we are constantly developing and incre-
asing our applications that make life easier such as the Registered Electronic 
Mail ( REM), Kargomat 7/24, and electronic notification every day. On the other 
hand, we are increasing the number of our electric vehicles every day in order 
to protect the environment and ecosystem, which has become one of the most 
important problems of our country and the world. Accordingly, we aim to have 
80 percent of our fleet composed of electric vehicles by 2030. By representing 
our country in the World Postal Union, of which we are one of the founding 
members, we take an active role in identifying and solving global problems in 
the field of communication and correspondence.” 

Hakan Gülten thanked Turkish Post (PTT) employees and concluded 
his statement as follows:  
“In our work, where we identify and implement the requirements of our globa-
lizing world, we take our motivation from the satisfaction of our customers 
and our strength from our experience of nearly two centuries. I would like to 
thank all my colleagues who have contributed to our company’s growth tar-
gets, carrying its service network to all corners of the country and exceeding 
the standards in the sectors in which it operates, and I congratulate the anni-
versary of the founding of our company with my heartfelt feelings.” 
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PTT AŞ ULUSLARARASI POSTA, 
KARGO VE KURYE ENDÜSTRİLERİ 

FUARI’NA KATILDI
TURKISH POST (PTT) PARTICIPATED IN INTERNATIONAL MAIL,

CARGO, AND COURIER INDUSTRIES FAIR 

PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten, Almanya’nın Frankfurt 
kentinde düzenlenen Uluslararası Posta, Kargo ve Kurye 
Endüstrileri Fuarı’na katıldı. Türk şirketlerine destek vermek 
amacıyla fuara katılan Gülten burada Şirketin gelecek 
hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulundu. 

Katıldığı fuar ile ilgili bilgiler veren Genel Müdür Hakan Gül-
ten fuarda posta ve kargo dünyasında yeni teknolojilerin 
sergilendiğini ifade ederek, “Türk şirketlerini yalnız bırak-
mamak için hem de dünyadaki teknolojik gelişmeleri takip 
etmek için buradayız. PTT’nin 182. kuruluş yıl dönümüne 
denk gelmiş oldu. Dünya Posta Birliği’nin de içinde bulun-
duğu fuarda biz de yerimizi aldık” dedi.

Hakan Gülten, the General Director of Turkish Post (PTT), parti-
cipated in the International Mail, Cargo, and Courier Indust-
ries Fair held in Frankfurt, Germany. Gülten, who attended the 
fair to support Turkish companies, made statements about the 
company’s future goals. 

Giving information about the fair he attended, the General 
Director Hakan Gülten stated that new technologies in the 
world of mail and cargo were exhibited at the fair and said, “We 
are here to follow the technological developments in the world 
and not to leave Turkish companies alone. It coincided with 
the 182nd anniversary of PTT’s establishment. We also took our 
place in the fair, which also includes the World Postal Union.” 

“Kuruluşumuzdan bu zamana kadar posta 
sektörünün içindeyiz” 
Hakan Gülten açıklamalarının devamında posta 
sektörünün 200 yıllık bir sektör olduğunu ve PTT 
AŞ’nin de kuruluşundan bu zamana kadar olan 
süreçte bu sektörün içinde olduğunu vurguladı. 
Posta sektörü ile birlikte birçok alanda vatandaşla-
ra hizmet ulaştırıldığını ifade eden Genel Müdür şu 
ifadeleri kullandı: “Postanın bir diğer kolu olan 
posta bankacılığı dediğimiz konu da bizim görev 
alanlarımız içinde. Dolayısıyla posta, kargo ve ban-
kacılık alanında ülkemizdeki birçok yeniliğe imza 
atmış durumdayız. Yapmış olduğumuz birçok tek-
nolojik yenilik var, şu anda da yeni nesile uygun bir 
şekilde bankacılıkta mobil uygulamalarımızı ve 
HGS ödeme sistemimizi geliştirerek birçok alanda 
faaliyet göstermeye çalışıyoruz. Aynı zamanda 
posta sektöründe doğal bir gerileme söz konusu. 
İletişimin dijital mecralara kaymasıyla birlikte biz 
de hem resmî gönderileri hem de iletişim alanında 
vatandaşlarımıza sunabileceğimiz yeni hizmetleri 
teknolojik alanlara taşıyoruz. Tabii ki fiziksel mek-
tuptaki azalmadan biz de etkilendik. Bunun yanın-
da kargo tarafında ciddi bir artışımız var, bu den-
geleri görerek sektör nereye gidiyorsa biz bu konu-
da öncü olmaya devam edeceğiz.” 

“PTT AŞ olarak e-ticaret alanında baş 
aktörler arasındayız” 
Dünyada posta kuruluşlarının artık e-ticaret hiz-
meti de sunmaya başladığını ifade eden Hakan 
Gülten, PTT AŞ’nin 11 yıl önce kendi sitesini kurdu-
ğunu anımsatarak, “PttAVM.com Türkiye’deki ilk 
pazar yeri. 11 yıldır bu sektörde faaliyet gösteriyo-
ruz. Dolayısıyla bu anlamda da posta kuruluşları 
içinde öncüyüz. Birçok posta kuruluşu da bizim bu 
konudaki deneyimimizden faydalanmak için 
bizimle birlikteler. Başta Katar olmak üzere birçok 
ülkenin posta kuruluşuyla yeni siteler kurup e-ti-
caret işlerinde kasımızı güçlendirmeye devam edi-
yoruz. Salgın dönemi öngörülerimizin çok ötesin-
de e-ticaretin gelişimine sebep oldu. Birçok e-tica-
ret firmasının 10 yıl sonra gelmeyi ümit ettiği nok-
talara 1-2 yıl içinde gelmiş olduk” dedi. 

“We have been in the postal sector since our 
establishment.”
Hakan Gülten emphasized that the postal sector is 
a 200-year-old sector, and Turkish Post (PTT) has 
been in this sector since its establishment. Stating 
that services are provided to citizens in many areas 
with the postal sector, the General Director used 
the following statements: “Another branch of the 
postal sector, which we call postal banking, is also 
within our areas of responsibility. Therefore, we 
have undersigned many innovations in our countr-
y in the fields of mail, cargo, and banking. There are 
many technological innovations we have made, 
and we are currently trying to operate in many are-
as by developing our mobile applications and HGS 
payment system in banking in line with the new 
generation. At the same time, there is a natural 
decline in the postal sector. With the shift of com-
munication to digital channels, we are moving 
both official shipments and new services that we 
can offer to our citizens in the field of communica-
tion to technological areas. Of course, we have also 
been affected by the decrease in physical letters. 
On the other hand, we have a significant increase 
in cargo, and we will continue to be a pioneer whe-
rever the sector is going by seeing these dynamics.” 

“As Turkish Post (PTT), we are among the 
leading actors in e-commerce.”
Stating that postal organizations in the world have 
now started to offer e-commerce services, Hakan 
Gülten reminded that Turkish Post (PTT) establis-
hed its own website 11 years ago and said, “PttAVM.
com is the first marketplace in Türkiye. Therefore, 
we are a pioneer among postal organizations in 
this sense. Many postal organizations are with us 
to benefit from our experience in this field. We 
continue to expand our e-commerce business by 
establishing new sites with the postal organizati-
ons of many countries, especially Qatar. The pan-
demic period led to the growth of e-commerce far 
beyond our predictions. We have reached the 
points that many e-commerce companies hope to 
reach after 10 years within 1-2 years.” 

Almanya’nın Frankfurt 
şehrinde Uluslararası 

Posta, Kargo ve Kurye 
Endüstrileri Fuarı 

düzenlendi. PTT AŞ Genel 
Müdürü Hakan Gülten de 

Türk şirketlerine destek 
vermek amacıyla bu 

fuara katıldı.

International Postal, 
Cargo, and Courier 

Industries Fair was 
organized in Frankfurt, 
Germany. Turkish Post 
(PTT) General Director 

Hakan Gülten also 
participated in this fair 

in order to support 
Turkish companies. 
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Hakan Gülten şirketin 
2030 yılı hedefini açıkladı 
PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten, gelecek hedef-
lerine de değindiği açıklamalarında Şirketin elekt-
rikli araç dönüşümüne vurgu yaptı. 2030 yılında 
araç filosunun yüzde 80’inin elektrikli araçlardan 
oluşmasını hedeflediklerini ifade eden Gülten, ülke-
mizde süregelen altyapı çalışmalarını hatırlattı. Bu 
araçların kullanımı için şarj noktalarına ihtiyaç 
duyulduğunu aktaran Genel  Müdür gerekli tekno-
lojilerin ülkemizde olduğunu ve Şirketin de bu alan-
da öncü kurumlardan birisi olduğunu ifade etti. 
Araç filosunun elektrikli araçlarla dönüştürülmesi-
ne ilişkin hedeflere dair açıklamanın devamında ise, 
“Birçok ülkede daha elektrikli araçlar kullanılmaz-
ken biz denemelerimizi yapmaya, siparişlerimizi 
vermeye başladık. Şu an elektrikli skuter filomuz 
500 adete ulaştı. Posta dağıtımında elektrikli sku-
terimizi başta İstanbul ve Ankara şehirlerimiz 
olmak üzere birçok şehrimizde kullanıyoruz ve bilfi-
il bu hizmetimizin faydalarını görerek filomuzu da 
genişletmeye devam ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

Hakan Gülten announced the
company’s 2030 target.
Turkish Post (PTT) General Director Hakan Gülten emp-
hasized the Company’s electric vehicle transformation 
in his statements, in which he also addressed future 
objectives. Stating that they aim to have 80 percent of 
the vehicle fleet consisting of electric vehicles by 2030, 
Gülten reminded the ongoing infrastructure works in 
our country. Underlining the need for charging points 
for the use of these vehicles, the General Director 
remarked that the necessary technologies are available 
in our country and that the Company is one of the pio-
neering organizations in this field. In the continuation 
of the statement regarding the objectives concerning 
the transformation of the vehicle fleet with electric 
vehicles, he commented, “While electric vehicles were 
not yet used in many countries, we started to make our 
trials and place our orders. Currently, our electric scoo-
ter fleet has reached 500 units. We use our electric 
scooters for mail delivery in many cities, especially in 
İstanbul and Ankara, and we continue to expand our 
fleet by witnessing the benefits of this service.” 



KURULUŞUNDAN GÜNÜMÜZE

PTT TARİHİ
THE HISTORY OF PTT FROM ITS FOUNDATION 

TO THE PRESENT DAY 
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Günümüzde birçok alanda hizmet veren 
Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi 
(PTT AŞ)’nin kurumsal yapısı, 1840’tan bu 
yana sürekli olarak gelişti ve güncellendi. 
İletişim olanaklarının ilerlemesine bağlı 
olarak PTT de teknolojinin tüm imkânlarını 
kullandı ve hizmetleriyle uyumlu hâle getirdi. 
Peki PTT kurulduğu günden bu yana gelişim 
sürecinde hangi aşamalardan geçti? PTT 
tarihini, PTT Hayat okurları için derledik.

The corporate structure of the Post and Telegraph 
Corporation (Turkish Post), which provides services 
in many fields today, has been continuously 
developed and updated since 1840. Depending on 
the advancement of communication opportunities, 
PTT has also used all the possibilities of technology 
and harmonized them with its services. So, what 
stages has PTT gone through in its development 
process since its establishment? We have compiled 
the history of PTT for PTT Hayat readers. 

Büyük İstanbul Postanesi Sirkeci, Fatih / İstanbul
The İstanbul Grand Post Office, Sirkeci, Fatih/İstanbul
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İlk Posta Teşkilatı, Tanzimat Fermanı ile yaşanan gelişmele-
rin sonucu olarak Osmanlı halkının ve yabancıların iletişim 
ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla Posta Nezareti adıyla 23 
Ekim 1840 tarihinde kurulur. İlk postane ise İstanbul’da Yeni 
Camii avlusunda Postahane-i Amire adı ile açılır.

1843 yılında telgrafın icat edilmesinden 11 yıl sonra ülke-
mizde de telgraf hizmeti başlamış olur ve bu hizmeti 
yürütmek üzere 1855 yılında ayrı bir Telgraf Müdürlüğü 
kurulur. 1871 yılında ise Posta Nazırlığı ile Telgraf Müdürlü-
ğü birleştirilerek Posta ve Telgraf Nezareti’ne dönüştürü-
lür. Böylece günümüzdeki PTT yapısının temelleri de 
büyük oranda atılmış olur.

PTT’nin kurumsal yapısı sürekli olarak geliştirilir. 1876 yılın-
da milletlerarası posta nakli şebekesi kurulur. 1901 yılında ise 
koli ve havale işleminin kabulüne başlanması önemli bir 
yenilik olur.

Posta ve Telgraf Nezareti, 23 Mayıs 1909 tarihinde ilk telefon 
santral hizmetinin İstanbul’da verilmeye başlanmasından 
sonra aynı yıl Posta, Telgraf ve Telefon Nezareti ismini alır ve 
1913 yılında da Posta, Telgraf ve Telefon Umum Müdürlüğü 
olarak hizmet verir.

The first Postal Corporation was established on 23 October 
1840 under the name of the Ministry of Post in order to add-
ress the communication needs of the Ottoman people and 
foreigners as a part of the Tanzimat Edict. The first post office 
is opened in the courtyard of the New Mosque in İstanbul 
under the name Postahane-i Amire. 

In 1843, 11 years after the invention of the telegraph, telegraph 
service started in Türkiye, and a separate Telegraph Directorate 
was established in 1855 to carry out this service. In 1871, the 
Ministry of Post and the Telegraph Directorate were merged and 
transformed into the Ministry of Post and Telegraph. Thus, the 
foundations of today’s PTT structure were laid to a great extent. 

PTT’s organizational structure is continuously improved. In 
1876, an international mail transportation network was estab-
lished. In 1901, the acceptance of parcels and money orders 
became an important innovation. 

After the first telephone switchboard service started to be pro-
vided in Istanbul on 23 May 1909, the Ministry of Post and 
Telegraph was renamed the Ministry of Post, Telegraph, and 
Telephone in the same year, and in 1913 it became the General 
Directorate of Post, Telegraph and Telephone. 

Cumhuriyetimizin ilk yıllarında İçişleri Bakanlı-
ğı’na bağlı olarak görev yapan PTT Genel Müdürlü-
ğü, 1933 yılında katma bütçeli bir idare olarak 
Bayındırlık Bakanlığı’na, 1939’da ise Ulaştırma 
Bakanlığı’na bağlanarak hizmetlerine devam eder.

1954 Yılında Kamu İktisadi Teşebbüsü (KİT) olan 
PTT Genel Müdürlüğü, 1984 yılında Kamu İktisadi 
Devlet Teşebbüsleri’nin yeniden düzenlenmesi ile 
ilgili olarak çıkarılan 233 sayılı KHK ile Kamu İktisa-
di Kuruluşu (KİK) statüsüne dönüştürülür.

1994 yılında çıkarılan bir kanun ile PTT İşletmesi 
Genel Müdürlüğü’nün, T.C. Posta İşletmesi Genel 
Müdürlüğü ve Türk Telekomünikasyon Anonim Şir-
keti şeklinde yeniden yapılanması öngörülür ve 
24.04.1995 tarihinden itibaren T.C. Posta İşletmesi 
Genel Müdürlüğü ayrı olarak çalışmaya başlar.

The General Directorate of PTT, which served 
under the Ministry of Interior in the first years of 
our Republic, was affiliated to the Ministry of 
Public Works as an administration with an added 
budget in 1933 and to the Ministry of Transporta-
tion in 1939. 

In 1954, the General Directorate of PTT, which had 
been a State-Owned Enterprise (SOE), was transfor-
med into a State-Owned Corporation (SOC) with 
Decree-Law No. 233 issued in 1984 with regard to 
the reorganization of State-Owned Enterprises. 

In 1994, a law was enacted to restructure the Gene-
ral Directorate of PTT into the General Directorate 
of Turkish Post and Turkish Telecommunications 
Corporation, and as of 24.04.1995, the General Dire-
ctorate of Turkish Post began to operate separately. 

Cumhuriyetin ilk dönemlerinde Posta ve Telgraf Binası / İstanbul
Post and Telegraph Building in the early Republican period / İstanbul

II. Abdülhamid döneminde Posta ve Telgraf Nezareti Binası / Sirkeci - İstanbul
The Ministry of Post and Telegraph Building during the reign of Abdülhamid II / Sirkeci - İstanbul
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2000 yılında ise “T.C. Posta İşletmesi Genel 
Müdürlüğü” olan kurum adı “T.C. Posta ve 
Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (PTT)” olarak 
değiştirilir. Öte yandan 2011 yılında ise bakan-
lık adı “Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı” olarak güncellenir.

Son olarak 2013 yılında yürürlüğe giren “Posta 
Hizmetleri Kanunu” ile kurum görevleri yeni-
den düzenlenir ve “Posta ve Telgraf Teşkilatı 
Anonim Şirketi” adı ile yeniden yapılandırılır. 
Tüm bu gelişmelerin yanında PTT’nin yapısı, 
köklü yenilikler gerçekleştirilerek uluslararası 
standartlarda rekabet edebilir bir kurumsallı-
ğa kavuşturulur. 

1840 yılından bugüne kadar 182 yıllık tecrübe-
si ve güçlü kadrosu ile hizmetlerini vatandaş-
larımıza ekonomik, hızlı, güvenli ve kaliteli bir 
şekilde sunan PTT, 1995 yılında telefon hiz-
metlerinin bünyesinden ayrılmasından sonra 
yaygın hizmet ağını yönlendirebileceği alanla-
rı titizlikle seçer ve bu sayede günümüzde 
posta ve kargo hizmetlerinden lojistiğe, ban-
kacılık hizmetlerinden sigortacılığa, elektro-
nik hizmetlerden e-Ticarete ve GSM hizmetle-
rine kadar pek çok alanda faaliyetlerini sürdü-
ren bir organizasyon hâline gelir.

Günümüzde dünyanın en eski posta teşki-
latlarından biri olan PTT; Birleşmiş Millet-
ler çatısı altında yer alan, 192 üye ülkeden 
oluşan ve posta hizmetinin ortak bir biçim-
de dünya genelinde kesintisiz olarak yapıl-
masını hedefleyen Dünya Posta Birliği 
(UPU)’nin 22 kurucu üyesinden biridir. 
2016 - 2021 yılları arasında, posta sektörü-
nün zirvesindeki kuruluş olan UPU’nun 
İdari Konsey Başkanlığı görevi PTT tarafın-
dan yürütülür. Bu dönem boyunca PTT; 
dijitalleşmeye ayak uyduran ve sektörün 
gelişimini sağlayan faaliyetlere imza ata-
rak sürdürülebilir kalkınmaya odanlanır. 
Tarafsız ve uzalaştırıcı yaklaşımları ile bir-
lik üyelerinin takdirini de kazanan PTT, 
konsey başkanlığı süresince ülkemizin de 
en etkin şekilde temsilini sağlar. Gurur 
duyulan ve başarılı çalışmalara imza atılan 
idari konsey başkanlığını görevinin ardın-
dan PTT, UPU’da aktif olarak rol almaya 
devam etmektedir.

Günümüzde PTT, iki asra yakın tecrübesiyle 
geleneksel posta hizmetlerini başarıyla 
yürütürken, çağın getirdiği yenilikleri yakın-
dan takip ediyor ve bir dünya markası olma 
yolunda emin adımlarla ilerliyor.

PTT, iki asra yakın 
tecrübesiyle 

geleneksel posta 
hizmetlerini 

başarıyla 
yürütürken, çağın 

getirdiği yenilikleri 
yakından takip 

ediyor ve bir dünya 
markası olma 
yolunda emin 

adımlarla ilerliyor. 

In 2000, the name of the institution was 
changed from “R.T. General Directorate of 
Post Administration” to “R.T. General Directo-
rate of Post and Telegraph Corporation (PTT).” 
Further, in 2011, the name of the ministry was 
updated to “Ministry of Transport, Maritime 
Affairs, and Communications.” 

Finally, with the “Postal Services Law” that 
entered into effect in 2013, the duties of the 
institution were reorganized and restructured 
under the name “ Post and Telegraph Corpo-
ration.” In addition to all these developments, 
PTT’s structure was transformed into an insti-
tution that can compete at international 
standards through radical innovations. 

Since 1840, PTT has been offering its servi-
ces to our citizens in an economical, fast, 
secure, and high-quality manner with its 
182 years of experience and strong staff. 
After the separation of telephone services 
from its structure in 1995, PTT meticulous-
ly selects the areas where it can direct its 
widespread service network and thus has 
become an organization that continues its 
activities in many fields, from postal and 
cargo services to logistics, from banking 
services to insurance, from electronic ser-
vices to e-Commerce and GSM services. 

With nearly two centuries of 
experience, PTT successfully carries 
out traditional postal services while 
closely following the innovations of 
the age and taking firm steps 
toward becoming a global brand. 

Today, PTT, one of the oldest postal organizations in the world, is one of 
the 22 founding members of the Universal Postal Union (UPU), which is 
under the umbrella of the United Nations, consisting of 192 member 
countries and aiming to provide uninterrupted postal services worldwi-
de in a common manner. Between 2016 and 2021, PTT will serve as the 
Chairman of the Executive Council of the UPU, the organization at the 
top of the postal sector. During this period, PTT focuses on sustainable 
development by carrying out activities that keep pace with digitalization 
and ensure the development of the sector. PTT, which has also won the 
appreciation of the members of the union with its impartial and concili-
atory approaches, ensures the most effective representation of our 
country during its presidency of the council. Following its presidency of 
the Administrative Council, which was a time of pride and success, PTT 
continues to play an active role in the UPU.

Today, PTT successfully carries out traditional postal services with nearly 
two centuries of experience while closely following the innovations of the 
age and taking firm steps toward becoming a global brand. 
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AVRUPA’NIN EN GÜZEL 
BAŞKENTLERİNDEN: 

MADRİD
ONE OF EUROPE’S MOST BEAUTIFUL CAPITALS: MADRID
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Avrupa’nın en büyük şehirlerinden biri olan 
Madrid, İspanya Krallığı’nın başkentidir. Ülke-
nin siyasi, ekonomik ve kültürel merkezi olan 
bu şehir, İspanyol kralının da ikametgâhıdır. 
Tarihi, kültürü ve sanatıyla her mevsim başka 
manzaralar sunan başkent turistik açıdan da 
oldukça önemli bir konumdadır. Dünyaca 
ünlü iki futbol kulübü olan Real Madrid ve 
Atletico Madrid’e ev sahipliği yapan Madrid, 
spor severler açısından da önemli bir rotadır. 

Madrid, tarihî yapısının yanı sıra modern 
yapılarıyla da dikkat çeken bir şehirdir. 
Hükûmet yapılarından saraylara, müze bina-
larından dünyanın en önemli stadyumlarına 
kadar pek çok farklı mimari yapının görüle-
bileceği bir noktadır.

One of the largest cities in Europe, Madrid is the 
capital of the Kingdom of Spain. This city, which is 
the political, economic, and cultural center of the 
country, is also the residence of the Spanish king. 
The capital, which offers different landscapes 
every season with its history, culture, and art, is 
also an important tourist destination. Home to 
two world-famous football clubs, Real Madrid 
and Atletico Madrid, Madrid is also an important 
route for sports lovers. 

Madrid is a city that attracts attention with its 
modern buildings as well as its historical struc-
ture. From government buildings to palaces, 
from museum buildings to the world’s most 
important stadiums, Madrid is a point where you 
can see many different architectural structures.
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PLAZA MAYOR MEYDANI
Madrid’in en önemli  meydanı olan Plaza Mayor, 
turistlerin temel ziyaret noktalarından biridir. 
Tarih boyunca boğa güreşlerinden pazarlara, tur-
nuvalardan infazlara kadar pek çok önemli olaya 
tanıklık etmiştir. Günümüzde kafeler, restoran-
lar ve turistlerin ilgisini çeken pek çok dükkân bu 
noktada toplanmıştır.

Mimari planı Juan de Herrera tarafından yapılan 
bu meydanın yapısı sonrasında İspanya’nın fark-
lı yerlerinde de uygulanmıştır. İspanya Kralı III. 
Felipe döneminde yapılan 3 katlı binalar meyda-
nın etrafını çevirmektedir. III. Felipe’nin bronz 
heykeli meydanda yer almaktadır. Bu noktada 
sokak sanatçılarının gösterileri izlenebilir, gele-
neksel İspanyol kıyafetleriyle fotoğraf çekimi 
yapılabilir. Geçmişte kraliyet çalışanları ve 
memurlar gibi görevlilerin konakladığı bu binalar 
şu anda herkesin kiralayabileceği konutlar olarak 
halka hizmet etmektedir.

PLAZA MAYOR - TOWN SQUARE
Plaza Mayor, Madrid’s most important square, 
is one of the main tourist attractions. Throu-
ghout history, it has witnessed many impor-
tant events, from bullfights and markets to 
tournaments and executions. Today, cafes, 
restaurants, and many shops that attract tou-
rists gather here.

The architectural plan of this square was 
designed by Juan de Herrera and was later 
replicated in other parts of Spain. Three-story 
buildings built during the reign of King Felipe 
III of Spain surround the square. The bronze 
statue of Felipe III is located in the square. At 
this point, you can watch the performances of 
street artists and take photos with traditional 
Spanish costumes. In the past, these buildin-
gs housed royal employees and civil servants 
and now serve the public as residences that 
anyone can rent.

MADRİD KRALİYET SARAYI
Madrid şehrinin açık alanlarını bitirdikten 
sonra sıra merak uyandıran ve tarihe mal 
olmuş önemli yapılarına gelmektedir. Bu 
yapıların içerisinde bugün aktif olarak da kul-
lanılan Madrid Kraliyet Sarayı başı çekmekte-
dir. Bu sembolik bina, İspanya Kraliyet Aile-
si’nin resmî konutudur ancak kraliyet ailesi 
burada yaşamamaktadır. Saray, rehberli turlar 
ile gezilebilmektedir. Gezi esnasında bu 
mimari harikanın iç detayları incelenebilir, 
saray koleksiyonuna ait pek çok eser de görü-
lebilir. Ayrıca bu yapı içerisinde bulunan tarihî 
eczane ve Orta Çağ dönemine ait silah ve zırh 
topluluğu oldukça ilgi çekmektedir.

ROYAL PALACE OF MADRID
After finishing the open spaces of the city of 
Madrid, it is time to visit the intriguing and 
historically significant buildings. Among the-
se buildings, the Royal Palace of Madrid, whi-
ch is still in active use today, takes the lead. 
This emblematic building is the official resi-
dence of the Royal Family of Spain, but the 
royal family does not live there. The palace can 
be visited with guided tours. During the tour, 
you can examine the interior details of this 
architectural marvel and see many artifacts 
from the palace collection. The historical 
pharmacy and the collection of medieval wea-
pons and armor are among the interesting 
structures that can be visited in this building.

Madrid’in en güzel meydanlarından Plaza Mayor / Plaza Mayor, one of the most beautiful squares in Madrid

İspanyanın tarihi ve kültürüne dair önemli bilgilerin edinildiği Madrid Kraliyet Sarayı
The Royal Palace of Madrid is where you can learn important information about the history and culture of Spain
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PUERTA DEL SOL MEYDANI
Güneş kapısı anlamına gelen Puerta del Sol Mey-
danı Madrid’in bir diğer önemli meydanlarından-
dır. 10 tane ana caddenin bağlandığı bu meydanda 
İspanya’nın simgesi olan meşhur ayı heykeli yer 
almaktadır. Heykelde yer alan ayı Madrid’in bere-
ketli topraklarını, Medrano ağacı ise aristokrasiyi 
temsil etmektedir. 1886 yılında meydana inşa edi-
len saat kulesinin altında yılbaşı günlerinde topla-
nılmaktadır. İspanyol geleneğinin bir parçası ola-
rak yeni yıl kutlamaları esnasında burada son 12 
saniyede, günün 12 saatini temsil eden 12 adet 
üzüm yenmektedir. Meydanın bir diğer önemli 
yapısı 1768 yılında inşa edilen Kraliyet Merkez 
Postanesi’dir. Orta Çağ’da İspanya’daki bütün pos-
talar  bu binaya gelir, buradan dağıtıma çıkarılırdı. 
Sonrasında bu bina farklı amaçlar ile kullanılmış-
tır. Bugün Madrid Otonomi Yönetim Binası olarak 
hizmet vermektedir.

PUERTA DEL SOL SQUARE
Puerta del Sol Square, which means Gate of the 
Sun, is another important square in Madrid. Con-
nected by ten main streets, this square is home to 
the famous bear statue, the symbol of Spain. The 
bear in the statue represents the fertile lands of 
Madrid, and the Medrano tree represents the aris-
tocracy. The clock tower, built in 1886, is an impor-
tant symbol under which people gather on New 
Year’s Eve. As part of the Spanish tradition, during 
the New Year celebrations, 12 grapes are eaten here 
in the last 12 seconds, representing the 12 hours of 
the day. Another important building in the square 
is the Royal Central Post Office, built in 1768. In 
the Middle Ages, all the mail in Spain used to come 
to this building and be distributed from here. 
Later, this building was used for different purpo-
ses. Today it serves as the Madrid Autonomous 
Administration Building.

Yıl boyunca festival ve gösteri gibi etkinliklerin düzenlendiği “güneş kapısı” anlamına gelen Puerta Del Sol Meydanı
Puerta Del Sol square, meaning “gate of the sun,” where festivals and shows are organized throughout the year

ALMUDENA KATEDRALİ
Dışarıdan bakıldığında bir saray ihtişamıyla yükse-
len bu katedral, kraliyet düğünlerinin yapıldığı 
tarihî öneme sahip bir İspanya yapısıdır. 20. yüzyı-
lın sonlarında bitirilen bu katedralde, 15. yüzyıldan 
kalma sunak ve İspanya’nın koruyucu azizi olan 
Isidro’nun tabutu da sergilenmektedir. Madrid pis-
koposluğunun ilk merkezi olan katedral, Papalık 
tarafından da kutsanan tek İspanyol katedralidir. 
16. yüzyılda yapılması planlanan katedralin yapı-
mına 19. yüzyıla kadar başlanamamıştır. 1879 yılın-
da yapımına başlanan katedral İspanya İç Savaşı 
esnasında sekteye uğramış, 1993 yılında tamam-
lanmıştır. Farklı yüzyılların mimari ve sanatsal 
etkilerinin görüldüğü katedralde, sanat akımlarının 
çok farklı uygulamaları yer almaktadır. 

ALMUDENA CATHEDRAL
Rising with the splendor of a palace from the outside, this 
cathedral is a Spanish building of historical importance 
where royal weddings were held. Finished in the late 20th 
century, this neo-gothic cathedral is home to a 5,000-pipe 
organ. The 15th-century altarpiece and the coffin of Isidro, 
the patron saint of Spain, are other important exhibits in 
the cathedral. The cathedral was the first seat of the dioce-
se of Madrid and is the only Spanish cathedral to be con-
secrated by the Holy See. Planned in the 16th century, the 
construction of the cathedral was not started until the 19th 
century. In 1879, the cathedral’s construction was inter-
rupted during the Spanish Civil War and completed in 
1993. In the cathedral, where the architectural and artistic 
influences of different centuries are seen, there are many 
different applications from neo-gothic to popular art. 

İnşası 100 yıldan fazla süren ve 
ihtişamıyla büyüleyen Almudena 
Katedrali

Almudena Cathedral, which took 
more than 100 years to build, 
mesmerizes with its splendor
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GRAN VİA CADDESİ
Madrid şehir turunun bir diğer önemli nok-
tası Gran Via, 100 yıldan uzun bir süredir 
dünyanın en önemli alışveriş caddelerinden 
birisi olarak tüm ihtişamıyla ayakta durmak-
tadır. 1300 metrelik bu cadde, tarihî dokusu-
nun yanı sıra şehir yönetimi tarafından 
modern dokunuşlar ile turistik önemini 
korumaya devam etmektedir. 1800’lü yıllar-
da şehir planları oluşturulurken 300’den faz-
la bina ve 50 sokak yerle bir edilerek Jose 
Lopez Salaberry ve Francisco Octavia Palaci-
os tarafından projelendirilmiştir. Cadde 
1929’da yeni hâline kavuşmuştur. Madrid’in 
gece hayatı ve ticari merkezlerinden birisidir. 

GRAN VİA STREET
Gran Via, another highlight of Madrid’s city 
tour, has been standing in all its splendor as 
one of the most important shopping streets in 
the world for more than 100 years. This 
1300-meter-long street continues to mainta-
in its touristic importance with its historical 
texture as well as modern touches by the city 
administration. In the 1800s, more than 300 
buildings and 50 streets were demolished 
when the city plans were created and desig-
ned by Jose Lopez Salaberry and Francisco 
Octavia Palacios. The street got its new look in 
1929. It is one of the nightlife and commercial 
centers of Madrid. 

ATOCHA TREN İSTASYONU
Şehir turunda yapıların içini ve müzeleri 
ziyaret etmeden önce görülmesi gereken 
noktalardan birisi Avrupa’nın en ilginç 
istasyonlarından olan Atocha Tren İstasyo-
nu’dur. 1851 yılında inşa edilen istasyon, 
İspanya’nın en büyük tren istasyonudur. 
Yapının en temel özelliği bina içerisinde 
oldukça önemli bir botanik çeşitliliğin 
bulunmasıdır. 400 farklı tür ve 7000 bitkiyi 
içerisinde barındıran bu istasyon mimari 
tasarım açısından da ilgi çekicidir. İspan-
ya’nın çeşitli yerlerine seyahat eden turist-
ler bu istasyonda vakit geçirebilir, İspan-
ya’nın farklı rotalarını görmeden önce 
burayı ziyaret edebilirler.

ATOCHA TRAIN STATION
One of the must-see spots on the city tour 
before visiting the buildings and museums 
is the Atocha Train Station, one of the most 
interesting stations in Europe. Built in 1851, 
it is the largest train station in Spain. The 
main feature of the building is that there is 
significant botanical diversity in the buil-
ding. Containing 400 different species and 
7000 plants, this station is also interesting 
in terms of architectural design. Tourists 
traveling to various parts of Spain can spend 
time at this station and visit here before 
seeing the different routes of Spain.

Hareketli bir cadde: Gran Via
A bustling street: the Gran Via

Madrid’in en büyük tren garı: Atocha Tren İstasyonu
Madrid’s biggest train station: Atocha Train Station
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CİBELES SARAYI
Madrid’in telekomünikasyon binası olarak 
bilinen bu 20. yüzyıl yapısı, şehrin en ikonik 
binalarından biridir. Ulusal Posta Merkezi 
olarak inşa edilen bu bina, Antonio Palacios 
ve Joaquín Otamendi tarafından 1904 yılın-
da tasarlanmış ve ihale sonucu inşa edilmiş-
tir. Geleneksel bir mimariye sahip olan bina, 
fonksiyonel özellikleriyle de öne çıkmakta-
dır. Doğurganlık tanrıçasını temsil eden 
Cibeles Çeşmesi’ne ev sahipliği yapan Cibe-
les Sarayı adını buradan almaktadır. Kültü-
rel pek çok organizasyonun yapıldığı bina; 
kokteyl, açılış, sergi gibi pek çok farklı etkin-
liğe ev sahipliği yapmaktadır.  

CIBELES PALACE
Known as Madrid’s telecommunications 
building, this 20th-century structure is one 
of the city’s most iconic buildings. Built as 
the National Postal Center, it was designed 
by Antonio Palacios and Joaquin Otomendi 
in 1904 and was built after a tender. The 
building has traditional architecture and 
stands out with its functional features. The 
Cibeles Palace, home to the Cibeles Founta-
in, which represents the goddess of fertility, 
takes its name from here. The building, whe-
re many cultural organizations are held, 
hosts many events such as cocktails, ope-
nings, and exhibitions. 

SANTIAGO BARNEBAU STADYUMU
Sporseverler için önemli bir yapı olan stad-
yum, dünyanın en önemli futbol müsaba-
kalarına ev sahipliği yapan yapılardan biri-
sidir. 1947 yılında açılan stadyum adını 
1943-1978 yılları arasında Real Madrid’e 
başkanlık eden Santiago Barnebau’dan 
almıştır. Turistler için turlar düzenlenen 
stadyumda, soyunma odalarından başkan-
lık balkonuna kadar pek çok nokta gezdiril-
mektedir. Kulübün kupalarının, üniforma-
ların ve çeşitli belgelerin bulunduğu kolek-
siyon da ziyaretçilere gezdirilmektedir. 

SANTIAGO BARNEBAU STADIUM
An important building for sports fans, 
the stadium is one of the most signifi-
cant structures that host the most 
important football competitions in the 
world. Opened in 1947, the stadium was 
named after Santiago Barnebau, who 
presided over Real Madrid between 1943 
and 1978. The stadium offers tours for 
tourists, from the dressing rooms to the 
presidential balcony. The club’s collecti-
on of trophies, uniforms, and various 
documents is also on display. 

Cibeles Sarayı, 2011 yılından bu yana Madrid 
Belediye Binası olarak kullanılıyor.

Cibeles Palace, which has been Madrid’s City 
Hall since 2011.

Dünyanın en önemli spor kulüplerinden Real Madrid’in mabedi olarak nitelendirilen
Santiago Barnebau Stadyumu - Madrid / İspanya, 2018

Santiago Barnebau Stadium is the sanctuary of Real Madrid, considered one 
of the most important sports clubs in the world - Madrid / Spain, 2018
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İrem Nur KAYA

CUMHURIYET DÖNEMI’NDE

BAŞKENT MİMARİSİNİN
İZİNİ SÜRMEK

TRACING THE ARCHITECTURE OF THE CAPITAL CITY 
IN THE REPUBLICAN ERA

Cumhuriyetin ilanı ile birlikte Türkiye’nin 
siyasal, ekonomik, toplumsal, kültürel alanda 
kalkınmasını sağlayacak bir yol haritası çizilir. 
Bu haritaya göre yeni kurulan ülkenin baş-
kenti ilan edilen Ankara’nın, cumhuriyetin bir 
aynası ve temsilcisi olması amaçlanır. Ulus 
devlet kavramının önem kazandığı bu 
dönemde, ülkenin modernleşmesi için ilk 
adımlar başkentte atılır ve kentin modern bir 
çehreye kavuşmasını sağlayacak mimari 
çalışmalar başlatılır.

With the proclamation of the Republic, a road 
map was drawn to ensure Türkiye’s political, 
economic, social, and cultural development. 
According to this map, Ankara, declared the 
capital of the newly established country, is 
intended to be a mirror and representative of 
the Republic. In this period, when the concept 
of nation-state gained importance, the first 
steps for the country’s modernization were 
taken in the capital, and architectural works 
were initiated to give the city a modern face. 

Millet Meydanı ve İstasyon / Ankara
Millet Square and Station / Ankara
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Yeni bir devleti simgeleyen kent olan Ankara’nın 
özgün bir duruşu olması, eskiyi yansıtmak yerine 
siyasal değişimi vurgulayan ve gururla öne çıkan 
bir kentsel karakter doğrultusunda en baştan 
tasarlanması hedeflenir. Kozmopolit bir yapısı 
olan, her köşesinde imparatorluğun izini taşıyan 
İstanbul yerine Ankara’nın başkent seçilmesi kent-
te yeni bir ulusal burjuvanın oluşmasını destekler 
niteliktedir. Osmanlı Dönemi’nde bir kasaba olan 
Ankara’nın az bir kaynakla şekillendirilebilecek 
olması da ulusal kimliğin inşasını kolaylaştırır ve 
yeni bir ideolojinin doğup büyümesine olanak sağ-
lar. Modern bir başkent olarak kültürel, sosyal ve 
mimari anlamda bir simge hâline getirilen Anka-
ra’nın, Anadolu’nun diğer kentlerine ışık tutması 
gerektiği düşünülür. 

Kaynaklarda 1920-1927 yılları arasında yaklaşık 
olarak 55 bin kişilik bir nüfus artışı yaşandığı belir-
tilen kentte, bu artışı düzenli dağıtabilmek adına 
kentsel planlama kavramı masaya yatırılır ve planlı 
yapılar kentte boy göstermeye başlar. Bu kapsamda 
modern bir kent kurulabilmesini sağlayan en 
önemli adımlardan biri olan kentsel planlama için 
Ankara’ya özel 3 büyük şehir planı hazırlanır: 1924 
Lörcher Planı, 1928 Jansen Planı, 1957-1970 Nihat 
Yücel - Raşit Uybadın Planı. 

As a city symbolizing a new state, Ankara was aimed 
to have a unique stance and to be designed from the 
ground up in line with an urban character that emp-
hasizes political change and proudly stands out ins-
tead of reflecting the old. The choice of Ankara as the 
capital instead of İstanbul, which had a cosmopoli-
tan structure and bore the traces of the empire in 
every corner, supports the formation of a new natio-
nal bourgeoisie in the city. The fact that Ankara, whi-
ch was a town during the Ottoman period, could be 
shaped with few resources facilitated the constructi-
on of a national identity and enabled the rise and 
growth of a new ideology. As a modern capital city, 
Ankara was transformed into a cultural, social, and 
architectural landmark and is thought to shed light 
on other Anatolian cities. 

Sources indicate that the city witnessed a population 
increase of approximately 55 thousand people betwe-
en 1920 and 1927, and in order to distribute this incre-
ase in an orderly manner, the concept of urban plan-
ning was put on the table, and planned buildings began 
to appear in the city. In this context, three major city 
plans specific to Ankara were prepared for urban plan-
ning, which was one of the essential steps in establis-
hing a modern city: the 1924 Lörcher Plan, 1928 Jansen 
Plan, 1957-1970 Nihat Yücel - Raşit Uybadın Plan. 

1924 Lörcher Planı
Ankara’nın ilk şehir planı olan Lörcher Planı, 
Berlinli Mimar Dr. Carl Christoph Lörcher 
tarafından hazırlanır. Türkiye’nin kentsel 
planlama stratejisini etkileyen bu plan ile 
Ankara’nın kamusal mekânları ilk kez kurgu-
lanır. İstasyon – meclis – kale ekseni etrafında 
gelişen planda demir yolu aksının bulunduğu 
İstasyon Caddesi planın en göze çarpan kısmı 
olarak ele alınır. Kente ilk defa adım atacak 
olan misafirlerin geldiği Ankara Garı tam da 
bu cadde üzerinde konumlanır. Her yer ile 
ilişkisi olduğu düşünülen ve kentin geçmişi-
nin bir parçası olan Ankara Kalesi plan için bir 
referans noktası görevi görür. Henüz bir kent 
planının ne anlama geldiğinin bilinmediği 
dönemde bu plan hazırlanırken yöneticilerin 
bir yönlendirmesi olmaz ancak zamanla pla-
nın kamuoyundaki etkisinin büyüklüğü anla-
şılır ve iktidarı vurgulayacak değişiklikler 
yapılması istenir.

1928 Jansen Planı
Kentin nüfusu arttıkça Lörcher Planı yetersiz 
kalmaya başlar ve yeni bir kent planı ihtiyacı 
doğar. Belediyenin 3 şehir plancıdan istediği 
öneriler arasından Harmen Jansen’in planının 
uygulanmasına karar verilir. Kentin üç bölge-
ye ayrıldığı planda Jansen, Lörcher Planı’nı 
baz alarak araç ve yayaları ana bir omurgaya 
oturtur. Kentin ana arteri Atatürk Bulvarı 
seçilirken kale ve çevresi yeşil koridor, Bent 
Deresi rekreasyon alanı, İstasyon ve çevresi 
kent merkezi olarak belirlenir.

Jansen tarafından hazırlanan Ankara İmar Planı
Ankara Zoning Plan prepared by Jansen

1924 Lörcher Plan
The Lörcher Plan, the first city plan of Ankara, was prepared by Berlin architect 
Dr. Carl Christoph Lörcher. With this plan, which influenced Türkiye’s urban 
planning strategy, Ankara’s public spaces were constructed for the first time. In 
the plan that developed around the axis of station - parliament - castle, İstasyon 
Street, where the railroad axis was located, was considered the most prominent 
part of the plan. Ankara Station, where the guests who would step into the city 
for the first time arrive, was located on this very street. The Ankara Castle, which 
was considered to have a relationship with everywhere and is a part of the city’s 
past, serves as a reference point for the plan. At a time when the meaning of an 
urban plan was not yet known, this plan was prepared without any guidance 
from the administrators, but in time, the magnitude of the plan’s impact on the 
public was understood, and changes were requested to emphasize the power.

1928 Jansen Plan
As the city’s population increased, the Lörcher Plan became inadequate, and the 
need for a new city plan arose. Among the proposals requested by the munici-
pality from 3 city planners, it was decided to implement Harmen Jansen’s plan. 
In the plan, in which the city was divided into three districts, Jansen placed 
vehicles and pedestrians on the main spine based on the Lörcher Plan. The city’s 
main artery was Atatürk Boulevard, while the castle and its surroundings were 
designated as the green corridor, Bent Creek as the recreation area, and İstasyon 
and its surroundings as the city center.

Ankara Garı ve İstasyon Caddesi / Ankara Station and İstasyon Street
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Millî Mimarlık Arayışları ve Ankara
Hazırlanan kent planlarının uygulamaya konulma-
sıyla beraber kentin özellikle kamusal anlamda pek 
çok yapı ihtiyacı tespit edilir. Ulusal bir bilinç oluş-
turmanın hedeflendiği Erken Cumhuriyet Döne-
mi’nde iki farklı akım etkili olur. Etkisini 1900 - 
1930 arası gösteren Millî Mimarlık Akımı bu akım-
ların ilkidir. Cumhuriyetin ilk yıllarına denk gelen 
akımda öncelikli olarak Mimar Kemaleddin ile 
Vedat Tek öne çıkarken Osmanlı ve Selçuklu mimar-
lığını çağdaşlaştırarak öze dönen ama özü stilize 
eden bir tavır sergilenir. Eski dönemlerde sıklıkla 
kullanılan geniş saçaklar, mukarnaslı başlıklar ve 
çini kaplamalar bu akımda yeniden ele alınır. Arif 
Hikmet Koyunoğlu, Seyfi Arkan, Muzaffer Bey, Ali 
Talat, Tahsin Sermet gibi Türk mimarların yanı sıra 
Ernst Arnold Egli, Giulio Mongeri, Paul Bonatz, Cle-
mens Holzmeister, Martin Elsaesser, Paolo Vietti 
gibi yabancı mimarlar da bu akımı benimseyen 
tasarımlar ortaya koyar. Yeni başkent olan Anka-
ra’da öncelikli olarak idari yapılar ve bu yapıları 
destekleyen kültür yapıları inşa edilir. Vedat Tek’in 
1924’te tasarladığı II. TBMM Binası bu akımda inşa 
edilen önemli ilk yapılardan biridir. 

II. TBMM Binası’nın dikdörtgen planlı ve avlulu 
olmasıyla birlikte mekânların koridor çevresinde 
sıralanması ve cephesindeki simetri dikkat çeker. 
Sivri ve basık kemerlerin çini kaplama ile kullanıldığı 
cephe süslemesi Osmanlı ve Selçuklu’nun izini taşı-
dığını gösterir. Yeni devletin ilk modern oteli olarak 
anılan Ankara Vakıf Oteli veya bilinen adıyla Ankara 
Palas da bu akımın önemli yapılarından biridir. Daha 
çok İstanbul’daki işleriyle tanınan Mimar Kemaled-
din’in Gazi Üniversitesi için tasarladığı Eğitim Fakül-
tesi, Enstitü ve Rektörlük Binası diğer kamu yapıları-
na örnek olacak niteliktedir. Her ne kadar Türk 
mimarların işlerinden bahsedilse de bu dönemde 
önemli idari yapıların inşaatı yabancı mimarlara tes-
lim edilir ve bu durumu aşmak için Türk mimarların 
çaba sarf etmesi gerekir. Kamu yapıları konusunda 
Ernst Arnold Egli’nin inşa ettiği Ankara Üniversitesi 
Siyasal Bilgiler Fakültesi, Türk Hava Kurumu, Musiki 
Muallim Mektebi, Sayıştay Binası öne çıkar. Bu akım 
kimileri tarafından Osmanlı’yı yeniden canlandırma 
hedefi gütmesi nedeniyle eleştirilir ve Avrupa’daki 
modernizm esintilerinin Türkiye’de de etkisini his-
settirmesi istenir. 1929 Ekonomik Buhranı ile birlikte 
de mimari anlamda akım etkisini yitirir.

Seeking National Architecture and Ankara
As the city plans were implemented, the city’s need for 
many buildings, especially public ones, was identified. In 
the Early Republican Period, where the aim was to create a 
national consciousness, two movements became effective. 
The National Architecture Movement, which showed its 
influence between 1900 and 1930, was the first of these 
movements. In this movement, which coincided with the 
first years of the Republic, Architect Kemaleddin and Vedat 
Tek came to the fore and an attitude that returned to the 
essence by modernizing Ottoman and Seljuk architecture 
but stylized the essence was exhibited. Wide eaves, muqar-
nas capitals, and tile coverings, which were frequently used 
in the past, were revisited in this movement. In addition to 
Turkish architects such as Arif Hikmet Koyunoğlu, Seyfi 
Arkan, Muzaffer Bey, Ali Talat, and Tahsin Sermet, foreign 
architects such as Ernst Arnold Egli, Giulio Mongeri, Paul 
Bonatz, Clemens Holzmeister, Martin Elsaesser, and Paolo 
Vietti created designs that embraced this movement. In 
Ankara, the new capital city, primarily administrative and 
cultural buildings supporting these buildings were const-
ructed. The Second Grand National Assembly Building, 
designed by Vedat Tek in 1924, was one of the first impor-
tant buildings constructed in this movement. 

The rectangular plan and courtyard of the Second Grand 
National Assembly Building, the arrangement of the spaces 
around the corridor, and the symmetry of the façade draw 
attention. The façade ornamentation, in which pointed and 
flattened arches are used with tile coating, shows that it 
bears traces of the Ottoman and Seljuks. The Ankara Founda-
tion Hotel, or Ankara Palas as it is also known, which is known 
as the first modern hotel of the new state, is one of the 
important buildings of this movement. Architect Kemaled-
din, better known for his work in Istanbul, designs the Facult-
y of Education, Institute and Rectorate Building for Gazi Uni-
versity, which sets an example for other public buildings. 
Although the works of Turkish architects are mentioned, the 
construction of important administrative buildings in this 
period was handed over to foreign architects, and Turkish 
architects had to make an effort to overcome this situation. 
Ernst Arnold Egli’s Ankara University Faculty of Political 
Sciences, Turkish Aeronautical Association, Musiki Muallim 
Mektebi, and the Court of Accounts Building stand out in ter-
ms of public buildings. This movement was criticized by 
some for aiming to revitalize the Ottoman Empire, and it was 
demanded that the breeze of European modernism be felt in 
Türkiye as well. With the 1929 Economic Depression, the arc-
hitectural movement loses its influence.

Millî Mimarlık Akımı’nın ilk ve önemli temsilcilerinden mimar Vedat Tek 
tarafından tasarlanan II. TBMM Binası 

The Second Grand National Assembly Building was designed by 
architect Vedat Tek, one of the first and most important representatives 
of the National Architecture Movement 



Modernism and Ankara
The idea of modernism, which began to sprout in 
Europe with the Renaissance, gradually increa-
sed its influence in the 20th century. Decorations 
in styles such as baroque and gothic were left 
behind, the function was prioritized, and geomet-
ric shapes dominated architecture. New building 
technologies and materials were used. Even 
though some researchers argue that Türkiye’s 
acquaintance with modernism began gradually 
in the 19th century, this movement manifested 
itself later in architecture. Although the extent to 
which the modernism movement is assimilated 
was still being debated, this situation was 
announced with great joy in the Hâkimiyet-i Mil-
liye Newspaper: “Since a few years, the new archi-
tecture of the new century has been developed all 
over the world. Young architects are now breaking 
the old mentality and traditions and walking 
towards the truth. It is pleasing to note that some 
of the new constructions in Ankara are manifes-

tations of this architecture. The new architecture 
has come to us too.”

Even though the idea of modernism did not fully 
prevail, it positively impacted the necessary steps 
to develop modern cities. One of these positive 
effects was the efforts to produce building mate-
rials that were unavailable in the country at the 
time. While the idea of using locally produced 
materials in construction was supported, the idea 
of foreign dependency was avoided. Although it 
was avoided to bring materials from abroad, there 
was no problem in getting support from foreig-
ners who had more than enough experience in 
this field. In 1928, a cement factory was establis-
hed in Ankara in partnership with a French com-
pany. The move to produce cement locally was 
followed by the establishment of factories capab-
le of producing different materials such as plywo-
od, galvanized sheet metal, nails, and electrical 
building materials.

Even though some 
researchers argue 
that Türkiye’s 
acquaintance with 
modernism began 
gradually in the 
19th century, this 
movement 
manifested itself 
later in 
architecture.

Modernizm ve Ankara
Avrupa’da Rönesans ile filizlenmeye başla-
yan modernizm düşüncesi 20. yüzyılda 
etkisini giderek artırır. Barok, gotik gibi 
üsluplardaki süslemeler geride bırakılarak 
işlev daha önde tutulur ve geometrik şekil-
ler mimaride hâkim olur. Yeni yapı tekno-
lojileri ve malzemeleri kullanılır. Kimi 
araştırmacılar Türkiye’nin modernizm ile 
tanışmasının 19. yüzyıl ile birlikte yavaş 
yavaş başladığını söylese de bu akım 
mimaride kendini daha geç gösterir. 
Modernizm akımının ne derece özümsen-
diği konusu hâlâ tartışılsa da o dönemde 
Hâkimiyet-i Millîye Gazetesi’nde bu durum 
büyük bir sevinçle duyurulur: “Birkaç sene-
den beri dünyanın her tarafında yeni asrın 
yeni mimarisi inkişafa başlanmıştır. Genç 
mimarlar artık eski zihniyet ve ananeleri 
kırarak hakikate doğru yürümektedirler. 
Şayan-ı memnuniyettir ki Ankara’da yapı-
lan bazı yeni inşaat bu mimarinin tezahü-

ratındandır. Yeni mimari bize de gelmiştir.”

Modernizm düşüncesi tam anlamıyla 
hâkim olamasa da modern kentler geliş-
tirmek için gerekli adımların atılması 
yönünde olumlu bir etkisi olur. Bu olum-
lu etkilerden biri ülkede üretilemeyen 
yapı malzemelerinin üretilebilmesi için 
gerçekleştirilen çalışmalardır. İnşaatlar-
da yerelde üretilen malzemenin kullanıl-
ması fikri desteklenirken dışa bağımlı 
olma fikrinden uzak durulur. Malzemeyi 
yurt dışından getirmekten kaçınılsa da 
bu bilgiye fazlasıyla sahip olan yabancı-
lardan destek alınmasında bir sorun 
görülmez. 1928 yılında Ankara’da bir 
Fransız şirketinin ortaklığında çimento 
fabrikası kurulur. Çimento üretiminin 
yerelde yapılması hamlesini kontrplak, 
galvanizli saç, çivi, elektrik yapı malzeme-
leri gibi farklı malzemeleri üretebilecek 
fabrikaların kurulması izler.

Kimi araştırmacılar 
Türkiye’nin 

modernizm ile 
tanışmasının 19. 
yüzyıl ile birlikte 

yavaş yavaş 
başladığını söylese de 

bu akım mimaride 
kendini daha geç 

gösterir. 

İller Bankası Binası / İller Bank Building İller Bankası Binası’nın arka cepheden bir görüntüsü / A view of the İller Bank Building from the rear facade 
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Modern kentler için kentsel ölçekte bir planlama 
yapılsa ve malzeme üretim sorunu çözülse de 
planların gerçekleştirilebilmesi adına finans işle-
rinin yürütülebileceği bir merkez ihtiyacı doğar. 
Tam da bu nedenle yerel yönetimleri finanse ede-
bilecek bir kurum olan İller Bankası, Atatürk’ün 
talimatıyla 1933 yılında faaliyete başlar. Başta 
mevcut bir yapıyı kullanan banka için hem daha 
fazla mekân sağlayabilecek hem de bankanın 
amaçlarını yansıtacak nitelikte bir yapı tasarlan-
masına karar verilir. Yapının tasarlanması için de 
uluslararası ölçekte bir yarışma başlatılır. Türk 
mimarlara çok fazla alan açılmayan bu dönemde 
yarışmayı Seyfi Arkan’ın önerdiği proje kazanır. 
Atatürk Bulvarı’nda o dönemde tasarlanan kübik 
formlar göz önünde bulundurulduğunda mimarın 
zemin katta yaptığı eğrisellik yapıyı öne çıkarır. 
Birkaç işlevin bir arada olduğu yapıda plan çözüm-
lemesi yapılırken girişler ayrılır. İç mekân tasarı-
mının detaylı bir şekilde ele alındığı yapı, bu 
dönemde tasarlanan yapılarda plan düzenlenme-
sinin önem kazanmaya başladığını gösterir. 

Although urban-scale planning for modern cities 
had been carried out and the problem of material 
production had been solved, the need for a center 
where financial affairs could be carried out in order 
to carry out the plans arose. For this very reason, the 
İller Bank, an institution that could finance local 
governments, began operations in 1933 upon Ata-
türk’s instructions. The bank initially used an existing 
building, but it was decided to design a building that 
would both provide more space and reflect the bank’s 
objectives. An international competition was launc-
hed to design the building. Seyfi Arkan’s project won 
the competition in a period when Turkish architects 
were not given much space. Considering the cubic 
forms designed on Atatürk Boulevard at that time, 
the curvature of the architect on the ground floor 
made the building stand out. The entrances were 
separated while analyzing the plan of the building, 
where several functions coexisted. The building, whe-
re the interior design is handled in detail, shows that 
the plan organization started to gain importance in 
the buildings designed in this period. 

1930’lu yılların öne çıkan yanlarından biri, 
ekonomik buhran sonrası ekonomiyi iyileşti-
recek çalışmalar yürütülürken bir yandan 
Ankara’yı kültürel anlamda geliştirecek çalış-
malara imza atılmasıdır. Örneğin Şevki Bal-
mumcu’nun 1934’te tasarladığı Sergi Evi 
yapısı farklı ölçekteki sergilere imkân tanı-
yan mekân kurgusuyla dikkat çeker. Yatay bir 
ana kütleye sahip yapı, dikey ve asimetrik 
kütlelerle desteklenir. “Binanın görünüş zen-
ginliği, Ankara’nın öteki yapılarında yabancı 
arkitektlerin lüzumsuz yere israf ettikleri 
çeşitli ve pahalı malzeme ile değil, hacimle-
rin nispetli ve ahenkli imtizacı ile temin edil-
miştir” şeklinde dönemin önemli mimarlık 
yayınlarından olan Arkitekt Dergisi’nde övü-
len yapı, Türk mimarların kendilerini geliştir-
mesinin övgüyle karşılandığını gösterir. 
Şekip Akalın’ın tasarladığı ve cam tavanlı 
geniş holüyle öne çıkan Ankara Garı ve Gar 
Gazinosu, Sedad Hakkı Eldem’in moderniz-
me yaklaşan ilk tasarımı kabul edilen Güm-
rük ve İnhisarlar Vekâleti Binası, Seyfi 
Arkan’ın dönemin ilk villa örneklerinden biri 
olarak kurguladığı Makbule Atadan Köşkü ve 
Eski Ankara Evleri’ni stilize ederek Bauhaus 
anlayışına uygun bir şekilde tasarladığı Hari-
ciye Köşkü 1930’lu yılların modernlik arayışı-
nı yansıtan önemli yapılar arasındadır. 

Dönemine göre fazlasıyla risk alan ve farklı 
denemelerin yapıldığı bu modernist 10 yılın 
ardından dünya gündemindeki değişiklikler-
le birlikte Türk sivil mimarisini özümseyerek 
çağdaş üretimler yapılmasını hedefleyen 
İkinci Ulusalcı Mimarlık Akımı başlar. Sedad 
Hakkı Eldem’in Güzel Sanatlar Akademisi’n-
deki Millî Mimari Semineri çalışmaları ile 
şekillenen bu dönemde farklı işlev ve ölçekte 
birçok yapı inşa edilir. Yerli ve yabancı onlar-
ca mimarın emeği sayesinde şekillenen kent, 
cumhuriyetin aynası olma yolunda ilerler.

One of the most prominent aspects of the 1930s 
was the efforts to improve the economy in the after-
math of the economic depression while at the same 
time undertaking works to develop Ankara cultural-
ly. For example, the Exhibition House designed by 
Şevki Balmumcu in 1934 draws attention with its 
spatial organization that allows for exhibitions of 
different scales. With a horizontal main mass, the 
building was supported by vertical and asymmetri-
cal masses. Praised in the Arkitekt Magazine, one of 
the most important architectural publications of 
the period, as “The richness of the building’s appea-
rance has been achieved not by the various and 
expensive materials that foreign architects unne-
cessarily waste in other buildings in Ankara, but by 
the proportional and harmonious integration of 
volumes” demonstrated that Turkish architects 
were praised for improving themselves. The Ankara 
Train Station and Station Gazino, designed by Şekip 
Akalın, stood out with its large hall with glass ceilin-
gs, Sedad Hakkı Eldem’s Customs and Inchisarlar 
Vekaleti Building, which is considered to be the first 
design approaching modernism, Seyfi Arkan’s Mak-
bule Atadan Mansion, which he designed as one of 
the first villa examples of the period, and the Fore-
ign Ministry Mansion, which he designed following 
the Bauhaus understanding by stylizing the Old 
Ankara Houses, were among the important buildin-
gs reflecting the search for modernity in the 1930s. 

After this modernist decade, in which different 
experiments were done and risks were taken, the 
Second Nationalist Architectural Movement, which 
aimed to produce contemporary productions by 
embracing Turkish civil architecture with the chan-
ges in the world agenda, began. In this period, sha-
ped by Sedad Hakkı Eldem’s National Architecture 
Seminar at the Academy of Fine Arts, many buildin-
gs of different functions and scales were built. The 
city, shaped by the efforts of dozens of local and 
foreign architects, proceeded to become the mirror 
of the Republic.

Yerli ve yabancı 
onlarca mimarın 
emeği sayesinde 

şekillenen kent, 
cumhuriyetin 

aynası olma 
yolunda ilerler. 

The city, shaped by 
the efforts of 

dozens of local and 
foreign architects, 

proceeded to 
become the mirror 

of the Republic.

Ankara Sergi Evi ve Bankalar Caddesi / Ankara Exhibition House and Bankalar Street



Millî mücadele döneminin ardından Türkiye 
Cumhuriyeti’nin kuruluş sürecinin önemli bir 
dönüm noktası olarak, Gazi Mustafa Kemal Ata-
türk önderliğinde 23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük 
Millet Meclisi açılmıştı. Ancak yeni Türk Devle-
ti’nin adı ve yönetim sistemi henüz kesinleşmiş 
değildi. Hükûmet, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Hükûmeti adını taşıyor, meclis başkanı ise hükû-
met başkanlığını da yürütüyordu. Devlet başkanı 
henüz yoktu. Artık, yürürlükte olan siyasi rejime 
uygun devlet şeklini bulmak gerekiyordu. 24 
Temmuz 1923 tarihinde Lozan Antlaşması ile yeni 
Türk Devleti’nin bağımsızlığı kabul edilmiş oldu. 
İkinci dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 
toplanmasından 2 ay sonra ise 13 Ekim 1923’te 
Ankara, Türkiye’nin hükûmet merkezi oldu. Böy-
lelikle yeni yönetim biçiminin belirlenmesi ve 
devlet başkanının seçilmesi süreci başladı. 

Beyler, yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz!
Mustafa Kemal Paşa, 28 Ekim 1923 akşamı Çan-
kaya Köşkü’nde arkadaşları için bir yemek dave-
ti planlamıştı. İsmet Paşa, Ali Fuat Paşa, Halit 
Paşa, Kemalettin Sami Bey’in de yer aldığı akşam 
yemeğinde yaşananlar, Mustafa Kemal Paşa’nın 
Nutuk isimli kitabında yer buluyor. “Yemek sıra-
sında: ‘Beyler, yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz!’ 
dedim. Orada bulunan arkadaşlar, derhâl 
düşünceme katıldılar. Yemeği bıraktık. O daki-
kadan itibaren, nasıl hareket edileceği konusun-
da kısa bir program yaparak arkadaşları görev-
lendirdim.” 29 Ekim 1923 günü saat 20.30’da 
TBMM’de tüm üyelerin katılımıyla bir oturum 
gerçekleştirildi. “Türkiye Devleti’nin hükûmet 
şekli cumhuriyettir.” hükmünün yer aldığı tasa-
rı 158 üyenin tamamının oyuyla kabul edildi. 
Böylece yeni devletin yönetim biçimi son şeklini 
aldı. Cumhuriyetin ilanı ile “Egemenlik kayıtsız, 
şartsız milletindir.” ilkesi de yerini aldı. Ardın-
dan cumhurbaşkanlığı seçimine geçildi. Yapılan 
gizli oylamada 158 milletvekilinin tamamının 
oyunu alan Gazi Mustafa Kemal Paşa, TBMM 
tarafından yeni Türk Devleti’nin ilk cumhurbaş-
kanı seçildi. Seçimin ardından kürsüye gelen 
Mustafa Kemal Paşa, yaptığı konuşmasını, “Tür-
kiye Cumhuriyeti mesut, muvaffak ve muzaffer 
olacaktır.” sözü ile tamamladı.

As a critical turning point in the process of the establish-
ment of the Republic of Türkiye after the period of the 
National Struggle, the Grand National Assembly of Türkiye 
(TBMM) was founded on 23 April 1920 under the leaders-
hip of Gazi Mustafa Kemal Atatürk. However, the name of 
the new Turkish State and its system of government were 
not yet finalized. The government was called the Govern-
ment of the Grand National Assembly of Türkiye (TBMM), 
and the speaker of the parliament was also the head of the 
government. There was not yet a State President. It was 
now necessary to establish a form of government suitable 
for the political regime in charge. On 24 July 1923, with the 
Treaty of Lausanne, the independence of the new Turkish 
State was recognized. On 13 October 1923, two months 
after the convening of the second session of the Grand 
National Assembly of Türkiye (TBMM), Ankara became the 
seat of the government of Türkiye. Thus, the process of 
determining the new form of government and electing the 
head of state began. 

“Gentlemen, tomorrow we will declare the Republic!” 
Gazi Mustafa Kemal Pasha had planned a dinner invitati-
on for his friends at Çankaya Mansion on the evening of 28 
October 1923. The details of the dinner, which was also 
attended by İsmet Pasha, Ali Fuat Pasha, Halit Pasha, and 
Kemalettin Sami Bey, can be found in Gazi Mustafa Kemal 
Pasha’s book Nutuk. “During the dinner, I said: ‘Gentle-
men, tomorrow we will declare the Republic.’ The friends 
who were there immediately agreed with my idea. We 
stopped eating. From that moment on, I made a short 
program on how to act and assigned my friends.” On 29 
October 1923, at 20.30, a session was held at the Grand 
National Assembly of Türkiye (TBMM) with the participati-
on of all members. The bill, which included the provision 
“The form of government of the State of Türkiye is a repub-
lic.”, was accepted with the votes of all 158 members. Thus, 
the type of government of the new state took its final form. 
With the proclamation of the Republic, the principle of 
“THE SOVEREIGNTY UNCONDITIONALLY BELONGS TO 
THE NATION.” took its place. Then the presidential electi-
on was held. Gazi Mustafa Kemal Pasha, who received the 
votes of all 158 deputies in the secret ballot, was elected 
the first president of the new Turkish State by the Turkish 
Grand National Assembly (TBMM). Gazi Mustafa Kemal 
Pasha, who took the floor after the election, concluded his 
speech with the words, “The Republic of Türkiye will be 
blissful, prosperous, and victorious.” 

TÜRKİYE 
CUMHURİYETİ

99 YAŞINDA
THE REPUBLIC OF TÜRKİYE IS 99 YEARS OLD

Nostalji / Nostalgia 77PTT HAYAT 

24 Temmuz 1923 tarihinde Lozan Antlaşması ile yeni Türk Devleti’nin bağımsızlığı kabul edilmiş oldu. İkinci dönem Türkiye 
Büyük Millet Meclisi (TBMM)’nin toplanmasından 2 ay sonra ise 13 Ekim 1923’te Ankara, Türkiye’nin hükûmet merkezi oldu. 

Böylelikle yeni yönetim biçiminin belirlenmesi ve yeni devlet başkanının seçilmesi süreci başladı. O zamana kadar devlet 
başkanlığı görevi, TBMM Başkanı sıfatıyla Mustafa Kemal Paşa tarafından yürütülüyordu.

On 24 July 1923, with the Treaty of Lausanne, the independence of the new Turkish State was accepted. Two months after 
the second term of the Turkish Grand National Assembly (TBMM) was convened, Ankara became the seat of the 

government of Türkiye on 13 October 1923. Thus began the process of determining the new form of government and 
electing a new chief of state. Until then, the duty of the head of state had been carried out by Gazi Mustafa Kemal Pasha as 

the President of the Grand National Assembly of Türkiye (TBMM). 
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın ilanı
Halk, 29 Ekim gecesi ve 30 Ekim günü cum-
huriyetin ilanını kutladı. 26 Ekim 1924’te 
yayımlanan kararname ile cumhuriyetin ila-
nının 101 pare top atışı ve düzenlenecek 
etkinliklerle kutlanmasına karar verildi. Böy-
lece 29 Ekim 1924’teki etkinlikler kutlamala-
rın başlangıcı oldu. Hariciye Vekaleti, 2 Şubat 
1925’te bir kanun teklifiyle 29 Ekim’in bay-
ram olmasını önerdi. Teklif TBMM’de 19 
Nisan’da kabul edildi.

Türk Halkı için millî birliğin ve toplumsal 
dayanışmanın da sembolü olan 29 Ekim, 1925 
yılından bu yana millî bayram olarak coşkuy-
la kutlanmaya devam ediyor.

29 October Republic Day Announcement
On the night of 29 October and 30 October, 
the nation celebrated the foundation of the 
Republic. On 26 October 1924, a decree was 
issued stating that the declaration of the 
Republic would be celebrated with a 101-gun 
salute and other events. Thus, the events on 
29 October 1924 marked the beginning of the 
celebrations. On 2 February 1925, the Ministry 
of Foreign Affairs proposed a law to make 29 
October a national holiday. The proposal was 
accepted by the Grand National Assembly of 
Türkiye (TBMM) on 19 April. 

The 29 October, which is also a symbol of nati-
onal unity and social solidarity for the Turkish 
people, continues to be celebrated with ent-
husiasm as a national holiday since 1925.
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DÜNYADAKİ
EN İLGİNÇ BİNALAR

THE MOST INTERESTING BUILDINGS IN THE WORLD

S. Merve İLBAK TAHMAZ

Sanat / Art 81PTT HAYAT 

İnsanoğlu tarih boyunca barınma ihtiyacını 
karşılamak için pek çok farklı yapı inşa etmiş-
tir.  Toplumlar yaşadıkları coğrafyanın doğası-
na uygun olarak farklı materyalleri işlemenin 
yolunu bulmuştur. Teknolojinin ilerlemesi, 
nüfusun artması, daha fazla insanın bir arada 
yaşamasıyla beraber daha yüksek ve daha 
sağlam yapılar inşa edilmiştir. Yapıların tasa-
rım problemleri çözüldükçe mimarlar ve 
mühendisler fizik ve tasarım kurallarına mey-
dan okuyacak yapılar inşa etmek istediler. Bu 
yapıların kimisi yalnızca proje olarak kalsa da 
son yüzyıldaki gelişmeler sayesinde bazıları 
inşa edilebildi. Bu deneysel çalışmalar dünya-
nın en ilginç mimari yapılarının gezegenimiz 
üzerinde yer almasına neden oldu.

Throughout history, humankind has built many 
structures to meet the need for shelter. Societies 
have found a way to process different materials 
in accordance with the nature of the geography 
they live in. With the advancement of techno-
logy, the increase in population, and more peop-
le living together, higher and stronger structures 
were built. As the design problems of buildings 
were solved, architects and engineers wanted to 
build structures that would challenge the laws 
of physics and design. Some of these structures 
remained only as projects, but thanks to deve-
lopments in the last century, some of them were 
built. These experiments have resulted in some 
of the world’s most interesting architectural 
structures on our planet.
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PARC GUELL EVLERİ - BARSELONA
Barselona’ya mimar Antoni Gaudí tarafından 
inşa edilen bu yapılar mimarın en bilinen 
eserlerindendir. 1900 yılında inşaatına baş-
lanmış ve parkın içerisine 60 evlik bir site ala-
nı olarak yapılması planlanmıştır. Ancak yal-
nızca 2 tanesinin yapımı tamamlanmıştır. 
Barselona şehrinin simge yapılarından olan 
Parc Guell ve içindeki evler, mimarlık tarihi 
açısından önem teşkil etmektedir. Akışkan 
formların, renkli seramiklerin ve cam kapla-
maların kullanıldığı binalar UNESCO tarafın-
dan koruma altına alınmıştır.

PARK GUELL HOUSES - BARCELONA
Built-in Barcelona by Park Guell, these buil-
dings are among the architect’s best-known 
works. Construction started in 1900 and was 
planned to be built as a housing estate of 60 
houses in the park. However, only 2 of them 
were completed. Park Guell is one of the land-
marks of the city of Barcelona, and the houses 
in it are important in terms of architectural 
history. The buildings where fluid forms, 
colorful ceramics, and glass coatings are used 
are protected by UNESCO.

KAYA EV - PORTEKİZ
Doğal olarak arazide bulunan iki dev kaya-
nın beton bir yapıyla birleştirilmesi sonucu 
inşa edilen bina, Portekiz’deki Fafe Dağla-
rı’nda yer almaktadır. Taş Devri çizgi filmin-
den esinlenerek yapılan bu kulübenin 
fotoğrafları internete ilk kez düştüğünde 
herkes bunun bir bilgisayar hilesi olduğunu 
konuşmuştu. Prehistorik bir görüntüye 
sahip olan bina 1972 yılında inşa edilmiştir.

HOUSE of the ROCK - PORTUGAL
The building is located in the Fafe Mounta-
ins in Portugal and is the result of two giant 
boulders that were naturally found on the 
land, joined together by a concrete structu-
re. When photos of this hut inspired by the 
Stone Age cartoon first appeared on the 
internet, everyone said it was a computer 
trick. The prehistoric-looking building was 
built in 1972.

UNESCO tarafından koruma altına alınan Park Guell Evleri
Park Guell Houses, protected by UNESCO

Casa de Penedo yani “Kaya Ev” ismiyle bilinen mekân / Casa de Penedo, also known as the “House of the Rock”
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GUGGENHEIM MÜZESİ – BİLBAO
1997 yılında Bilbao Nervion Nehri kıyısına 
inşa edilen müze uzaktan bakıldığında koca 
bir metal yığını gibi görünmektedir. Şehrin 
kalkınmasına da katkı sağlayan müze, dünya-
ca ünlü mimar Frank Gehry tarafından tasar-
lanmıştır. Endüstriyel bir tasarım diline sahip 
olan bina, mimarisindeki ilginçliği sayesinde 
şehri bir turist merkezi hâline getirmiştir. 
Sonrasında Frank Gehry, benzer özellikleri 
taşıyan mimari dili, tasarladığı farklı binalar-
da da kullanmıştır.

GUGGENHEIM MUSEUM - BILLBAO
Built-in 1997 on the banks of the Nervion 
River in Bilbao, the museum looks like a 
huge pile of metal from a distance. The 
museum, built for the development of the 
city, was designed by world-renowned arc-
hitect Frank Gehry. The building, which has 
an industrial design language, has made the 
city a tourist center thanks to its fascinating 
architecture. Later, Frank Gehry used the 
same architectural language in other buil-
dings he designed.

VİYANA ÇAĞDAŞ SANAT MÜZESİ 
2006 yılında inşa edilen Viyana Çağdaş Sanat 
Müzesi ilk bakışta gri bir küp gibi görünüyor. 
Binaya yaklaştıkça çağdaş sanat yapıtlarının 
bina cephesiyle başladığı anlaşılıyor. Başta 
hiçbir özelliği yokmuş gibi görünen yapı, 
mimarı tarafından bir modern sanat eserine 
dönüştürülmüş. Son derece geometrik ve 
modern binanın çatısına gökyüzünden düşen 
geleneksel mimaride bir kulübenin ters ola-
rak çakıldığı bir tasarım yapılmış. Mimar 
Erwin Wurm, esprili bir dil kullanarak dünya-
nın en ilginç mimari yapılarından birini 
mimarlık tarihine kazandırmış.

Museum of Modern Art 
Ludwig Foundation Vienna
Built in 2006, the Museum of Modern Art Ludwig 
Foundation Vienna looks like a gray cube at first 
glance. As you get closer to the building, you rea-
lize that contemporary artworks start with the 
facade. The building, which seems to have no 
features at first, has been transformed into a 
work of modern art by its architect. On the roof of 
the highly geometric and contemporary building, 
a traditional hut falling from the sky is nailed 
upside down. Architect Erwin Wurm used humo-
rous language to create one of the most interes-
ting architectural structures in the world.

Bilbao şehrine damga vuran bir çağdaş 
sanat müzesi: Guggenheim Müzesi

A contemporary art museum that has 
left its mark on the city of Bilbao: The 
Solomon R. Guggenheim Museum

Mimarlık tarihine kazandırılan ilginç binalardan biri: Viyana Çağdaş Sanat Müzesi
One of the most interesting buildings in the history of architecture: the Museum of Modern Art Ludwig Foundation
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KÜBİK EVLER – ROTTERDAM
Rotterdam’ın İkinci Dünya Savaşı sonrasın-
daki kentsel dönüşüm planının bir parçası 
olarak inşa edilen Kübik Evler, mimar Piet 
Blom tarafından tasarlanmıştır. Şehir hayatı-
na kırsal hayat ile ilgili ögeler eklemek isteyen 
Blom, evlerin bir ormanı oluşturan ağaçları 
temsil ettiğini söylemiştir. Mimarı tarafından 
çokça metaforik anlamlar yüklenen bu yapılar 
modern mimari literatürü açısından önemli 
bir yer tutmaktadır. 

CUBE HOUSES - ROTTERDAM
Architect Piet Blom designed the Cube Hou-
ses as part of Rotterdam’s post-World War II 
urban regeneration plan. Blom, who wanted 
to add elements of rural life to city life, said 
that each of the houses represents a tree and 
the forest together. These buildings, which 
have been attributed many metaphorical 
meanings by the architect, have an important 
place in the literature of modern architecture. 

KUNSTHAUS GRAZ SANAT MÜZESİ
Avusturya’nın en büyük ikinci şehri olan Graz, 
klasik Avrupa mimarisine sahip şehir yapısıyla 
turistlerin gözde mekânlarındandır. Şehrin 
klasik yapısına karşın 2003 yılında Avrupa 
Kültür Başkenti olarak seçilen Graz’a başka bir 
galaksiden gelmiş gibi görülen fütüristik bir 
yapı eklendi. Bu yapı 1960’lı yıllardan günü-
müze kadar olan önemli modern sanat eserle-
rinin sergilendiği müze koleksiyonlarını içinde 
barındırıyordu. Yapı, Peter Cook ve Colin Four-
nier tarafından inşa edildi. Gündüz kütlesel 
siyah akrilik bir yapıyken özel tasarlanan ışıklı 
yapısıyla gece başka bir havaya bürünüyor.

GRAZ ART MUSEUM
Graz, the second largest city in Austria, is one of 
the favorite places for tourists with its classical 
European architecture. Despite the city’s classi-
cal structure, Graz, chosen as the European 
Capital of Culture in 2003, has added a futuristi-
c building that seems to have come from anot-
her galaxy. This building housed the museum 
collections of important modern art from the 
1960s to the present day. The building was cons-
tructed by Peter Cook and Colin Fournier. While 
it is a massive black acrylic structure during the 
day, it takes on a different atmosphere at night 
with its specially designed light structure.

Benzersiz mimarisi ile Graz’ın sembolü olmayı başaran bina: Kunsthaus Graz Sanat Müzesı̇
A building that has become a symbol of Graz with its unique architecture: Kunsthaus Graz ( Graz Art Art Museum)
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BUBBLE SARAYI – CANNES
Macar mimar Antti Lovag tarafından Fran-
sa’da inşa edilen bina,  iş insanı Pierre Ber-
nard için yapılmıştır. 1975 - 1989 yılları ara-
sında yapılan saray, sonrasında ünlü modacı 
Pierre Cardin tarafından satın alınmıştır. Bu 
ilerici ve modern çizgiler taşıyan bina, konut 
olarak inşa edilmiş oldukça büyük bir yapıdır 
ve içerisinde bir amfi tiyatro bulunmaktadır.

BUBBLE PALACE - CANNES
Built-in France by Hungarian architect 
Antti Lovag, the building was built for busi-
nessman Pierre Bernard. The palace, built 
between 1975 and 1989, was later purcha-
sed by the famous couturier Pierre Cardin. 
This progressive and modern building is a 
large residential building with an amphit-
heater inside.

KRZYWY DOMEK / ÇARPIK EV POLONYA
Peri masallarından esinlenerek yapılan 
Çarpık Ev, Szotynscy & Zaleski mimarlık şir-
keti tarafından 2004 yılında tasarlanmıştır. 
Tasarımcılar Jan Szencer’in çocuk kitapla-
rındaki illüstrasyonlardan esinlenerek 
binayı tasarladığını söylemiştir. Bu sürrea-
list yapı bir alışveriş merkezinin parçası 
olarak inşa edilmiştir. Polonyo’daki turist 
çekim merkezlerinden birisidir.

KRZYWY DOMEK
CROOKED HOUSE - POLAND
Inspired by fairy tales, the Crooked House 
was designed by the architectural firm Szo-
tynscy & Zaleski in 2004. This surrealist 
building was constructed as part of a shop-
ping center. It is one of the tourist attracti-
ons in Poland.

Polonya’nın Sopot şehrinde bulunan Krzywy Domek
Krzywy Domek in Sopot, Poland

Çağdaş sanatçılar tarafından dekore edilen Bubble Sarayı / Bubble Palace, decorated by contemporary artists



Özge IŞIK YEŞİLIRMAK

CUMHURİYETİN EN YAKIN TANIĞI

I. TBMM BİNASI
THE CLOSEST WITNESS OF THE REPUBLIC, THE FIRST 

GRAND NATIONAL ASSEMBLY BUILDING
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Kuruluşundan günümüze milletimiz adına 
önemli kararlar alan Türkiye Büyük Millet 
Meclisi (TBMM), şimdiki binasına taşınıncaya 
kadar iki farklı binada çalışmalarını 
sürdürmüştür. Bu binaların ilki 23 Nisan 
1920 tarihinde açılan ve cumhuriyetin 
temellerinin atıldığı I. TBMM Binası’dır. 

The Grand National Assembly of Türkiye, which has 
taken important decisions on behalf of our nation 
since its establishment, continued its work in two 
different buildings until it moved to its current 
building. The first of these buildings is the First Grand 
National Assembly Building, which opened on 23 
April 1920 and laid the foundations of the Republic. 
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Millî Mücadele döneminde Mustafa Kemal Paşa önderliğinde 
Ankara’da bir meclis kurulması kararı alınmıştı ve ülkemizin her 
bölgesinden gelecek vekillerin yer alacağı bu meclis için büyük 
bir bina gerekiyordu. Ankara’nın Altındağ ilçesinde yer alan Ulus 
Meydanı’nda İttihat ve Terakki Cemiyeti için yapımına başlanan 
binanın tamamlanarak kurulacak olan meclis için kullanılması-
na karar verildi. “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” temeliyle 
millî iradeyi hâkim kılmak için 23 Nisan 1920 tarihinde Türkiye 
Büyük Millet Meclisi olarak açılan bina, I. Ulusal Mimarlık Döne-
mi’nin Ankara’daki ilk örneklerindendi. 

Türk mimarisi usulünde 9 odası, geniş saçakları, iki balkonu 
olan ve Ankara taşı (andezit) kullanılarak iki katlı şekilde tasar-
lanan ilk meclis binası, 15 Ekim 1924 tarihine kadar kullanıldı. 
Geçen bu dört yıllık kısa zamanda başta Kurtuluş Savaşı’nın 
yönetimi olmak üzere 1921 Anayasası’nın hazırlanması ve salta-
natın kaldırılması, cumhuriyetin ilan edilmesi, 1924 Anayasa-
sı’nın hazırlanması, İstiklal Marşı’nın kabul edilmesi, Mustafa 
Kemal Paşa’ya başkomutanlık, gazilik ve mareşallik unvanları-
nın verilmesi gibi ülkemiz tarihinin en önemli kararlarından 
bazıları bu binada verildi.

During the National Struggle period, it was decided to establish a 
parliament in Ankara under the leadership of Mustafa Kemal Pasha, 
and a large building was required for this parliament, which would 
include deputies from all regions of our country. It was decided that 
the building, which was started to be built for the Committee of Uni-
on and Progress in Ulus Square in the Altındağ district of Ankara, 
would be completed and used for the parliament to be established. 
The building, which was opened as the Grand National Assembly of 
Türkiye on 23 April 1920 to make the national will dominant on the 
basis of “ Sovereignty unconditionally belongs to the nation,” was one 
of the first examples of the I. National Architecture Period in Ankara. 

The first parliament building, which had nine rooms, wide eaves, two 
balconies and was designed as a two-story building using Ankara 
stone (andesite) in the style of Turkish architecture, was used until 15 
October 1924. In this short period of four years, the most important 
decisions in the history of our country, such as the signing of the 
Gyumri Peace Treaty, the first international treaty, the preparation of 
the 1921 Constitution and the abolition of the sultanate, the procla-
mation of the Republic, the preparation of the 1924 Constitution, the 
adoption of the National Anthem, and the awarding of the titles of 
veteran and field marshal to Mustafa Kemal Pasha, were made in 
this building. 

Cumhuriyetin ilk yıllarına şahitlik eden I. TBMM 
Binası’nın imkânları bir süre sonra meclis için 
yeterli gelmemeye başladı. Bunun üzerine TBMM, 
18 Ekim 1924 yılında Cumhuriyet Halk Fırkası’na ait 
olan daha büyük bir binaya taşındı. Boşaltılan I. 
TBMM Binası ilk olarak 23 Nisan 1961 tarihinde 
TBMM Müzesi adıyla ziyaretçilerine kapılarını açtı. 
Zamanla koleksiyonu genişletilen, 23 Nisan 1981 
tarihinde ise “Kurtuluş Savaşı Müzesi” adını alan 
tarihî bina, günümüzde TBMM Basın, Yayın ve 
Halkla İlişkiler Başkanlığı bünyesinde hizmet ver-
mektedir. Günümüzde başta Atatürk olmak üzere 
milletvekillerinin kişisel eşyalarından savaş aletle-
rine, o dönemde kullanılan iletişim araçlarından 
kanunların müsveddelerine birçok objenin sergi-
lendiği anıtsal özellik taşıyan bu bina ile tarihimiz 
korunmakta ve gelecek nesillere aktarılmaktadır.

The facilities of the First Grand National Assembly Building, 
which witnessed the Republic’s first years, became insuffi-
cient for the parliament after a while. Upon this, the TBMM 
moved to a larger building belonging to the Republican 
People’s Party on 18 October 1924. The vacated First Grand 
National Assembly Building first opened its doors to visi-
tors on 23 April 1961 under the name of the Grand National 
Assembly Museum. The museum, whose collection was 
expanded over time, started to serve as the War of Indepen-
dence Museum on 23 April 1981. The historical building was 
transferred under the auspices of the Presidency of the 
Grand National Assembly of Türkiye in 2009. Today, our his-
tory is preserved and passed on to future generations with 
this monumental building where many objects are exhibi-
ted, from the personal belongings of the deputies, especial-
ly Atatürk, to the tools of war, from the communication 
tools used at that time to the drafts of the laws.
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A SPORT THAT ADDS MOVEMENT AND ORDER TO LIFE: BICYCLE

BİSİKLET

HAYATA HAREKET VE 
DÜZEN KATAN BİR SPOR: 

Özge IŞIK YEŞİLIRMAK

Fiziksel ve zihinsel olarak insan hayatında önemli etkiler bırakan, formda kalmanın en 
keyifli yollarından biri olan bisikletin birçok faydası bulunuyor.

There are many benefits of cycling, one of the most enjoyable ways to keep fit, which 
has significant effects on human life physically and mentally.

Sağlıklı olmanın en önemli yolu hareketli ve 
düzenli bir yaşam sürdürmekten geçmekte-
dir. Yoğun kentleşme ve teknolojik gelişmeler 
başta olmak üzere günümüz dünyasında 
hareket alanını engelleyen, insanları tembel-
leştiren birçok faktör bulunmaktadır. İşte bu 
engellerin önüne geçmeye yardımcı olan, 
eğlenerek spor yapma imkânı sağlayan bisik-
let insanların yaşamlarına hareket ve düzen 
getirmektedir. Hem kalori yaktırarak spor 
yaptıran hem çeşitli rotalarda sürüş keyfi 
yaşatan hem de yeni alanlar keşfetmeyi sağ-
layan bisiklet,  sağlıklı ve enerjik kalmanın en 
güzel yollarından biridir.

The most important way to be healthy is 
to lead an active and organized life. In 
today’s world, especially with intense 
urbanization and technological develop-
ments, there are many factors that prevent 
movement and make people lazy. The 
bicycle, which helps to overcome these 
obstacles and provides the opportunity to 
do sports by having fun, brings movement 
and order to people’s lives. The bicycle is 
one of the best ways to stay healthy and 
energetic, as it burns calories and allows 
people to do sports, enjoy riding on vari-
ous routes, and explore new areas.
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İLK BİSİKLET TASARIMI “CELERİPEDE”
Bisikletin icadıyla ilgili gelişmeleri inceledi-
ğimizde günümüzdeki bisiklet tasarımına 
benzeyen ilk çalışma, 18. yüzyılın sonlarına 
doğru Fransız Comte de Sivrac tarafından 
yapılan ve celeripede olarak isimlendirilen iki 
tekerlekli ve pedalsız bir araçtır. Ortaya atılan 
bu tasarımdan sonra bisiklet, tarih içerisinde 
birçok çalışmanın sonucu olarak değişiklik-
ler yaşayarak günümüzdeki şeklini almıştır. 
Avrupa ülkelerinde bisiklet fabrikalarının 
açılması ve seri üretimin artmasıyla bu keyif-
li araçların günlük hayatta kullanımı da yay-
gınlaşmıştır. 

7’DEN 70’E HERKESE HİTAP
EDEN BİR SPOR
Hemen hemen her bireyin sevdiği aktivite-
lerden biri olan, çocuklukta üç tekerlek ile 
başlanan ve daha sonra da iki tekerlek ile 
devam edilen bisiklet,  zamanla çeşitli kural-
lar ve dallardan oluşan yarışmalarda yer alan 
uluslararası bir spora da dönüştü. Yaş sınırı 
olmayan neredeyse 7’den 70’e her yaştan 
insanın kolaylıkla yapabildiği bir aktivite 
olan bisiklet, ülkemizde 100 yıldan fazla geç-
mişi olan bir spordur. 

Profesyonel ve amatör bisikletçiler için Türki-
ye’de Türkiye Bisiklet Federasyonu ve dünya-
da Uluslararası Bisikletler Birliği tarafından 
çeşitli yarışmalar düzenlenmektedir. Yarışla-
rın kurallarını da bu kurumlar belirlemekte-
dir. Pist, yol ve dağ bisikleti gibi kategorilere 
ayrılan bu yarışmaların dünyada en ünlüsü 
Fransa’nın çeşitli yerlerinde yaklaşık 4 bin 
kilometre mesafede yapılan Fransa Bisiklet 
Turu’dur. Ülkemizin en ünlü bisiklet yarış-
ması ise kıtalararası yapılan ilk bisiklet turu 
olma özelliği taşıyan Cumhurbaşkanlığı Tür-
kiye Bisiklet Turu’dur.

FIRST BICYCLE DESIGN “CELERİPEDE”
When the history of the invention of the 
bicycle is examined, the first work that 
resembles today’s bicycle design is a two-w-
heeled and pedal-less vehicle made by the 
French Comte de Sivrac towards the end of 
the 18th century called the celeripede. After 
this design, the bicycle has taken its current 
shape by undergoing changes as a result of 
many studies throughout history. With the 
opening of bicycle factories in European 
countries and the increase in mass producti-
on, the use of these pleasant vehicles in daily 
life has also become widespread. 

A SPORT THAT APPEALS TO EVERYONE 
FROM 7 TO 70
Cycling, one of the favorite activities of almost 
every individual, starting with three wheels in 
childhood and then continuing with two 
wheels, has also turned into an international 
sport in competitions consisting of various 
rules and branches. Cycling, an activity with 
no age limit and can be easily practiced by 
people of all ages from 7 to 70, is a sport with 
more than 100 years of history in our country. 

Various competitions for professional and 
amateur cyclists are organized by the Turkish 
Cycling Federation in Türkiye and the Interna-
tional Cycling Union in the world. These orga-
nizations also determine the rules of the 
competitions. The most famous of these com-
petitions, which are divided into categories 
such as track, road, and mountain biking, is 
the Tour de France, which is held over a dis-
tance of approximately 4 thousand kilome-
ters in various parts of France. The most 
famous cycling competition in Türkiye is the 
Presidential Cycling Tour of Türkiye, the first 
intercontinental cycling tour.
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DİK VE SIKI BİR VÜCUDUN ANAHTARI BİSİKLET
Yağ yakan bir spor türü olan bisikletin çevrilen pedalları bacak 
ve karın kaslarını aktif olarak çalıştırır.  Sıkı ve dik bir vücudun 
anahtarı olan bisiklet; aynı zamanda omuz, boyun, kol ve sırt 
kaslarını da hareketlendirir. Bisiklet kullanımı karaciğerde 
bulunan şeker miktarını düşürerek metabolizmayı hızlandırır. 
Hareketliliği artıran bisiklet kullanımı kalp ve damar hastalık-
ları ile  kanser gibi ölümcül sağlık problemleri yaşamayı ciddi 
derecede azaltmaktadır. Amsterdam Üniversitesi tarafından 
yapılan bir araştırma sonucunda düzenli olarak bisiklet kulla-
nan kişilerin sağlık durumlarının kendilerinden 10 yaş daha 
küçük olan ancak hiç bisiklet kullanmayan kişiler ile aynı 
olduğu tespit edilmiştir. Şehirlerden dağlara, patikalardan 
sahillere her zaman her yerde yapılabilen bir spor olan bisiklet 
hareketsiz yaşamdan kurtuluş kapısıdır.

Ülkemizin birçok yerinde keyifle pedal çevireceğiniz bazı bisik-
let rotaları da bulunuyor. Bisiklet kullanıcıları için bambaşka 
dünyalara açılan ve âdeta nefes aldıran bir pencere niteliğinde 
olan bu rotalar ziyaretçilerini büyülüyor. Pedallar ile keşfe çıkı-
lan o noktalardan bazıları ise şunlardır:

CYCLING IS THE KEY TO A FIT AND TONED BODY
Cycling, a fat-burning sport, actively works the leg and abdo-
minal muscles. Cycling, the key to a tight and upright body, 
also mobilizes the shoulders, neck, arms, and back muscles. 
Cycling accelerates metabolism by reducing the amount of 
sugar in the liver. Cycling, which increases mobility, also signi-
ficantly reduces the risk of fatal health problems such as car-
diovascular diseases and cancer. As a result of a study condu-
cted by the University of Amsterdam, it was found that the 
health status of people who regularly use bicycles is the same 
as that of people who are ten years younger than themselves 
but who never use bicycles. From cities to mountains, trails to 
beaches, bicycling is a sport that can be practiced anywhere, 
anytime, and anywhere, and it is the door to salvation from the 
sedentary life.

There are some cycling routes in many parts of our country 
where you can pedal with pleasure. These routes, which are 
like a window to entirely different worlds for bicycle users, fas-
cinate their visitors. Some of those points to be explored with 
pedals are as follows:

YENİCE ORMANLARI:
Karabük il sınırları içerisinde yer alan ve ülkemizin 
en büyük ormanlarından olan Yenice Ormanları, 
bisikletseverler için keyifli bir rotadır. 7 adet bisik-
let parkuru bulunan alan aynı zamanda kamp yap-
mak için de uygundur. Meşe, akağaç ve porsuk gibi 
ağaç türleri ile anıt ağaçların da yer aldığı orman 
yeşilin yüzlerce tonunu gözler önüne sermektedir.

KAPADOKYA:
Hasan Dağı, Erciyes Dağı ve Göllüdağ başta olmak 
üzere birçok volkanın patlaması sonucunda olu-
şan volkanik arazide, rüzgar ile suyun aşındırma-
sıyla ortaya çıkan Kapadokya; peribacaları, gizemli 
yeraltı şehirleri ve kültürel özellikleriyle dikkat 
çekmektedir. Güzel atlar ülkesi olarak nitelendiri-
len Kapadokya, hem zorlu parkurları hem de 
masalsı doğası ile bisikletçilerin en çok tercih ettiği 
rotalar arasında bulunmaktadır. Yaklaşık 43 kilo-
metre uzunluğundaki patika ve vadilerde pedal 
çevirerek tarihin içerisinde yolcukluk yaptıran böl-
ge bisikletseverleri beklemektedir.

YENİCE FORESTS:
Yenice Forests, located within the borders of Kara-
bük province and one of the largest forests in our 
country, is a pleasant route for cycling lovers. The 
area with seven bicycle tracks is also suitable for 
camping. The forest, which includes tree species 
such as oak, maple, yew, and monumental trees, 
reveals hundreds of shades of green.

KAPADOKYA:
Kapadokya, which emerged from wind and water 
erosion on the volcanic terrain, formed due to the 
eruption of many volcanoes, especially Hasan 
Mountain, Erciyes Mountain, and Göllüdağ, attra-
cts attention with its fairy chimneys, mysterious 
underground cities, and cultural features. Descri-
bed as the land of beautiful horses, Kapadokya is 
one of the most preferred routes for bikers with its 
challenging trails and fairytale nature. The region, 
which offers a journey through history by pedaling 
on approximately 43 kilometers of paths and val-
leys, awaits bicycle lovers.
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KÖPRÜLÜ KANYON:
Yaklaşık 65 kilometre uzulunğunda bir 
bisiklet parkurunu bünyesinde barındıran 
ve Antalya’da yer alan kanyon, mavi ile yeşi-
lin kavuştuğu en güzel noktalardan biridir. 
14 kilometreyi aşan uzunluğu ve 100 metre-
yi aşan duvar yüksekliği ile ülkemizin en 
uzun kanyonlarından olan Köprülü Kanyon 
ziyaretçilerine bisiklet parkuru yanında raf-
ting, kano ve tırmanma gibi çeşitli etkinlik-
lere katılma imkânı da sunmaktadır. 

KÖPRÜLÜ CANYON:
The canyon, located in Antalya, is one of the 
most beautiful spots where blue and green 
meet, with a bicycle track of approximately 
65 kilometers in length. With a length of 
more than 14 kilometers and a wall height 
of more than 100 meters, the Köprülü Can-
yon, one of the longest canyons in our 
country, offers its visitors the opportunity 
to participate in various activities such as 
rafting, canoeing, and climbing in addition 
to the bicycle track. 

BÜYÜKADA:
İstanbul’da bulunan Prens Adaları’nın en 
büyüğü olan Büyükada, şehirden uzaklaşma-
dan sakinliği yakalamak isteyen bisiklet sürü-
cüleri için hem nostaljik hem de doğa ile iç içe 
bir rotadır. Motorlu araç trafiğine kapalı olan 
adada biri 14, diğeri 12 kilometre uzunluğunda 
iki adet bisiklet parkuru bulunmaktadır. Ada-
nın geneli yokuş olduğundan parkur sürücüle-
ri zorlasa da rota boyunca karşılaşılan eşsiz 
manzaralar tüm yorgunluğu unutturmaktadır.

BÜYÜKADA:
Büyükada, the largest of the Princes’ Islands in 
Istanbul, is a nostalgic and scenic route for 
cyclists who want to enjoy the tranquility of 
the city. The island is closed to motorized 
vehicle traffic, and there are two bicycle tracks, 
one 14 kilometers long and the other 12 kilo-
meters long. Although the track is challenging 
for cyclists as the island is mostly on slopes, 
the unique views along the route make you 
forget all the fatigue.

Bisiklet sürücülerine doğal güzellikleri ile eşlik 
eden mekân: Köprülü Kanyon

A place that accompanies cyclists with its 
natural beauties: Köprülü Canyon
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