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Kurumların varlık sebebi ülkeye ve millete hizmet etmektir. 
Bu hizmet yaygın, ulaşılabilir ve ihtiyaçlara cevap verebilir ol-
duğu takdirde vatandaşın hayatı kolaylaşır, huzur ve mutlu-
luğu artar. Şirket olarak bunun bilinciyle hizmet ağımızı her 
geçen gün daha da genişletiyor, yeni işyerlerimizi ülkemizin 
dört bir yanında vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. İşyeri 
sayımızı artırırken ürün ve hizmetlerimize de yenilerini ek-
liyoruz. Örneğin, geçtiğimiz ay yapılan yasal düzenlemeyle 
e-Tebligat ve e-Apostil alanlarında da hızlı, güvenilir, kaliteli 
ve etkin faaliyetler yürütecek olmanın gururunu yaşıyoruz. 
Bürokratik işlemleri kayda değer ölçüde azaltırken verimlili-
ğin artmasını sağlayacak bu hizmetler vatandaşımızın haya-
tını da kolaylaştıracaktır. 

İçinde bulunduğu değişim ve dönüşüm sürecinde hem faali-
yet alanlarında atılımlar yapan hem de ürün ve hizmet yel-
pazesini genişleten Şirketimiz, küresel vizyonu ve yenilikçi 
stratejileriyle geleceğe en iyi şekilde hazırlanmaktadır. Bu 
ay Pttlife dergimizde ayrıntılı şekilde ele alınmış olan kargo 
sektörü de operasyonel ve stratejik faaliyet alanlarımız ara-
sındadır. PTT Kargo, Şirketimizin yaygın ağı sayesinde ül-

Institutions’ raison d’être is to serve countries and nations. If 
this service is widespread, accessible and can address needs, 
the lives of citizens are facilitated, their peace and happiness 
are enhanced. Aware of this fact as a Company, we further de-
velop our service network by the day and unite our new offic-
es with citizens in all four corners of our country. As we are 
increasing the number of our offices, we diversify our prod-
ucts and services, as well. For instance, we are proud that we 
will also able to carry out rapid, reliable, quality and efficient 
activities in the fields of e-Notification and e-Apostille thanks 
to the legal regulation introduced last month. These services, 
which will ensure an increase in efficiency while substantially 
decreasing bureaucratic processes, will also facilitate the lives 
of our citizens.

Both taking leaps in its fields of activity and diversifying its 
product and service line, our Company is getting ready for the 
future in the best possible way with its global vision and inno-
vative strategies. Treated in detail in our Pttlife magazine this 
month, the cargo sector is also included among our operational 
and strategic fields of activity. Thanks to the widespread net-

Yeni işyeri ve ürünlerimizle hayatı 
kolaylaştırmaya devam ediyoruz
We continue making life easier with our new offices and products

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

Post and Telegraph Organization Corporation Chairman of Board and Director-General 
Universal Postal Union Council of Administration Chair

GENEL MÜDÜR’DEN
DIRECTOR-GENERAL’S ADDRESS

life
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kemizin her köşesine ulaşmakta, başka kimsenin gitmediği 
noktalara giderek vatandaşımıza hizmet sunmaktadır. 2012 
yılından beri faaliyet gösteren e-ticaret sitemiz ePttAVM.com 
gönderileri de PTT Kargo güvencesiyle alıcılarına ulaşmak-
tadır. Müşterilerimizin kolaylıkla erişebilecekleri noktalara 
kurulumunu yapmaya başladığımız “Kargomat 7/24” isimli 
akıllı kargo teslim dolaplarımız ise Şirketimizin inovatif ba-
kış açısının ve Ar-Ge faaliyetlerine verdiği önemin bir göster-
gesidir. Bu hizmetimiz sayesinde vatandaşlarımız kargolarını 
diledikleri gün ve saatte Kargomat 7/24’ten alabileceklerdir.

Yeni ürünler ortaya koyabilmek için yeni girişimlerde bulun-
mak gerekir. Ancak bu şekilde hedeflere ulaşılıp başarı hika-
yeleri yazılabilir. Geçtiğimiz ay katıldığımız Uludağ Ekonomi 
Zirvesi’nde de bu konu üzerinde durduk. Moderatörlüğünü 
üstlendiğimiz “Girişimciliğin Yarını” oturumunda Şirketimi-
zin son dönemdeki girişimleri neticesinde ortaya çıkan yeni 
ürünlerimizden söz ettik. Türkiye ve dünyadan birbirinden 
değerli konuşmacıların yer aldığı oturumda, küresel başarı 
hikayelerini bizzat onları yazanlardan dinledik ve geleceğin 
teknolojilerinin hem hayatımızı hem girişimciliği ne yönde 
etkileyeceğini ele aldık. 

Şirket olarak hayatın her alanına dokunan faaliyetlere imza 
atıyor, ülkemiz ve milletimizin yararını gözeten çeşitli orga-
nizasyonlar içinde yer alıyoruz. Geçtiğimiz ay Orman ve Su 
İşleri Bakanlığımız tarafından düzenlenen ve Cumhurbaş-
kanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakanımız Sa-
yın Binali Yıldırım’ın teşrifleriyle gerçekleşen “Milletimizle 
Birlikte Daha Yeşil Türkiye Buluşması”, Şirketimiz açısından 
da son derece büyük önem taşımaktadır. PTT’miz 23 milyon 
haneye Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından imzalanmış 
mektupları ve beraberinde karaçam tohumlarını ulaştıracak-
tır. Mektuplaşma kültürünün gelişmesine ve çevre bilincinin 
yaygınlık kazanmasına önemli katkı sağlayacak böylesine an-
lamlı bir projede yer almak Şirketimiz için övünç vesilesidir.

PTT A.Ş. olarak ulusal ve uluslararası faaliyetlerimizi Nisan 
ayında da sürdürecek; gerek Dünya Posta Birliği İdari Konsey 
Başkanlığımız gerek bölgesel ve küresel işbirliklerimiz çerçe-
vesinde önemli çalışmalar gerçekleştireceğiz. 

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutluyor, 
bu ay idrak edeceğimiz Miraç ve Berat Kandillerinin ülkemiz, 
milletimiz ve tüm İslam âlemi için hayırlara vesile olmasını 
temenni ediyorum.

work of our Company, PTT Kargo reaches all four corners of our 
country and offers services to our citizens by going where no 
one else goes. The parcels of our e-commerce site, ePttAVM.com, 
which has been active since 2012, are delivered to their recipi-
ents through the PTT Kargo seal of trust. Our smart cargo de-
livery cabinets called “Kargomat 7/24”, which we have begun 
to install in spots that can easily be accessed by our customers, 
on the other hand, are an important indicator of our Compa-
ny’s innovative perspective and the importance it attributes to 
R&D activities. Thanks to this service of ours, our citizens will 
be able to pick up their parcels at Kargomat 7/24 on their pre-
ferred time and day.

You need to be engaged in new enterprises to come up with new 
products. This is the only way to achieve goals and write suc-
cess stories. We treated this issue at the Uludağ Economy Sum-
mit we attended last month. We talked about our new products 
that are the results of our Company’s recent enterprises. In the 
session, which was attended by valuable speakers from Turkey 
and the world, we listened to global success stories from those 
who wrote them and evaluated how the technologies of the fu-
ture will shape both our lives and entrepreneurship.

As a Company, we carry out activities that spread out to all 
fields of life, and participate in various events that are beneficial 
to our country and nation. The “Let’s Build Together a Green-
er Turkey Meeting”, organized by our Ministry of Forestry and 
Water Affairs and realized with the attendance of our Esteemed 
President Recep Tayyip Erdoğan and Esteemed Prime Minister 
Binali Yıldırım, is of major significance for our Company, as 
well. Our PTT will deliver letters signed by our Esteemed Presi-
dent as well as black pine seeds to 23 million homes. Being part 
of such a meaningful project that will contribute to the devel-
opment of the culture of exchanging letters and environmental 
consciousness is a source of pride for our Company. 

As the PTT Corp., we will continue our national and interna-
tional activities during the month of April as well and carry out 
important works within the framework of both our Universal 
Postal Union Council of Administration Chairmanship and our 
regional and international collaborations.

I celebrate our 23 April National Sovereignty and Children’s 
Day and hope that the Laylat al-Mi’raj and Laylat al-Bara’at, 
which we will experience this month, will lead to good for our 
country, nation and the entire world of Islam.



“Çanakkale ruhunu bize miras bırakan kahramanlara 
vefa borcumuzu ödemek için çalışıyoruz”
“We work to do our duty of loyalty to the heroes who handed down the Gallipoli spirit to us” 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Mart Şehitleri 
Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 103. Yıldönümü nedeniy-
le Çanakkale Şehitler Abidesi’nde düzenlenen törene katıldı. 
Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Şehitlik Defteri 
imzalanırken, Çanakkale cephesinde şehit düşen askerler için 
dua edildi ve şehitliklere karanfil bırakıldı.

Çanakkale Şehitler Abidesi’ndeki programın ardından 1915 
Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu Kule 
Temel Betonu ile Kule Kazık Çakım Töreni gerçekleştirildi. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende yaptığı konuşmada, bu ta-
rihî günde tüm şehitleri ve gazileri, Gazi Mustafa Kemal ile 

President Recep Tayyip Erdoğan participated in the ceremo-
ny held on the occasion of the 18 March Martyrs’ Day and the 
103rd Anniversary of the Gallipoli Victory in the Gallipoli Mon-
ument of Martyrs. In the ceremony, President Erdoğan signed 
the Martyrs’ Memorial Book and prayers were recited for the 
soldiers who fell martyr in the Gallipoli Front. 

Following the program at the Çanakkale Martyrs’ Memori-
al, 1915 Çanakkale Bridge and Malkara-Çanakkale Highway 
Tower Foundation Concrete and Tower Penetration Ceremony 
was held. In the speech he delivered in the ceremony, President 
Erdoğan said that on this historic day they commemorated all 
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birlikte Kurtuluş Savaşı’nın bütün kahramanlarını minnet ve 
şükranla yâd ettiklerini söyledi. Bir asır önce Çanakkale’de 
gerçekleşen istiklal mücadelesinin eşsiz bir destan olduğunu 
ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Çanakkale, tarihi şanlı 
zaferlerle dolu bir milletin asırlık uykusundan uyandığı, kül-
lerinden yeniden doğduğu, birlik ve beraberlik ruhunu abi-
deleştirdiği topraktır” dedi.  “Çanakkale, Türk milleti olarak 
vatanımıza, hürriyetimize, bizi biz kılan mukaddes değerlere 
bağlılığımızın da timsalidir” değerlendirmesinde bulunan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Göreve geldiğimiz günden bu yana 
Çanakkale ruhunu bize miras bırakan o eşsiz kahramanlara 
vefa borcumuzu ödemek için çalışıyoruz. Çanakkale’den aldı-
ğımız cesaret ve ilhamla Türkiye’yi hak ettiği seviyelere taşı-
manın mücadelesini veriyoruz” diye konuştu. 

“1915 Çanakkale Köprüsü birçok açıdan  
rekorların köprüsüdür”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün ulaşımda, sağlıkta, eğitim-
de, savunma sanayisinde 15 yıl öncesiyle mukayese edileme-
yecek kadar gelişmiş bir Türkiye olduğunu ifade ederek, “Ül-
kemizi hayalleriyle buluşturmak için 2023 hedeflerimiz, 2053 
ve 2071 vizyonumuz doğrultusunda emin adımlarla ilerliyoruz. 
İşte bugün bir taraftan şehitlerimizi minnetle anarken, aynı za-
manda onların uğruna canlarını feda ettiği idealleri de gerçek-
leştiriyoruz. Dedelerimiz bundan 103 sene önce tüm imkansız-
lıklara rağmen tarihin akışını değiştiren, dünya tarihine altın 

martyrs and veterans, all the heroes of the War of Independence 
as well as Ghazi Mustafa Kemal with gratitude and thankful-
ness. Indicating that the struggle for independence experienced 
in Gallipoli a century ago is an idiosyncratic legend, President 
Erdoğan said, “Gallipoli is the land where a nation, whose histo-
ry is full of glorious victories, woke up from its centennial sleep, 
was reborn of its ashes, and where the spirit of unity and togeth-
erness was immortalized. Making the evaluation that “Çanak-
kale is the symbol of our loyalty to our homeland, independence 
and the sacred values that make us,” President Erdoğan said, 
“Since the day we took office, we work to do our duty of loyalty 
to the heroes who handed down the Gallipoli spirit to us. With 
the courage and inspiration we take from Gallipoli, we struggle 
for advancing Turkey to the levels it deserves.” 

“1915 Çanakkale Bridge is a bridge of records in 
many aspects” 

Indicating that today, there is a Turkey which is developed in 
the transportation, health, education and defense industries 
in such a manner that is uncomparable to 15 years ago, Pres-
ident Erdoğan said, “We advance with firm steps in line with 
our 2023 targets, 2053 and 2071 vision in order to make our 
country’s dreams come true. Today, while commemorating our 
martyrs with gratitude, we make their ideals, for which they 
lost their lives, come true, as well. 103 years ago, despite all 
impossibilities, our ancestors made history that changed the 

7
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harflerle nakşedilen büyük bir destan yazmışlardı. Bizler de 
Marmaray, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osman Gazi Köp-
rüsü, Avrasya Tüneli, işte buradaki 1915 Çanakkale Köprüsü 
gibi projelerle tarihe damgamızı vuruyoruz” dedi. Cumhur-
başkanı Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü’nün birçok açıdan 
rekorların köprüsü olduğunu belirterek, bitiş tarihinin 18 ay 
öne çekildiğini ve 18 Mart 2022’de açılacağını söyledi. 

Başbakan Binali Yıldırım ise törende yaptığı konuşmada 1915 
Çanakkale Köprüsü’nün dünyanın en uzun asma köprüsü ol-
duğunu, iki kule arasında tam 2 bin 23 metre açıklık bulun-
duğunu kaydetti. Türkiye’nin bir taraftan içeride ve dışarıda 
terörle mücadelesini kararlılıkla sürdürürken diğer taraftan 
dünyanın en büyük projelerini yapmaya devam ettiğini vur-
gulayan Başbakan Yıldırım, 1915 Çanakkale Köprüsü’nün ha-
yırlı uğurlu olmasını diledi. Başbakan Yıldırım, Türkiye’nin 
emin adımlarla 2023’e, Cumhuriyet’in 100. yılına büyük 
eserlerle yürümeye devam edeceğini belirterek, “Türkiye’ye 
güvenmeye devam edin” dedi.

“Kulelerin testlerini bitirdik”

Törende Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet 
Arslan da bir konuşma yaptı. Bakan Arslan, 1915 Çanakkale 
Köprüsü inşaatıyla ilgili olarak, “Kulelerin testlerini bitirdik. 

course of it and have had their name written in letters of gold in 
world history. We make our mark on history with projects such 
as Marmaray, Yavuz Sultan Selim Bridge, Osman Gazi Bridge, 
Eurasia Tunnel and 1915 Çanakkale Bridge here.” Indicating 
that the 1915 Çanakkale Bridge is a bridge of records in many 
aspects, President Erdoğan said that the due date was brought 
forward and the bridge would be opened on 18 March 2022. 

In the speech he delivered in the ceremony, Prime Minister Bina-
li Yıldırım stated that the 1915 Çanakkale Bridge is the longest 
suspension bridge of the world and the span between the two 
towers is 2 thousand 23 meters. Emphasizing that on one hand 
Turkey presses ahead with its struggle against terrorism at 
home and abroad and on the other hand it continues to carry 
out the greatest projects of the world, Prime Minister expressed 
his wishes for the 1915 Çanakkale Bridge to lead to good. Indi-
cating that Turkey continues to proceed with firm steps towards 
2023 and the centenary of the Republic with great works, Prime 
Minsiter Yıldırım said, “Continue having faith in Turkey.” 

 “We have completed the tests of the towers”

In the ceremony, Minister of Transport, Maritime Affairs and 
Communication Ahmet Arslan delivered a speech, as well. Re-
garding the construction of the 1915 Çanakkale Bridge, Minister 
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Her kulenin yüksekliği 318 metre. Ayrıca tepe yüksekliği  
333 metre ile sadece boy olarak değil, kule yüksekliğiyle de 
rekor kırmış olacağız. 46 metrelik tabya genişliğiyle dünya-
nın birçok köprüsünden farklı olarak adeta iki ayrı köprü 
yapacağız ve bu iki köprüyü 9 metrelik bağlantı girişleriyle 
birbirine bağlayacağız. 1915 Çanakkale Köprüsü şanına yakı-
şır vaziyette sadece büyüklüğüyle değil, teknik özellikleriyle 
de bir ilk olacak” dedi. Bakan Arslan, bundan sonraki süreç-
le ilgili, “Kısa sürede inşallah bu kazıkları çakmak suretiyle 
imal ettiğimiz keson beton blokları buraya nakledip böylece 
köprünün imalatlarına başlamış olacağız” bilgisini aktardı.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin  
103. Yıldönümü çerçevesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın katılımıyla Çanakkale 
18 Mart Stadyumu’nda da bir tören gerçekleştirildi. 

PTT’den pul sergisi

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT A.Ş.), 18-22 
Mart 2018 tarihleri arasında Çanakkale Zaferi’nin 103. Yılı 
Pul Sergisi düzenledi. Sergi “Boğaz Komutanlığı, Deniz Mü-
zesi Komutanlığı, Muaveneti Milliye Sergi Salonu/Çanak-
kale” adresinde açıldı. Sergi alanında mesai saatleri içinde 
“Çanakkale Zaferi’nin 103. Yılı Pul Sergisi 18-22.03.2018 
ÇANAKKALE” ibareli özel tarih damgası kullandırıldı. 
Konuya ilişkin özel tarih damgalı zarflar 2,50 TL bedelle  
www.filateli.gov.tr adresinde ve filateli cep uygulamasında 
satışa sunuldu.

Arslan relayed the following information: “We have completed 
the tests of the towers. The height of each tower is 318 meters. In 
addition, we will break record with the height of crest of 333 me-
ters not only in terms of length but also in terms of height of tower.  
With the road width of 46 meters, we will build almost two sepa-
rate bridges which are different from many bridges of the world 
and we will connect these two bridges with connection points of 9 
meters. Befitting its own dignity, the 1915 Çanakkale Bridge will 
be a first not only in terms of its size but also its technical speci-
fications.” Regarding the next process, Minister Arslan relayed 
the following information, “We will transfer the caisson concrete 
blocks which we have produced by penetrating the piles in a short 
time and thus we will start the construction of the bridge.” 

On the occasion of 18 March Martyrs’ Day and the 103rd Anniver-
sary of the Gallipoli Victory, a ceremony was held at the Çanak-
kale 18 March Stadium with the attendance of President Recep 
Tayyip Erdoğan and Prime Minister Binali Yıldırım. 

Stamp exhibition by the PTT

The Post and Telegraph Organization Corporation (PTT 
Corp.) held the 103rd Anniversary of the Gallipoli Victo-
ry Stamp Exhibition between 18-22 March 2018. The exhi-
bition was opened at the address of the Dardanelles Strait 
Naval Command Museum’s Muaveneti Milliye Exhibition 
Hall/Çanakkale. In the exhibition area special day stamp 
of “Çanakkale Zaferi’nin 103. Yılı Pul Sergisi 18-22.03.2018 
ÇANAKKALE” was used. Special day stamp marked cov-
ers regarding the subject were put up for sale for 2.50 TL on  
www.filateli.gov.tr and on the mobile application of philately.
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On 21 March 2018, President Recep Tayyip Erdoğan partic-
ipated in the promotional event of the afforestation mobili-
zation which was launched with the slogan of “Let’s Build a 
Greener Turkey Together”. Stating that 21 March marks the 

“International Day of Forests” in the event 
organized by the Ministry of Forestry 
and Water Affairs at the Beştepe Nation-
al Culture and Congress Center, President 
Erdoğan said that Turkey, which planted 
4 billion 39 million saplings in 15 years, 
has the right to proudly celebrate this day. 
Indicating that our country increased its 
forest land by 15 million decares from 208 
million to 223 million, President Erdoğan 
said, “To protect forests is to protect the 
homeland.”

Stating that the Ministry of Forestry and Water Affairs will 
convey the campaign invitation letter to 23 million houses 
via the PTT, President Erdoğan asked the citizens to plant the 
black pine sees attached to the letter. Putting the first letter 
in the post box, President Erdoğan signed the commemorative 
stamp themed “Plants” issued by the PTT. 

23 million letters for a greener Turkey 
Daha yeşil bir Türkiye için 23 milyon mektup

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21 Mart 2018 tarihinde 
“Daha Yeşil Bir Türkiye’yi Birlikte İnşa Edelim” sloganıyla baş-
latılan ağaçlandırma seferberliğinin tanıtım etkinliğine katıldı. 
Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından Beştepe Millet Kültür ve 
Kongre Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte, 
21 Mart’ın “Dünya Ormancılık Günü” oldu-
ğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
son 15 yılda 4 milyar 39 milyon fidanı top-
rakla buluşturan Türkiye’nin bu günü göğsü-
nü kabartarak kutlama hakkı bulunduğunu 
söyledi. Ülkemizin son 15 yılda orman alan-
larını 15 milyon dekar artırarak 208 milyon-
dan 223 milyon dekara çıkardığını belirten 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ormana sahip 
çıkmak, vatana sahip çıkmaktır” dedi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orman ve Su İşle-
ri Bakanlığı’nın PTT vasıtasıyla 23 milyon haneye kampanyaya 
davet mektubu ulaştıracağını ifade ederek, vatandaşlardan mek-
tubun ilişiğinde yer alan karaçam tohumlarını toprakla buluş-
turmalarını istedi. İlk mektubu posta kutusuna atan Cumhur-
başkanı Erdoğan, PTT tarafından tedavüle çıkarılan “Bitkiler” 
konulu anma pulunu da imzaladı.

2
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Turkey, which impresses with is natural beauties as well as his-
torical and cultural richness, is among the countries that host 
the most plant species in the world. Home to over 12 thousand 
plant species, Turkey not only overtakes the European continent 
but also exhibits a quite rich variety in terms of endemic plants. 

The Post and Telegraph Organization Corporation (PTT Corp.) 
prepared a commemorative stamp by treating our country’s 
plants each more beautiful than the other. On the commemora-
tive stamps issued on 21 March 2018 are the visuals of the plant 
species specific to the seven regions of Turkey are the visuals 
of Sunflower Seed of Antalya, Imperial Fritillary, Olive, Corn-
flower, Iridescent Flower of Gölbaşı, Rhododendron and Tulip. 

Commemorative stamps of 7 different values and 26x41 milli-
meters were put up for sale for 2 TL and the related first day 
cover of 136x210 millimeters for 15 TL in PTT branches, on 
www.filateli.gov.tr and on the mobile application of philately. 

The first day stamp with the inscription “Bitkiler 21.03.2018 
ANKARA” was used on the same day with the sale of the said 
philatelic products at the address of PTT Pul Müzesi Anafarta-
lar Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 13 Ulus/ANKARA. 

Eye-catching plants on stamps
Göz alıcı bitkiler pullarda

Tarihî ve kültürel zenginliklerinin yanı sıra doğal güzellikle-
riyle de kendine hayran bırakan Türkiye, dünyada en çok bit-
ki türü barındıran ülkeler arasında yer alıyor. 12 binden fazla 
bitki türüne ev sahipliği yapan Türkiye, bu konuda tüm Avru-
pa Kıtası’nı geride bırakırken, endemik bitkiler açısından da 
oldukça zengin bir çeşitlilik sergiliyor. 

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT A.Ş.), ülkemizin 
birbirinden güzel bitkilerine yer vererek bir anma pulu hazır-
ladı. 21 Mart 2018 tarihinde tedavüle çıkarılan anma pulunda, 
Türkiye’nin yedi bölgesine özgü bitki türleri arasında bulunan 
Antalya Çiğdemi, Ters Lale, Zeytin, Peygamber Çiçeği, Gölbaşı 
Sevgi Çiçeği, Orman Gülü ve Lale görselleri yer aldı. 

26x41 milimetre boyutundaki 7 değerli anma pulu 2’şer TL be-
delle, söz konusu pula ait 136x210 milimetre boyutundaki ilk 
gün zarfı ise 15 TL bedelle PTT işyerlerinde, www.filateli.gov.tr 
adresinde ve filateli cep uygulamasında satışa sunuldu.

Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte PTT 
Pul Müzesi Anafartalar Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 13  
Ulus/ANKARA adresinde “Bitkiler 21.03.2018 ANKARA” iba-
reli ilk gün damgası kullandırıldı. 

3
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The International Maritime Summit was carried out in İstanbul 
on 17 March 2018. Pointing out the importance of the investments 
made in transportation and infrastructure in his opening speech, 
Prime Minister Binali Yıldırım said, “Thanks to the investments 
made in Turkey in divided roads, the distance between cities was 
shortened by at least 1.5 hours in 12 years. The trade between cit-
ies increased by 40 percent and thanks to these roads, unemploy-
ment in Turkey decreased by 1 percent. In addition, all the cities 
became able to export. The immigration from less developed cities 
to more developed ones relatively stopped and remigration start-
ed.” Emphasizing that Turkey will continue growing, creating 
employment and increasing its export, Prime Minister Yıldırım 
evaluated, “Because what we dream for our country is big and 
the maritime sector has a special place within these dreams.” 

Indicating that the maritime sector is quite important for Turkey, 
which is surrounded by seas in three sides, Prime Minister Binali 
Yıldırım said, “In the last 16 years, we have achieved great pro-
gress in the maritime sector as it is the case in all other fields. 
Today, 58 percent of the monetary value of our total export and 
foreign trade, 87 percent of the load amount is made via sea 
way. We have 62 maritime agreements with 46 countries. In big 
yacht production Turkey is a brand and ranks third in the world. 
Regarding ship construction we have progressed from the 23rd 

to the 5th place in the world in ships of small and medium-sized 

“We have achieved serious progress in maritime activities” 
“Denizcilik faaliyetlerinde ciddi bir ivme yakaladık”

Uluslararası Denizcilik Zirvesi 17 Mart 2018 tarihinde İstan-
bul’da yapıldı. Başbakan Binali Yıldırım açılıştaki konuşma-
sında ulaşım ve altyapı yatırımlarının önemine işaret ederek, 
“Türkiye’de bölünmüş yollara yapılan yatırım sayesinde son 
12 yılda iller arasındaki mesafe en az 1,5 saat kısaldı. İllerin 
kendi arasındaki ticareti yüzde 40 arttı ve bu yollar sayesinde 
Türkiye’nin işsizliği ülke bazında yüzde 1 azaldı. Ayrıca bütün 
iller ihracat yapar hale geldi. Göreceli olarak daha az kalkın-
mış illerden daha fazla kalkınmış illere olan göçler durdu ve 
tersine göç başladı” dedi. Türkiye’nin büyümeye, istihdam 
üretmeye ve ihracatını artırmaya devam edeceğini vurgula-
yan Başbakan Yıldırım, “Çünkü ülkemiz için kurduğumuz ha-
yaller büyük ve bu hayaller içerisinde denizcilik sektörünün 
de ayrı bir yeri var” değerlendirmesinde bulundu.

Başbakan Binali Yıldırım, üç tarafı denizlerle çevrili Türki-
ye için denizcilik sektörünün çok önemli olduğunu belirterek 
şunları söyledi: “Son 16 yılda bütün alanlarda olduğu gibi 
denizcilik faaliyetlerinde de ciddi bir ivme yakaladık. Bugün 
toplam ihracatımızın veya toplam dış ticaretimizin parasal 
değer olarak yüzde 58’i, yük miktarı olarak yüzde 87’sini de-
niz yoluyla gerçekleştiriyoruz. 46 ülkeyle 62 adet denizcilik 
antlaşmamız var. Büyük yat üretiminde Türkiye bir marka, 
dünya 3’üncüsü. Gemi inşaatında, küçük ve orta ölçekli özellik 
arz eden gemilerde sipariş bazında dünya 23’üncülüğünden 

4
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property in terms of order. We increased our number of ship-
yards from 37 to 78.  We have 177 well-equipped ports. In the last 
16 years, there has been a 167 percent increase in the number of 
ships in the merchant marine fleet. We rank 15th in terms of the 
size of the merchant marine fleet.” 

Local and national vessel traffic system 

Prime Minister Binali Yıldırım said that they established a com-
pletely local and national vessel traffic system along the İstanbul 
Bridge, Çanakkale Bridge as well as the coastline and that the 
works are about to end. Stating that Turkey is among the 10 coun-
tries that designs, builts and puts into service its own warships,  
Prime Minister Yıldırım said, “Turkey has all the experience and 
competence in the construction of commercial and military de-
signed ships. With the products we produce which have new and 
local technology, we rank among the countries that have a say in 
the world markets.” 

Touching upon the developments in the maritime sector in  
Turkey and international activities, Minister of Transport, Mar-
itime Affairs and Communication Ahmet Arslan said, “We can 
proudly say that we are in a quite important position in the in-
ternational sense in the maritime field.” Secretary General of the 
International Maritime Organization Kitack Lim, on the other 
hand, indicated that the Turkish government attaches impor-
tance to the collaboration between the member countries of the 
International Maritime Organization (IMO) as well as the activ-
ities in the maritime sector and thanked Prime Minister Yıldırım 
and Minister Arslan for their support.

dünya 5’inciliğine kadar yükseldik. Tersane sayımızı 37’den 
78’e çıkardık. 177 adet iyi donatılmış limanımız var. Son 16 
yılda deniz ticaret filomuzdaki gemi sayısında yüzde 167’lik 
bir artış söz konusu. Deniz ticareti filo büyüklüğü bakımın-
dan 15’inci sıradayız.” 

Yerli ve millî gemi trafik sistemi

Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul Boğazı, Çanakkale Boğa-
zı ve bütün sahil şeridi boyunca tamamen yerli ve millî gemi 
trafik sistemi kurduklarını, çalışmaların bitme aşamasına 
geldiğini söyledi. Başbakan Yıldırım, Türkiye’nin dünyada 
kendi savaş gemisini tasarlayan, inşa eden ve hizmete alan 10 
ülke arasında bulunduğunu belirterek, “Türkiye gerek ticaret 
gemisi, gerekse askerî amaçlı gemi yapımında her türlü tecrü-
beye ve yetkinliğe sahiptir. Ürettiğimiz yeni ve yerli teknoloji-
ye sahip ürünlerle dünya pazarlarında söz sahibi olan ülkeler 
arasında yerimizi alıyoruz” dedi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan 
konuşmasında Türkiye’de denizcilik sektöründeki gelişmeler 
ile uluslararası faaliyetlere değinerek, “Denizcilik alanında 
uluslararası arenada çok önemli bir konumda olduğumuzu 
artık gururla söyleyebiliyoruz” ifadelerini kullandı. Uluslara-
rası Denizcilik Örgütü (IMO) Genel Sekreteri Kitack Lim ise 
Türk hükümetinin IMO üyesi ülkeler arasındaki işbirliğine 
ve denizcilik sektöründeki faaliyetlere büyük önem verdiğini 
kaydederek, destekleri nedeniyle Başbakan Yıldırım ve Bakan 
Arslan’a teşekkür etti.
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Akil Gençler Kulübü’nce 
düzenlenen “Ulaşımda, Erişimde Türkiye” etkinliğine katıldı. 
Gençlere, Bakanlık tarafından yürütülen çalışmalarla ilgili 
bilgi aktaran Bakan Arslan, hâlihazırda 76 ilin birbirine bö-
lünmüş yollarla bağlı olduğunu kaydederek, “Önümüzdeki yıl 
sonu itibarıyla 81 ilimiz bölünmüş yollarla birbirine bağlan-
mış olacak” dedi.

Türkiye’nin hedeflerinin büyük olduğunu ve bu doğrultuda 
önemli çalışmalara imza atıldığını ifade eden Bakan Ars-
lan, “Hedeflerin başında kuralları koyanlardan, takip edi-
lenlerden olmak geliyor. ‘Gelişmeleri dünya ile birlikte biz 
sağlamalıyız’ diyen bir anlayışla hareket ediyoruz. Bu çer-
çevede ülkemizi ulaşılabilir, erişilebilir hale getiriyoruz” 
diye konuştu. Bakan Arslan, Türkiye’nin son yıllarda bili-
şim sektöründe ciddi mesafeler aldığını belirterek,  bu alan-
da da dünyayı takip eden değil, dünyanın öncüsü olmak  
istediklerini söyledi. 

Minister of Transport, Maritime Affairs and Communication 
Ahmet Arslan participated in the “Turkey in Transportation 
and Access” event organized by the “Wise Youth Club” of the İs-
tanbul Technical University (İTU). Relaying information on the 
works carried out by the Ministry to the youth, Minister Arslan 
informed that 76 cities are connected each other with divided 
roads and said, “By the end of next year, our 81 cities will be 
connected to each other with divided roads.” 

Expressing that Turkey sets high targets and achieves impor-
tant works within this framework, Minister Arslan said, “On top 
of these targets comes the one to become among those who set 
and follow rules. We are proceeding with an understanding that 
says, ‘We should ensure developments with the world’. Within 
this framework, we are making our country reachable and ac-
cessible.” Indicating that serious progress was made in the re-
cent years in the informatics sector in Turkey, Minister Arslan 
said that they do not want to follow the world, they want to be 
the pioneer of the world in this field, as well.

“81 ilimizi bölünmüş yollarla 
birbirine bağlayacağız”
“We will connect our 81 cities to each other 
with divided roads” 

5
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Türkiye destinasyonları
Destination:Turkey

Anadolu’nun kadim şehri: Mardin
Mardin: The ancient city of Anatolia

Emre Bozkır

life

Mardin, Mezopotamya’nın incisi, bir ma-
sal şehri... Dicle ve Fırat nehirleri arasında 
kalan, İpek Yolu’nun geçtiği, insanlık tarihi 
için çok önemli bir coğrafyadır Mezopo-
tamya. Medeniyetlerin beşiği olarak anılır. 
Mardin, İran, Azerbaycan ve Anadolu’dan 
gelip Suriye, el-Cezire ve Irak’a giden kadim 
yollara hâkim bir konumdan Mezopotamya 
ovasını seyreder. 

Mardin is the pearl of Mesopotamia and the city 
of fairytales... Mesopotamia resides in a geogra-
phy between the rivers of Tigris and Euphrates, 
which is important for the history of humanity 
and where the Silk Road passes through. Mar-
din faces the Mesopotamia plain from an angle 
that oversees the ancient roads coming from 
Iran, Azerbaijan and Anatolia and directing  
towards Syria, Al Jazeera and Iraq. 
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Adı Süryanice kaynaklarda Marde, Arapça 
kaynaklarda Mâridîn olarak geçen Mar-
din’in ne zaman, nasıl ve kimler tarafından 
kurulduğu kesin olarak bilinmemektedir. 
Bununla birlikte, Artuklu Üniversitesi’nin 
yerleşkesinde yapılan kazı çalışmaları, şeh-
rin tarihinin Paleolitik Çağ’a dayandığını 
göstermektedir. Tarihte Mardin adı ilk kez 
4. yüzyıl Roma tarihçilerinden Ammianus 
Marcellinus’un eserlerinde geçer. Stratejik 
bakımdan önemli bir yerde bulunan Mar-
din tarih boyunca Romalılardan Artuklu-
lara, Akkoyunlulardan Osmanlılara çok 
sayıda uygarlığa yurt olmuştur. 

Batıda Şanlıurfa, kuzeyde Diyarbakır ve 
Batman, kuzeydoğuda Siirt ve doğuda Şır-
nak ile komşu olan Mardin’in güneyinde 
Suriye sınırı bulunur. Denizden yaklaşık 
1100 metrelik bir yükseklikte kurulmuş 
olan şehirde karasal iklim hâkimdir. Derik, 
Nusaybin ve Savur ilçelerinde Akdeniz ikli-
minin etkileri de görülür. Şehrin ekonomisi 
tarım, hayvancılık ve ticarete dayalıdır. 

It is not exactly known when, how and by 
whom Mardin, the name of which is Marde 
in Syriac sources and Mâridîn in Arabic 
sources, was established. Having said that, 
the excavation works carried out in the cam-
pus of the Artuklu University reveal that the 
history of the city dates back to the Paleolith-
ic Age. The name Mardin was used for the 
first time in history by the Roman historian 
of the 4th century, Ammianus Marcellinus. 
Mardin, which is in a strategically important 
geographical location, was home to many 
civilizations from Romans to Artuqids from 
Akkoyunlus to Ottomans throughout history. 

Neighboring Şanlıurfa to the west, Diyar-
bakır and Batman to the north, Siirt to the 
northeast and Şırnak to the east, Mardin 
borders Syria to the south. Established at 
1100 meters of height from the sea level, the 
city’s climate is continental. The effects of 
the Mediterranean climate are observed in 
the Derik, Nusaybin and Savur districts, as 
well. The economy of the city is based on ag-
riculture, husbandry and commerce. 

Adı Süryanice kaynaklarda Marde, Arapça kaynaklarda Mâridîn olarak geçen 
Mardin’in ne zaman, nasıl ve kimler tarafından kurulduğu kesin olarak bilinmemektedir.

It is not exactly known when, how and by whom Mardin, the name of which is Marde 
in Syriac sources and Mâridîn in Arabic sources, was established. 



12. yüzyılda inşa edilen Emineddin ve Necmeddin Külliyeleri, 
Artuklu döneminden kalma oldukça önemli yapılardır. Bun-
ların yanı sıra Hatuniye, Şehidiye ve Zinciriye Medreseleri ile 
yapımının Akkoyunlu devrinde tamamlandığı kabul edilen 
Kasımiye Medresesi gibi çok sayıda tarihî eser görülebilir. Şe-
hirde yine çoğunlukla Artukluların inşa ettiği ve günümüze 
kadar ulaşan camiler de vardır. Bunların başında dönemin 
Artuklu üslubunu yansıtan Ulu Cami, Melik Mahmut ve La-
tifiye Camileri gelir. Osmanlılar döneminde inşa edilen ca-
miler arasında Kıseyri, Reyhaniye ve Zairi Camileri sayılabi-
lir. Mardin’de Kartal Yuvası olarak da anılan Mardin Kalesi,  

Constructed in the 12th century, the  Emineddin and Necmed-
din Social Complexes are quite important structures that 
were inherited from the Artuqid period. In addition, many 
historical works such as madrasas of Hatuniye, Şehidiye and 
Zinciriye as well as the Kasımiye Madrasa, which is thought 
to be completed during the Akkoyunlu period, can be seen. In 
the city, there are also mosques which were mainly built by the 
Artuqids as well and which have made it to the present day. 
Foremost among them are the Ulu, Melik Mahmut and Latifi-
ye Mosques that reflect the Artuqid style.  Among the mosques 
constructed during the Ottoman period in the city are Kıseyri,  

18

Mardin bir mimari cennetidir. Günümüzde şehirdeki yapıla-
rın çoğu başta Artuklu, ayrıca Akkoyunlu ve Osmanlı dönem-
lerinden izler taşır. Taşlardan örülmüş bir kent denebilecek 
Eski Mardin’in her sokağında her medeniyetten bir mimari 
eser görmek mümkündür. Şehrin merkezinde ve civarında 
çeşitli inançlara ait manastır ve kiliseler vardır. Bunlardan 
Süryanilere ait yapılar öne çıkar. Bir Süryani eseri olan Dey-
rulzafaran Manastırı 4. yüzyılda kurulmuş ve Süryani Kadim 
cemaatinin dinî merkezi olmuştur. Manastır içerisinde Mor 
Hananyo, Meryem Ana ve Mor Petrus olmak üzere üç kilise 
ile bir şapel yer alır. Şehirde ayrıca Mor Mihail, Kırklar, Surp 
Kevork gibi özellikle çan kulelerinin mimarisiyle dikkat çe-
ken kiliseler bulunur. 

Mardin is an architectural heaven. Most of the structures in the 
city in our day bear the traces of primarily Artuqid, as well as 
Akkoyunlu and Ottoman periods. In each street of ancient Mar-
din, which can be deemed the masoned city, it is possible to see 
an architectural work by each civilization. In the city center and 
environs, there are monasteries and churches of different beliefs. 
Among them, the structures that belonged to Syriacs come to 
the forefront. The Dairu’l-Zafaran Monastery, which is a Syriac 
work, was established in the 4th century and became the religious 
center of the Syriac Kadim congregation. Inside the monastery, 
there are three churches namely Mor Hananyo, Virgin Mary and 
Mor Petrus and a chapel. In addition, there are churches in the 
city that grab attention with the architecture of their belfries in 
particular such as Mihail, Kırklar and Surp Kevork. 
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Artuklu ve Osmanlı devirlerinden kalma hamam ve çeşmeler, 
eski hanlar ile bir kervansaray, yüzlerce yıllık çarşılar, ayrıca 
günümüzde Artuklu Üniversitesi’ne devredilmiş eski PTT bi-
nası gibi mutlaka görülmesi gereken başka pek çok yapı var-
dır. Mardin tarihî ve mimari yapı bakımından o kadar zengin-
dir ki ne saymakla ne gezmekle biter. 

Anadolu’nun bu kadim şehrinin arkeolojik ve etnografik zen-
ginliğine ışık tutmak amacıyla kurulan Mardin Müzesi, 1895 
yılında inşa edilen ve 1995’te restorasyon gören Süryani Kato-
lik Patrikhanesi binasında hizmet vermektedir. Şehrin diğer 
müzesi olan Sabancı Kent Müzesi Mardin’in kentsel oluşumu-
nu ve kültürünü tanıtmayı amaçlarken, müze bünyesindeki 
Dilek Sabancı Sanat Galerisi şehirde bir çağdaş sanat platfor-
mu oluşturmaya yönelik faaliyetler yürütür. 

Reyhaniye and Zairi. In Mardin, there are many must-see struc-
tures such as the Mardin Castle, which is deemed the Eagle’s Nest, 
Turkish baths and fountains from the Ottoman and Artuqid peri-
ods, ancient inns and a caravanserai, bazaars that are hundreds 
of years old and the former PTT building handed over to Artuklu 
University, as well. Mardin is so rich in terms of historical struc-
tures that they are too numerous to be listed and to be visited. 

The Mardin Museum, which was established to shed light on the 
archeological and ethnographic diversity of Anatolia’s ancient 
city is active in the Syriac Catholic Patriarchate building con-
structed in 1895 and restored in 1995. The other museum of the 
city, the Sabancı City Museum aims to promote the urban for-
mation and culture of Mardin, whereas the Dilek Sabancı Art 
Gallery within the body of the museum carries out activities to 
form a contemporary art platform in the city. 

Mardin bir mimari cennetidir. Günümüzde şehirdeki yapıların çoğu başta Artuklu 
olmak üzere Akkoyunlu ve Osmanlı dönemlerinden izler taşır.

Mardin is an architectural heaven. Most of the structures in the city in our day bear the traces 
of primarily Artuqid, as well as Akkoyunlu and Ottoman periods.



Zengin kültür, leziz mutfak

Mardin’in kültüründe el sanatları önemli bir yer tutar. Eski 
çağlardan bu yana şehirde telkâri, çömlekçilik, bakırcılık, ka-
laycılık, taş oymacılığı, yorgancılık, dokumacılık, keçecilik, 
sabunculuk, ahşap oymacılığı, semercilik gibi bir kısmı bu-
gün hâlâ yaşatılmaya çalışılan el sanatları icra edilmiştir. 

Konuk ağırlamak, Mardin insanının hayatında ayrı bir ehem-
miyet taşır. Misafirlere en güzel yemekler yapılır, dört başı 
mamur sofralar kurulur. Mardin kültürünün başköşesi ye-
meklere ayrılmıştır. Çoğunlukla etle yapılan ikbebet, kaburga 
dolması, firkiye, soğan kebabı, dobo, alluciye, sembusek gibi 
lezzetler zengin Mardin mutfağından sadece birkaç örnektir. 
Geleneksel olarak kendine has bir sunuş usulüne sahip son 
derece sert bir kahve olan mırra, burada hayatın olmazsa ol-
mazlarındandır. 

Geçmişten günümüze Ezidiler, Şemsiler, Ermeniler, Türkler, 
Keldaniler, Kürtler, Araplar, Yahudiler, Hıristiyanlar, Müslü-
manlar gibi pek çok farklı halka, inanca, kültüre ev sahipliği 
yapan Mardin’in her köşesinde bu zenginliği yansıtan izler 
bulunur. Dünyaca ünlü Mardin evleri, gelenleri daracık so-
kaklarında kaybolmaya davet eder. Masalların şahı Şahme-
ran efsanesinin geçtiği diyar, “gündüzü seyranlık, gecesi ger-
danlık” Mardin, ziyaretçilerini büyülü bir yolculuğa çıkarır.

Diverse culture, delicious cuisine 

Handicrafts occupy an important place in Mardin’s culture. 
Since antiquity, handicrafts such as filigree, pottery-making, 
copper-working, tinning, quilting, weaving, matting, soap 
making, wood engraving, saddling, some of which are still kept 
alive, have been performed in the city.  

Hosting guests has special importance in the life of Mardin’s 
people. The most delicious meals are cooked and perfect ta-
bles are set for guests. The main corner of Mardin’s culture is 
reserved for meals. Delicacies such as ikbebet cooked mainly 
with meat, stuffed lamb ribs, fırkiye, onion kebab, dobo, alluciye 
and sembusek are only a couple of examples of Mardin’s cuisine. 
Myrrh, which has a traditional way of presentation and which 
is quite strong is a sine qua non here. 

Hosting many different communities, beliefs and cultures from 
the past to the present, such as Yazidis, Şemsis, Armenians, 
Turks, Chaldeans, Kurds, Jews, Christians and Muslims, Mar-
din bears in its each corner traces that reflect this diversity. 
World-renowned Mardin houses invite visitors to get lost in its 
quite narrow streets. The land where the shah of tales, the leg-
end of Shahmaran takes place, Mardin – “a beauty to wander 
during the day, a necklace that shines bright at night” – takes its 
visitors on a magical journey.
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Geleneksel olarak kendine has bir sunuş usulüne sahip, son derece sert bir kahve 
olan mırra, Mardin’de hayatın olmazsa olmazlarındandır. 

Myrrh, which has a traditional way of presentation and which is quite  
strong is a sine qua non in Mardin. 
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Our children, the guarantee of our fu-
ture, the grown-ups of tomorrow and 
the first and only children’s feast in the 
world to be gifted to them; 23 April 
National Sovereignty and Children’s 
Day as the full name goes... This spe-
cial day was gifted to the children of 
not just our country, but also the world 
by Ghazi Mustafa Kemal Atatürk, the 
founder of the Republic of Turkey. Also 
quite important since children from 
different nations come to our country 

En güzel bayram bu bayram...
23 Nisan
The greatest feast of them all...
23 April

Hidayet Ergün

Geleceğimizin güvencesi, yarının 
yetişkinleri çocuklarımız ve onlara 
hediye edilmiş dünyanın ilk ve tek 
çocuk bayramı;  tam adıyla 23 Nisan 
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayra-
mı... Türkiye Cumhuriyeti’nin ku-
rucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk 
tarafından bu özel gün sadece ülke-
miz çocuklarına değil, tüm dünya ço-
cuklarına armağan edilmiştir. Her yıl 
farklı uluslardan çocukların ülkemi-
ze gelerek dünya barışını ve kardeş-

life
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liği temsil etmesi açısından da çok önemli bir yere sahip olan 
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, ülkemizin yanı 
sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de kutlanan resmî 
bayramlardan biridir.

Bu bayram; Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) açılışının 
1’inci yılı münasebetiyle kutlamalarına başlanan 23 Nisan Millî 
Bayramı, 1 Kasım 1922’de saltanatın kaldırılmasıyla önceleri  
1 Kasım günü olarak belirlenen, 1935 yılına gelindiğinde ise 23 
Nisan Millî Bayramı ile birleştirilen Hâkimiyeti Millîye Bayramı 
ve Himaye-i Etfal Cemiyeti’nin 1927 yılında ilan ettiği 23 Nisan 
Çocuk Bayramı’nın kendiliğinden birleşmesiyle oluşmuştur.

every year and represent world peace and fraternity, the 23 
April National Sovereignty and Children’s Day is one of the offi-
cial holidays celebrated in our country and the Turkish Republic 
of Northern Cyprus, as well.

This feast is composed of the natural merge of the 23 April Na-
tional Feast, which started to be celebrated on the occasion of 
the 1st anniversary of the opening of the Parliament; the Na-
tional Sovereignty Feast, which was first determined as 1 No-
vember with the abolition of the sultanate and merged with  
23 April National Feast in 1935; and the 23 April Children’s 
Feast declared by the Association for the Protection of Children.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, farklı uluslardan çocukların ülkemize 
gelerek dünya barışını temsil etmesi açısından da çok önemli bir yere sahiptir.

23 April National Sovereignty and Children’s Day is quite important since children from 
different nations come to our country and represent world peace.
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23 Nisan 1927’de kutlanan ilk bay-
ram bizzat Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’ün himayesinde gerçekleş-
tirilmiş, düzenlenen etkinlikler çer-
çevesinde Atatürk, kendi arabaların-
dan birini çocuklara tahsis etmiş ve 
Cumhurbaşkanlığı Bandosu’nun da 
konser vermesini istemiştir. Ayrıca o 
yıl Himaye-i Etfal Cemiyeti’nin An-
kara’da bulunan binalarından birine 
Çocuk Sarayı adı verilmiş, akabinde 
düzenlenen Çocuk Balosu’na Başba-
kan İsmet İnönü’nün çocukları da 
katılım göstermiştir. 1933 yılında ise 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk, günü-
müzde de devam eden, çocukların 

The first feast celebrated on 23 April 
1927 was realized under the auspic-
es of Ghazi Mustafa Kemal Atatürk 
himself; within the framework of the 
activities organized, Atatürk allo-
cated one of his cars to children and 
asked the Presidential Band to give 
a concert. Moreover, the same year, 
one of the Ankara buildings of the As-
sociation for the Protection of Chil-
dren was named Children’s Palace, 
and President İsmet İnönü’s children 
also attended the Children’s Ball or-
ganized afterwards. In 1933, on the 
other hand, Ghazi Mustafa Kemal 
Atatürk initiated the still ongoing 

23 Nisan 1927 
tarihinde kutlanan 

ilk bayram 
 Gazi Mustafa 

Kemal Atatürk’ün 
himayesinde 

gerçekleştirilmiştir.
The first feast 

celebrated on 23 
April 1927 was 

realized under the 
auspices of Ghazi 

Mustafa Kemal 
Atatürk himself. 
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kısa bir süreliğine devlet kurumlarının başındaki kişilerin yerini 
alması şeklinde süregelen bir geleneği başlatmış ve çocukları ma-
kamına kabul ederek onlarla sohbet etmiştir. Yine aynı yıl ülke-
mizdeki statlarda 23 Nisan kutlamaları yapılmaya başlamıştır.

tradition of children replacing state officials for a short period 
of time, accept ed children in his office and chatted with them. 
Also the same year, 23 April celebrations started to be held in the 
stadiums in our country.

1970’li yıllara kadar ülke çapında ününü artıran kutlamalara 
1975 yılında Türkiye Radyo Televizyon Kurumu da katkı sun-
muş ve o dönem bir hafta boyunca çocuk programları yayım-
lanmıştır. 1978 yılında TBMM Başkanlığı’nın verdiği izinler 
doğrultusunda Meclis’te düzenlenen törenlere çocukların da 
katılımı sağlanmıştır. Bu uygulamanın tam anlamıyla düzene 
girmesi ise 1979 yılında Ankara’daki ilkokullardan Meclis’e 
gelen çocuklarla birlikte olmuştur. UNESCO’nun 1979 yılını 
Dünya Çocuk Yılı ilan etmesi üzerine Türkiye Radyo Tele-
vizyon Kurumu (TRT) tarafından dünyadaki bütün çocuk-
ları kapsayan bir proje hazırlanmış ve 1979 yılından itibaren 
TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği adıyla uygulamaya  
koyulmuştur.

In 1975, the Turkish Radio and Television Association provided 
input to the celebrations, the popularity of which had increased 
throughout the country until the 1970s, and children’s shows 
were aired for a week. In line with the permissions granted by 
the Parliament Presidency in 1978, children could also attend 
the ceremonies organized at the Parliament. The full implemen-
tation of this practice, on the other hand, took place in 1979 with 
the children coming in to the Parliament from Ankara’s prima-
ry schools. When UNESCO declared 1979 International Year of 
the Child, the Turkish Radio and Television Association (TRT) 
devised a project encompassing all the children in the world, 
which started to be implemented under the name of TRT Inter-
national 23 April Children’s Feast starting from 1979.
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TBMM pulları

Filateli
Philately

Parliament stamps

Gökçe Doru

Ülkemizin bağımsızlık sembolü, millî ira-
denin tecelligâhı Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nin (TBMM) açılışı ülkemizin de-
mokrasi tarihinde son derece önemli bir 
yere sahiptir. Hem savaş yöneten hem de 
modern Türkiye Cumhuriyeti’nin inşası 
sürecindeki devrimleri hayata geçiren İlk 
Meclis, kısıtlı imkanlarla çok büyük işle-
rin nasıl yapıldığını tüm dünyaya göster-
miştir. 

İşgalci devletlerin I. Dünya Savaşı sonun-
da imzalanan anlaşmalara dayanarak ül-
kemizin dört bir yanını sardığı bir dönem-
de, Gazi Mustafa Kemal Millî Mücadele’yi 
başlatmış, İstanbul yönetiminden umu-
dunu yitiren ve işgallere karşı durmak 

The opening of the Grand National Assem-
bly of Turkey – the independence symbol of 
our country, the place of manifestation of 
the national will – has quite an important 
place in our country’s history of democracy. 
The First Parliament, which both directed 
a war and realized the reforms during the 
construction of the modern Turkish Repub-
lic, showed the entire world how great deeds 
can be achieved with limited means.

At a time when occupant states surround-
ed all four corners of our country based on 
the agreements signed following the First 
World War, Ghazi Mustafa Kemal initiat-
ed the National Struggle, and giving up all 
hope on the İstanbul administration and 

life

Posta ve Telgraf 
Teşkilatı Anonim 
Şirketi (PTT A.Ş.), 

çeşitli yıllarda 
TBMM pulları 

tedavüle çıkarmıştır.
The Post and 

Telegraph 
Organization 

Corporation (PTT 
Corp.) has released 

TBMM stamps in 
various years.
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üzere örgütlenen halk kendi kaderini kendi belirlemek üzere 
harekete geçmiştir. Millî Mücadele’nin en önemli basamak-
ları olan Erzurum ve Sivas Kongrelerinde, bir arada ve planlı 
hareket edebilmenin ancak “Meclis” oluşturulursa mümkün 
olabileceği vurgulanmıştır. Bu kadar büyük bir karşı koyuş 
ve sonucunda düşmanı yurttan atarak elde edilen zafer “millî 
irade”nin önemini gözler önüne sermektedir. 

İçinde bulunulan olumsuz koşullara rağmen Meclis 23 Nisan 
1920 günü, çok yoğun bir katılımla açılmıştır. 178 yıllık geç-
mişiyle bu tarihî güne de tanıklık eden Posta ve Telgraf Teşki-
latı Anonim Şirketi (PTT A.Ş.), çeşitli yıllarda TBMM pulları 
tedavüle çıkarmıştır.

I. Meclis Binası, PTT A.Ş.’nin 1922’de bastığı pullara konu ol-
muştur. Pullar 5, 10, 20 para ile 1, 2, 3 kuruş değerlidir. Mec-
lis’in 1920 ila 1924 yıllarında faaliyet gösterdiği ve mimar Sa-
lim Bey tarafından tasarlanan I. Meclis Binası, 1963 yılında 
da sürekli posta puluna konu olmuştur.

1970’te Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 50. Yılı konulu pul-
lar tedavüle çıkarılmıştır. Meclis ve Meclis’in açıldığı gün 
toplanan kalabalık ile Mustafa Kemal Atatürk’ün Meclis kür-
süsünde konuşma yapmasının betimlendiği pullar 50 ve 60 
kuruş değerindedir. 

getting organized to stand against the occupations, the public 
moved forward to determine its own fate. At the Congresses of 
Erzurum and Sivas, which are among the most important steps of 
the National Struggle, it was highlighted that acting together and 
in a planned manner could only be possible through the establish-
ment of a “Parliament”. Such great resistance and the ensuing 
victory secured by ridding the homeland of the enemy reveal the 
importance of “national will”. 

Despite the prevailing negative circumstances, the Parliament 
opened on 23 April 1920 with large attendance. Also having wit-
nessed this historical day with its history of 178 years, the Post and 
Telegraph Organization Corporation (PTT Corp.) has released 
TBMM stamps in various years.

The First Parliament Building was treated on the stamps issued 
by the PTT Corp. in 1922. The stamps are of 5, 10, 20 para and 1, 
2, 3 kuruş value. The First Parliament Building, where the Parlia-
ment served between 1920 and 1924 and which was designed by 
Salim Bey the Architect was treated in a definitive stamp in 1963.

In 1970, stamps with the theme of the 50th Anniversary of the 
Grand National Assembly of Turkey were released. The stamps, 
on which the Parliament and the crowd on its opening day as well 
as Mustafa Kemal Atatürk delivering a speech at the Parliament 
dais, are of 50 and 60 kuruş value.
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1990’da Türkiye Büyük Millet Meclisi 70. Yıl konulu pul basıl-
mış, bu pulda 70 rakamı illüstrasyonu ile Atatürk portresine 
yer verilmiştir. Ulu Önder’in imzasının da bulunduğu pul 300 
lira değerindedir.

1995’te Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Açılışının 75. Yılı ko-
nulu pul çıkarılmıştır. “Milli egemenlikte 75 yıl” ifadesinin yer 
aldığı pul 3500+500 lira olmak üzere artı değerli basılmıştır. 

2000’de TBMM’nin 80. Yılı konulu pul tedavüle çıkarılmıştır. 
Pullardan birinde çiçekleri ay-yıldız olan bir buket kırmızı 
fonda betimlenmiştir. Diğerinde toprakta açan iki bitkinin çi-
çekleri ay ve yıldız olarak kırmızı fonda resmedilmiştir. Pullar 
275000 ve 300000 lira değerindedir.

In 1990, the stamp themed the Grand National Assembly of Tur-
key 70th Year was printed, on which an illustration of the num-
ber 70 and the Portrait of Atatürk were featured. Also featuring 
the signature of the Great Leader, the stamp is of 300 lira value.

In 1995, the stamp themed the 75th Anniversary of the Opening 
of the Grand National Assembly of Turkey was released. The 
stamp, which bears the inscription “75 years of national sover-
eignty”, was printed with surplus value of 3550+500 lira.

The stamp themed the 80th Anniversary of the TBMM was is-
sued in 2000. On one of the stamps, a bouquet with the crescent 
and the star as flowers was depicted on a red background. On 
the other, the flowers of two plants were drawn as the crescent 
and the star on red background. The stamps are of 275000 and 
300000 lira value.

2005’te Milli Egemenlikte 85. Yıl konulu pullar basılmıştır. 
Pullardan birinde ateşinde ay-yıldız olan bir meşale, diğerinde 
bugünkü Meclis Binası ve gökyüzünde havai fişeklerin illüst-
rasyonu yer almaktadır. Pullar 60 ve 70 yeni kuruş değerin-
dedir.

In 2005, stamps with the theme of 85 Years of National Sover-
eignty were printed. Featured on one of the stamps is a torch 
with the crescent and the star on its flame, and on the other the 
present Parliament Building and an illustration of fireworks in 
the sky. The stamps are of 60 and 70 yeni kuruş value.
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2010’da TBMM’nin Açılışının 90. Yılı konulu pullar tedavü-
le çıkarılmıştır. Pullardan birinde “90 yıl” illüstrasyonu ile 
“Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” ifadesi yer almakta, 
diğerinde bunlara ek olarak Mustafa Kemal Atatürk ve Meclis 
binalarımızın çizimi bulunmaktadır. Pullar 75 ve 90 kuruş 
değerindedir. 

2015’te Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Açılışının 95. Yılı 
konulu pullar basılmıştır. Pulların birinde bugünkü Meclis 
Binası ile Genel Kurul Salonu, diğerinde I. Meclis Binası fo-
toğrafları bulunmaktadır. Pullar 1,25 ve 2,5 lira değerindedir.

Stamps with the theme the 90th Anniversary of the Opening of 
the TBMM were released in 2010. One of the stamps bears a “90 
years” illustration and the inscription “Sovereignty rests uncon-
ditionally with the nation” and the other features – in addition to 
these – drawings of Mustafa Kemal Atatürk and our Parliament 
buildings. The stamps are of 75 and 90 kuruş value.

In 2015, stamps with the theme the 95th Anniversary of the Open-
ing of the Grand National Assembly of Turkey were printed. One 
of the stamps features the current Parliament Building and the 
Plenary Hall, and the other the photographs of the First Parlia-
ment Building. The stamps are of 1.25 and 2.5 lira value.

Millî iradenin tecelligâhı Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)  
ülkemizin demokrasi tarihinde son derece önemli bir yere sahiptir. 

The Grand National Assembly of Turkey (TBMM), the place of manifestation of the  
national will, has quite an important place in our  

country’s history of democracy.
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life
Pttkart
Pttkart

2011 yılından beri vatandaşın hiz-
metinde olan Pttkart sayesinde para 
çekme, para yatırma, fatura ödeme 
gibi bankacılık hizmetleri hızlı, kolay 
ve güvenli şekilde gerçekleştirilebili-
yor. Kart, hem Pttmatiklerde hem di-
ğer tüm ATM’lerde kullanılabiliyor.

Thanks to Pttkart, which was offered 
to citizens in 2011, banking opera-
tions such as cash withdrawal, cash 
deposit and bill payments can be 
carried out in a rapid, easy and reli-
able manner. The card can be used in 
both Pttmatiks and all other ATMs.

Pttkart’ın “3D secure” özelliği saye-
sinde güvenlik açıkları veya sahteci-
lik endişesi olmadan rahatlıkla alış-
veriş yapmak mümkün. 

E-ticaretin gelişiminin önündeki en 
büyük engellerden olan kişisel bilgi-
lerin ele geçirilmesi veya kötüye kul-
lanılması riskini ortadan kaldıran 
“3D secure” uygulamasıyla gerçek-
leştirilen işlemlerde süreç, kart sa-
hibinin telefonuna gönderilen onay 
kodunun girilmesiyle tamamlanıyor.

Thanks to Pttkart’s “3D secure” fea-
ture, it is possible to shop without 
having to worry about security gaps 
or fraud. 

In operations carried out with “3D 
secure”, which eliminates the risk of 
the leak and misuse of personal in-
formation, which is one of the great-
est obstacles in the way of the devel-
opment of e-commerce, the process 
is completed when the verification 
code sent to the card holder’s phone 
is entered.
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PTT A.Ş., Pttkart konusunda da 
önemli işbirlikleri gerçekleştirme-
yi planlıyor. Memur-Sen üyelerine 
yönelik “Motif Pttkart”, esnaf ve sa-
natkarlara yönelik “Esnaf Pttkart”, 
çiftçilere yönelik “Tarım Pttkart”, 
12-25 yaş arası müşterilere yönelik 
“Genç Pttkart”  projeleri sayesinde 
müşterilere indirimli ve avantaj-
lı kullanım olanakları sunulması  
hedefleniyor.

The PTT Corp. is planning to es-
tablish important collaborations in 
terms of Pttkart, as well. Through the 
“Motif Pttkart” for Memur-Sen mem-
bers, “Esnaf Pttkart” for tradesmen 
and craftsmen, “Tarım Pttkart” for 
farmers and “Genç Pttkart” for cus-
tomers aged 12-25, the aim is to offer 
discounted and advantaged usage 
opportunities.

Pttkart sahibi olmak isteyen va-
tandaşların tek yapmaları gereken 
herhangi bir PTT işyerine müracaat 
ederek posta çeki hesabı açtırmak. 
Temini ve kullanımı son derece ko-
lay bu hizmetin sunduğu avantajlar-
dan biri de müşterilerden herhangi 
bir kart aidatı veya işletim ücreti 
alınmaması.

Ön Yüklemeli Pttkartlar ise sosyal 
yardım ödemesi alan hak sahipleri 
adına tanımlanıyor. Bu kart sayesin-
de hak sahipleri ödemelerini Pttma-
tikler veya bütün banka ATM’lerin-
den alabiliyor. Ayrıca, Ön Yüklemeli 
Pttkartlar gişeden anında teslim edi-
lebiliyor.

Prepaid Pttkarts, on the other hand, 
are issued in the name of social aid 
title holders. Thanks to this card, 
they can receive their payments 
from Pttmatiks or any other ATM. 
Prepaid cards can be instantly deliv-
ered at counters.

Citizens who want to have Pttkart 
only have to go to any PTT branch 
and apply for a postal cheque account. 
One of the advantages offered by this 
service, which is quite easy to procure 
and use, is that customers are not 
charged any card or operating fees.
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What if is our brains are hacked and 
we have willingly given away the pass-
word? This will surely be one of the im-
portant agenda items of the future. It 
has been almost 30 years since the con-
cepts of Web 1.0, Web 2.0 and Web 3.0 
have been put forward with the progress 
of Internet technologies. Viewed simply, 
we can define these stages as such: In  
Web 1.0, the user would sit back and 
read, view what had been written 
on the Internet. During this period, 
which corresponds to the years 1989-
2005, issues of cyber security were at 
a quite low level compared to today.  
In the Web 2.0 stage, the leaned back 
user started to get involved and write 
on sites as well as publish videos. This 

Ya beyinlerimiz hacklenirse?

Perspektif
Perspective

What if our brains are hacked?

Buğra Ayan

Ya beyinlerimiz hacklenirse ve şifreyi de 
biz isteyerek vermiş olursak? Geleceğin 
önemli gündemlerinden biri şüphesiz 
bu olacak. İnternet teknolojilerinin ge-
lişmeye başlamasıyla birlikte Web 1.0, 
Web 2.0 ve Web 3.0 tanımlarının ortaya 
atılmasının üzerinden yaklaşık 30 yıl 
geçti. Basit olarak baktığımızda bu ev-
releri şöyle tanımlayabiliriz: Web 1.0’da 
kullanıcı, koltuğuna yaslanmış internet 
sitesinde yazanları okuyor, izliyordu. 
1989-2005 yılları arasına tekabül eden 
bu dönemde siber güvenlik ile ilgili so-
runlar da günümüze göre çok düşük dü-
zeydeydi. Web 2.0 evresinde koltuğuna 
yaslanan kullanıcı, devreye girip başka-
sının internet sitesine bir şeyler yazma-
ya, videolar çekmeye başladı. Bu, inter-

life
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netin kullanımını ciddi şekilde artırdı. 1996 yılında 250 bin 
internet sitesi ve 45 milyon internet kullanıcısı varken 2006 
yılına gelindiğinde site sayısı 80 milyona, kullanıcı sayısı ise 
1 milyara ulaştı. 

Facebook, YouTube gibi sosyal ağlar ile birlikte içine girdi-
ğimiz Web 2.0 evresinde siber güvenlik de boyut atladı. İn-
ternet siteleri üzerinden yapılan dolandırıcılıklardan Bitcoin 
borsalarının hacklenmesine ve telif hakkı sorunlarına birçok 
yeni siber suç alanı ortaya çıktı. Şimdi ise makine kullanıcıya 
doğru eğiliyor ve onu anlamaya başlıyor. Nasıl mı? Örneğin, 
kullanıcı hava durumunu merak ediyorsa bulunduğu yerin 
konumunu alarak cevap veriyor. Yarın dolabındaki giysilerle 
karşılaştırma yaparak giysi de önerecek. Bunlar gibi sayısız 
geliştirme bizim Web 3.0 tabir edilen semantik evreye doğru 
yol almamızı sağlıyor. Tıpkı 2.0 evresinde olduğu gibi bu evre-
de de birçok yeni siber güvenlik sorunu bizi bekliyor.

considerably increased the use of the Internet. Whereas there 
were 250 thousand web sites and 45 million Internet users in 
1996, by 2006 this number amounted to 80 million and 1 bil-
lion respectively. 

In the Web 2.0 stage, which we entered with social networks 
such as Facebook and YouTube, cyber security changed di-
mension, as well. From Internet fraud to the hacking of Bitcoin 
stock markets and copyrights issues, many cyber crime sec-
tions appeared. Now, the machine is leaning towards the user 
and is starting to understand him. How? For instance, if the 
user is curious about the weather, it responds by getting his lo-
cation. Tomorrow, it will recommend clothes by making com-
parisons with the already existing ones. Such countless devel-
opments ensure that we are set on the journey to the semantic 
stage deemed Web 3.0. Just like it was the case in the 2.0 stage, 
in this stage, too, many cyber security problems await us. 

Internet teknolojilerinin gelişmeye başlamasıyla birlikte Web 1.0, Web 2.0 ve Web 3.0 
tanımlarının ortaya atılmasının üzerinden yaklaşık 30 yıl geçti. 

It has been almost 30 years since the concepts of Web 1.0, Web 2.0 and Web 3.0 have 
been put forward with the progress of Internet technologies.
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“Bana neyi beğendiğini söyle, sana kim olduğunu söyleye-
yim!” artık kullanıcılar arasında yaygın bir söz. Kosinski gibi 
araştırmacıların Facebook beğenilerini inceleyerek bir kişiyi 
eşinden daha iyi tanıyabileceğini ortaya koyması bu sözün ne 
kadar doğru olduğunu gösterdi. Artık makinelerin değil be-
yinlerin, üzerimizdeki giyilebilir teknolojilerin hacklenebile-
ceği bir gelecekten bahsediyoruz.

“Tell me what you like and I’ll tell you who you are!” is a pop-
ular quote amongst users. That researchers such as Kosinski 
revelaed that he can know someone better than their spouse 
by scrutinizing their Facebook likes showed how spot-on 
this quote is. We are now talking about a future in which not  
machines but brains as well as the clothes we are wearing can 
be hacked.

Bir Twitter kullanıcısının tweetleri, takip ettikleri gibi çeşitli pa-
rametreler üzerinden o kişinin dünya görüşü, tüketim, televiz-
yon ve uyku alışkanlıkları gibi birçok yönü rahatlıkla ortaya ko-
nabiliyor. İleride bir kişinin kalbini kırdığımızda onu nasıl geri 
kazanacağımızdan karşılaşılması muhtemel hastalıklara bir-
çok şeyi de algoritmalar hesaplayıp bizi yönlendirebilecek. İşte 
bu gelecekte sizin veriniz başkalarının silahına dönüşebilecek. 
Aynı zamanda tek bir kişinin değil, bir milyon kişinin bir “Kara 
Cuma” öncesi mutlu edilmesi veya bir algı operasyonu için tüm 
ülkenin sinirli hale getirilmesi de bu şekilde mümkün olabilecek.

Through parameters such as the tweets and followings of a 
Twitter user, many aspects such as their worldview; consump-
tion, television and sleep habits can be easily put forward. In 
the future, these algorithms will be able to calculate many 
things from how to win someone back when we break their 
heart to possible future illnesses and direct us. In this exact 
future, your data will become weapons of others. At the same 
time, this will allow to make not one, but millions of people 
happy before “Black Friday” or render the entire country an-
gry for a perception operation.
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Bugünden semantik evreyi anlayarak “semantik güvenlik” 
stratejisi oluşturmak bir hayli önemli. İnternetin ikinci evre-
sinde ona mezuniyet videomuzu, düğün fotoğrafımızı verdik. 
Bunlar bile gerek kullanıcının gerek toplumun psikolojisinde 
ciddi etkiler oluşturdu. Beğeni toplumuna doğru savrulduk. 
Fakat üçüncü evrede sağlık verimizden vücut duruşumuza, 
yorgunluğumuzdan ekonomik durumumuza birçok veriyi in-
ternet endüstrisini sürükleyen uluslararası şirketler alacak. 
Sonrasında ise bunları bize karşı kullanabilecek.

Harari’nin “gereksizler” olarak adlandırdığı sınıf muhtemelen 
internetin semantik evresindeki kırılmalar ile ortaya çıkacak 
çünkü her birimizin kaynak kodlarının görüldüğü bir gelecek-
te kimimizin yerini yapay zekayla donatılmış robotlar alacak. 

Peki, buna hazır mıyız?

Understanding the semantic stage today and developing a “se-
mantic security” strategy is quite important. At the second stage 
of the Internet, we gave it our graduation video and wedding 
photos. Even these had serious implications on the psychology 
of both the user and the society. We were driven away to a like 
society. At the third stage, however, a plethora of data from our 
health information to posture, from our fatigue to economic sta-
tus will be captured by international companies that drive the 
Internet industry. Then they will be able to use them against us.

The class deemed the “useless” by Harari will probably emerge 
with the fractions in the semantic stage of the Internet for some 
of us will be replaced by robots donned in artificial intelligence 
in a future where the source codes of us all are visible. 

Well, are we ready for it?

Ileride bir kişinin kalbini kırdığımızda onu nasıl geri kazanacağımızdan  
muhtemel hastalıklara birçok şeyi algoritmalar hesaplayıp bizi yönlendirebilecek. 

In the future, algorithms will be able to calculate many things from how to win 
someone back when we break their heart to possible future illnesses and direct us.
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Bilişim ve iletişim teknolojileri,  
internet ve posta idareleri*
ICTs, internet and postal operators

Bilişim ve iletişim teknolojileri ile inter-
netin ekonomi ve toplumda temel değişik-
liklere yol açtığını biliyoruz. Hatırlayacak 
olursak, bilişim ve iletişim teknolojileri 
(neredeyse) her şeyin dijitalleşmesine ola-
nak tanıyor, dijitalleşen verinin her yerde 
erişilebilir olmasını sağlıyor ve bağlantı 
halinde olan kişiler (ve makineler) arasın-
da çift yönlü etkileşimleri mümkün kılıyor. 
İlaveten, veriyi işleme (nicelik), yönetme 
(nitelik) ve idare etme becerisi gün geç-
tikçe katlanarak artıyor. Derin ekonomik, 
demografik, toplumsal ve kültürel dönü-
şümlerle bir araya geldiklerinde bilişim ve 
iletişim teknolojileri ile internet küresel-
leşme, mobilite, bireyselleşme ve tüketim-
ciliği daha da hızlandırıyor.

We do know that the Information and Com-
munication Technologies (ICTs), along with 
the internet, do bring fundamental chang-
es to the economy and society. To recall, the 
ICTs allow for the digitalization of (almost) 
everything, lead to global and ubiquous 
availability of the so digitized data and en-
able two-way interactions among all per-
sons (and machines) connected. In addi-
tion, the ability to treat (quantity), manage 
(quality) and personalize data increases 
exponentially by the day. Combined with 
profound economic, demographic, social, 
and cultural transformations, the ICTs 
and the internet further accelerate glo-
balization, mobility, individualization and 
consumerism. 

Sektörel
Sectorallife

Çeviri   :  
Çağla Taşkın

Translation

Matthias Finger
Profesör, CDM-MIR, EPFL, Isviçre
Professor, CDM-MIR, EPFL, Switzerland
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Fakat etkilenen yalnızca toplum ve genel anlamda ekonomi 
değil. Endüstriler dönüşüyor, hatta tükenme noktasına geliyor. 
Örneğin telefonculuk, fotoğrafçılık, filmler, bankacılık, gaze-
tecilik endüstrisi, yakında yüksek öğretim ve diğer örnekleri 
düşünün. Kodak ve daha yakın tarihli Nokia örneği ile daha 
nicesinden hatırlanacağı gibi, bu endüstrilerde faaliyet göste-
ren şirketler elbette ilk etkilenenler oluyor. Fakat bilişim ve ile-
tişim teknolojilerinin yaygınlığı bütün endüstrileri ve şirketleri 
etkiliyor. Durum posta idareleri için neden farklı olsun ki?

But not only society and the economy at large are affected. 
Entire industries are transformed, if not going extinct. Think, 
among others, of telephony, photography, movies, banking, 
the newspaper industry, and soon higher education. The firms 
operating in these industries are of course the first ones af-
fected, as is best remembered in the case of Kodak and more 
recently Nokia, among many, many others. But the pervasive-
ness of the ICTs leaves no industry and no firm unaffected. 
Why would this be different for postal operators? 

Açık olmak gerekirse, durum posta idareleri için farklı değil. Di-
ğer bütün endüstrilerde olduğu gibi posta idarelerinin de iş mo-
dellerinin evrilmesi, hatta tamamen değişmesi gerekiyor. Diğer 
bütün şirketler için geçerli olduğu gibi posta idareleri de kendi-
lerini dönüştürmek, hatta baştan inşa etmek zorunda kalacak. 

(…)

Posta idareleri tarih boyunca aracı konumunda olmuştur ve bu 
konumu bugün de sürdürmektedir. En iyi yaptıkları iş budur. 
Dolayısıyla onların bilgi, ürün ve para (örneğin B2B, B2C, C2C) 
taşımalarını isteyen işletmeler, müşteriler (vatandaşlar) ve ta-
rihsel olarak aynı zamanda hükümetler arasında aracılık işlevi 
üstlenirler. Fakat aracıların bilişim ve iletişim teknolojileri ile in-
ternet karşısında zorlandıklarını biliyoruz. Bu “ortadakinin kal-
dırılması” veya daha akademik ifade edecek olursak “aracısızlık” 
olarak biliniyor. Aracısızlık (posta jargonunda “ikame”) bildiği-
miz gibi posta mektubu piyasasını hâlihazırda etkiledi ve muhte-
melen artan hızla etkilemeye devam edecek. Para aktarımı (veya 
aktarımına aracılık edilmesi) de bilişim ve iletişim teknolojileri 
ile internetten etkilenecek ve transfer hesabı ile mali hizmetler 
sunan posta idareleri üzerinde kaçınılmaz bir etki yaratacak.

To be clear, it is not different. Like in all other industries, busi-
ness models of posts will have to evolve, if not change altogeth-
er. Like for all other firms, postal operators will have to trans-
form, if not reinvent themselves. 

(…)

Postal operators were and remain until today intermediaries. 
At least, this is what they do best. As such, they intermediate 
between businesses, customers (citizens), and historically 
also governments, who want them to transport information, 
goods, and money (e.g., B2B, B2C, C2C, etc.). Yet, we know 
that intermediaries are particularly challenged by the ICTs 
and the internet, a phenomenon known as “cutting-out-the 
middle-man” or, more academically, “disintermediation”. Dis-
intermediation (called “substitution” in the postal jargon) has 
already affected, as we all know, the postal mail business and 
will continue to do so, probably at an accelerated pace. Trans-
ferring (or intermediating) money is also about to be affected 
by the ICTs and the internet and will inevitably hit these postal 
operators offering giro and financial services. 
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Fakat koliler ve daha genel olarak lojistik en azından şimdilik du-
rumdan muaf gözüküyor, hatta yaygın bilişim ve iletişim tekno-
lojileri ile internet kullanımı sayesinde başarılarını artırıyorlar. 
Posta idareleri koli hacminin, bazı (az sayıda) posta idarelerinin 
(geleneksel olarak nakit akışlarını sağlayan) mektuptan ziyade 
şimdi kolilerle daha fazla kâr elde edecek şekilde artmasıyla 
(bana göre yanlış şekilde) teselli buluyor. Fakat şayet aracısızlaş-
ma bir “megatrend” ise -ki bana göre tartışmasız olarak öyle- o 
halde koliler ve posta lojistiği de bilişim ve iletişim teknolojileri 
ile internetin etkilerinden muaf olmayacak. Örneğin üç boyutlu 
yazıcıları veya daha basit olarak Amazon’un kendi kargosunu 
kendisinin teslim ettiğini düşünün.

Bütün bunlar posta idareleri için ne anlama geliyor? Öncelikle 
posta idarelerinin aracı rolleri üzerine düşünmeleri gerekiyor: 
Yukarıda bahsedilen “megatrend”i göz önünde bulundurarak bu 
rolü sürdürecekler mi yoksa kendilerini -belki perakendeci, belki 
bir sosyal hizmet sunucu olarak- baştan mı tasarlayacaklar? İki 
yol da son derece riskli gözüküyor ama posta idarelerinin ger-
çekten bir seçeneği var mı?

Aracı olarak kalmaya karar verirlerse o halde bir sonraki man-
tıksal soru bir “dijital aracı” -muhtemelen dönüşümden ziyade 
yeniden kurgulamaya daha yakın bir şey- haline gelip gelmeye-
cekleri olacaktır. Dijital aracılığın son derece küresel tabiatı ve 
hiçbir posta idaresinin dünyanın Google’larıyla başa çıkamaya-
cağını düşününce salt dijital aracı olmak bana çok riskli geliyor. 
Daha güvenli bir seçenek muhtemelen dijital ve fiziksel olanı ya-
kın şekilde bir araya getirmek, fiziksel olanın en fazla önem taşı-
dığı noktanın yerel seviye olduğunu, bunun şimdi böyle olduğu-
nu ve gelecekte de böyle olacağını hiçbir zaman unutmamaktır.

Parcels and more generally logistics, however, seem to be ex-
empt or even thriving as a result of widespread ICTs and in-
ternet usage, at least for the time being. Postal operators are 
(in my mind falsely) comforted by the fact that parcel volumes 
are up, to the point that some (few) posts now make more mon-
ey with parcels than with letters (which were their traditional 
cash-cow). But, if disintermediation is a megatrend – which in 
my mind it undoubtedly is – then parcels and the postal logis-
tics business will not be safe from the ICTs and the internet 
either. Think, for example, of 3D printing, or more plainly, Am-
azon delivering their parcels by themselves. 

What does this all mean for postal operators? At first, posts 
have to reflect on their role as intermediaries: shall they re-
main in this role, considering the above megatrend or shall 
they reinvent themselves altogether? Perhaps as a retailer? Or 
a social services provider? Both options seem to be quite risky, 
but do posts really have a choice? 

If deciding to remain intermediaries, then the next logical 
question is whether to become a “digital intermediary”, some-
thing which is probably also closer to reinvention than to 
transformation. A pure digital intermediary seems to me to be 
quite risky, considering the profoundly global nature of digital 
intermediation, along with the fact that no postal operator will 
ever be able to compete with the Googles of the world. A safer 
bet would probably be a strategy that consists of inseparably 
combining digital and physical, never forgetting that it is at 
the local level where physical matters most … today and in the 
future.

* Makale Postal Innovation Platform’un (PIP) the Postal Industry, Innovation & Markets 
(2013:2) yayınından, PIP izniyle alınmıştır.

* Article featured in the publication the Postal Industry, Innovation & Markets (2013:2) by the 
Postal Innovation Platform (PIP) and is used courtesy of the PIP. 
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PTT, Dünya Posta Birliği İdari Konsey Başkanı’dır.
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 In 1957, the English channel BBC shot a docu-
mentary to be broadcasted on 1 April. The doc-
umentary said that it had been a gentle winter 
and that since the insects that harm spaghetti 
trees had disappeared, the farmers could har-
vest spaghetti. Furthermore, shots of farmers 
harvesting spaghetti were shown. After the 
documentary was broadcasted, thousands of 
people called the BBC and asked how to grow 
spaghetti. Of course, the telephone lines of the 
television channel were jammed.

1957 yılında İngiliz kanalı BBC, 1 Nisan’da 
yayımlanmak üzere profesyonel prodüksi-
yonlu bir belgesel çeker. Belgeselde, kış son 
derece yumuşak geçtiği ve spagetti ağacına 
zarar veren böcekler yok olduğu için çiftçile-
rin spagetti hasadı yapabildiği söylenir. Üs-
telik çiftçiler ağaçlardan spagetti toplarken 
gösterilir. Belgeselin ardından binlerce kişi 
BBC’yi arayarak nasıl spagetti yetiştirebi-
leceğini sorar. Elbette televizyon kanalının 
telefonları kilitlenir.

Ağaçta yetişen makarna
 Pasta growing on a tree

It is not known when April Fools’ jokes first started to be made 
but it is estimated that their history dates back to the 16th centu-
ry and that these jokes emerged in the festivities regarding the 
arrival of the spring. We compiled interesting April Fools’ joke 
made in recent history for you. 

1 Nisan şakalarının ilk ne zaman yapılmaya başladığı bilin-
miyor; ancak geçmişinin 16. yüzyıla uzandığı ve bu şakaların 
baharın gelişiyle ilişkili kutlamalarda ortaya çıktığı tahmin 
ediliyor. Yakın tarihte yapılan ilginç 1 Nisan şakalarını sizin 
için derledik.

Ilginç bilgiler
Interesting facts
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Another joke that fooled many televiewers 
was made in 1962 in Sweden. In the news pre-
pared by the sole channel of Sweden, Sveriges, 
the channel’s technical officer in charge, Kjell 
Stensson was hosted in a live broadcast. 
Stensson said that the monochrome transmis-
sion could be colored simply with transpar-
ent nylon stockings. According to Stensson’s 
statement, the nylon stocking would refract 
the light in a way to make it appear color-
ed. Not only that but the technical officer in 
charge also showed hands on how the mono-
chrome transmission would become colorful 
with nylon stocking. It is rumored that many 
televiewers started searching for nylon stock-
ings at home after watching the news.

Televizyon başında oturan pek çok izleyiciyi 
kandırmayı başaran bir başka şaka da 1962 
yılında İsveç’te yapılır. İsveç’in tek kanalı  
Sveriges tarafından hazırlanan haberde ka-
nalın teknik sorumlusu Kjell Stensson canlı 
yayına konuk edilir. Stensson yalnızca şeffaf 
naylon çorap sayesinde siyah-beyaz yayınların 
renklendirilebileceğini söyler. Stensson’un ifa-
desine göre naylon çorap ışığı renkli gösterecek 
şekilde kıracaktır. Teknik sorumlu bununla da 
kalmaz, siyah-beyaz televizyonun naylon ço-
rapla nasıl renklendiğini uygulamalı olarak 
gösterir. Bu haberin ardından pek çok izleyici-
nin büyük bir heyecanla evinde naylon çorap 
aramaya giriştiği rivayet edilir.

Bir dokunuşla televizyonlar renklendi
TVs colored with a single touch
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A resident of the state of Alaska in the United 
States of America, Porky Bickar made a joke 
that managed to scare the entire city in 1974. 
The city of Sitka, where Bickar resided is sit-
uated at the hills of the Edgecumbe Volcano. 
One morning, the locals saw black smoke ris-
ing from the peak of mountain dormant since 
the 2000s BC. Bicker had carried hundreds of 
tyres to the peak to create the impression that 
the volcano had erupted and set them on fire. 
Frightened and agitated, the residents of Sitka 
were relieved when it became apparent that it 
was April 1. Bickar had to hide from the angry 
crowd for a long time.

Amerika Birleşik Devletleri’nin Alaska eya-
letinde yaşayan Porky Bickar, 1974 yılında 
bütün şehri korkutmayı başaran bir şaka 
yapar. Bickar’ın ikamet ettiği Sitka şehri  
Edgecumbe yanardağının eteklerine kurulu-
dur. Bir sabah şehirliler MÖ 2000’li yıllardan 
bu yana uyuyan dağın doruklarında simsi-
yah bir dumanın tüttüğünü görürler. Bickar 
yüzlerce araba lastiğini doruğa taşımış ve 
lastikleri yakarak yanardağın tüttüğü izleni-
mi vermiştir. Korku ve telaş duyan Sitkalılar 
o günün 1 Nisan olduğunun anlaşılmasıyla 
rahat bir nefes alır. Bickar ise uzun bir süre 
öfkeli kalabalıktan saklanmak zorunda kalır.

Uyuyan volkan uyandı
A dormant volcano erupts 
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A couple of years ago, a citizen called the local 
radio channel in the Havza district of Samsun. 
The surname of this citizen, in his own words, 
was “Doğrusöylemez”, which means “the one 
who does not tell the truth” in Turkish. Going 
live, the citizen said that he was calling from 
the Kunduz Forest, that hundreds of elephants 
were running towards the district center and 
that the elephants were crushing everything 
on their way. Remembering it was 1 April, the 
radio announcer kept his temper. However, 
the residents of Havza called the radio in panic 
and demanded information. Mr Doğrusöyle-
mez called the radio again shortly and indicat-
ed that he had made an April Fools’ joke. 

Birkaç yıl önce Samsun’un Havza ilçesinde 
bir vatandaş yerel radyo kanalını arar. Bu 
vatandaşın soyadı kendi ifadesiyle “Doğru-
söylemez”dir. Canlı yayına bağlanan vatan-
daş Kunduz Ormanları’ndan aradığını, or-
mandan ilçe merkezine doğru yüzlerce filin 
koştuğunu, fillerin önüne gelen her şeyi ezip 
geçtiğini söyler. O günün 1 Nisan olduğunu 
hatırlayan radyocu soğukkanlılığını korur. 
Ancak Havzalılar telaş içinde radyoyu ara-
yarak bilgi ister. Bay Doğrusöylemez kısa bir 
süre sonra radyoyu yeniden arayarak 1 Nisan 
şakası yaptığını belirtir.

Samsun’da fil istilası
Elephant invasion in Samsun
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In 1982, a highly interesting announcement 
was made in Greece’s national radio. The an-
nouncer reported that the air pollution had in-
creased to an incredible level and was almost 
on the limit of danger and that a state of emer-
gency was declared in Athens. In the country, 
which was experiencing an air pollution prob-
lem in those days, all Athenians believed the 
news and chaos ensued in the city. After the 
news spread, all schools were closed, students 
were sent home. Drivers left their cars on the 
roads and ran for sanctuaries. Barely three 
hours had passed since the announcement 
when life came to a halt in the city. Even though 
the broadcasting team made public that it was 
an April Fools’ joke, it was too late. An Athenian 
citizen sued the radio channel for 820 thousand 
dollars on the grounds that the joke in question 
had caused permanent mental damage.

1982 yılında Yunanistan’ın ulusal radyosun-
da oldukça dikkat çekici bir anons yapılır. 
Spiker hava kirliliğinin inanılmaz boyutta 
arttığını, tehlike sınırına geldiğini, Atina’da 
acil durum prosedürünün uygulanacağını 
bildirir. O yıllarda hava kirliliği sorunu yaşa-
yan ülkede tüm Atinalılar bu habere inanır 
ve şehirde büyük bir kaos yaşanır. Haberin 
yayılmasının ardından bütün okullar kapatı-
lır, öğrenciler evlerine gönderilir. Sürücüler 
seyir halinde iken araçlarını oracıkta bıra-
karak sığınaklara koşar. Haber anonsunun 
üzerinden daha üç saat geçmeden şehirde 
hayat durmuştur. Yayın ekibi bunun 1 Nisan 
şakası olduğunu duyursa da iş işten geçmiş-
tir. Atinalı bir vatandaş söz konusu şakanın 
kendisinde kalıcı zihin hasarı yarattığı ge-
rekçesiyle radyo kanalına 820 bin dolarlık 
tazminat davası açar.

Hayat durduran hava kirliliği
Air pollution that brings life to a halt
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A famous American hamburger chain placed a 
full-page advertisement in all newspapers on  
1 April 1998.  Written in the advertisement was, 
“Hamburger for the left-handed! Specially pre-
pared for 32 million left-handed Americans!” 
That the aforesaid hamburger’s ingredients 
were not changed, but all the ingredients were 
prepared and served for the left-handed cus-
tomers with a 180-degree rotation were among 
the information given in the advertisement. 
The next day, the world-famous hamburger 
chain released to the public that this was just 
an advertisement prepared for 1 April. How-
ever, for many years, thousands of customers 
continued to ask whether that hamburger was 
in the menu. This joke was such a huge success 
that in the upcoming years, many companies 
continued to make jokes on so-called products 
prepared specially for the left-handed.

Amerikalı meşhur bir hamburger zinciri  
1 Nisan 1998’de bütün gazetelere tam sayfa 
ilan verir. İlanda, “Solaklar için hamburger! 
32 milyon solak Amerikalı için özel olarak 
hazırlandı!” yazmaktadır. Söz konusu ham-
burgerin malzemelerinin değişmediği, fakat 
bütün içeriğin solak müşterilere özel 180 
derece rotasyonla hazırlanıp servis edildiği 
de ilanda yer alan bilgiler arasındadır. Dün-
yaca ünlü hamburger zinciri ertesi gün bu 
ilanın 1 Nisan amacıyla hazırlanmış bir şa-
kadan ibaret olduğunu kamuoyuna duyurur. 
Ancak binlerce müşteri uzun yıllar menüde 
bu hamburgerin olup olmadığını sormaya 
devam eder. Bu şaka o kadar başarılı olur ki 
ilerleyen yıllarda pek çok firma solaklar için 
özel hazırlanan sözde ürünlerle ilgili şaka 
üretmeyi sürdürür.

Hamburger yemek solakların da hakkı
The left handed also have the right to eat hamburgers
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Doğu sınırımızda bir Avrupalı
Gürcistan

Dünya destinasyonları
Destination:World

A European on our Eastern border
Georgia

Evren Özesen

life

Karadeniz’in doğu kıyısında bulu-
nan Gürcistan, kuzeyde Rusya, do-
ğuda Azerbaycan, güneyde Erme-
nistan ve güneybatıda Türkiye ile 
komşudur. Kafkas Sıradağları ül-
kenin kuzeyine çekilmiş bir set gibi 
doğuya doğru yükselerek uzanır. 
Buzulla kaplı bu yüksek dağlar Gür-
cistan’ı besleyen birçok akarsuya 

Situated to the eastern shore of the 
Black Sea, Georgia neighbors Rus-
sia to the north, Azerbaijan to the 
east, Armenia to the south and Tur-
key to the southwest. The Caucasian 
Mountain Range stands rising to-
wards the east like an embankment 
erected in the north. In addition to 
being the source of many streams, 
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Ülkenin güneydoğusunda bulunan 
başkent Tiflis, aynı zamanda Gürcistan’ın 

endüstri, kültür ve sanat merkezidir.
Situated to the southeast of the country, the 
capital city of Tbilisi is at the same time the 
industry, culture and arts center of Georgia.

kaynaklık etmenin yanı sıra kuzeyden gelen soğuk hava dal-
galarının ülkeye ulaşmasını engeller. Nemli havayla harman-
lanan yumuşak iklimi, plajları, renkli kültürü, misafirperver 
halkı ve doğasıyla kapı komşumuz Gürcistan görülmeye değer 
bir destinasyondur.     

Paleolitik Dönem’den itibaren yerleşim görülen Gürcistan’da 
ilk kez MÖ 4. yüzyılda merkezî bir krallık kurulmuştur. Tarih 
boyunca Pers, Moğol, Rus ve Osmanlı egemenliği altında ka-
lan Gürcistan 1801’de Rusya tarafından işgal edilmiş, Sovyet 
Sosyalist Cumhuriyetler Birliği döneminde Birliğe bağlı cum-
huriyetlerden biri olmuş ve Birliğin dağıldığı 1991 yılında ba-
ğımsızlığına kavuşmuştur.

Ülkenin güneydoğusunda bulunan başkent Tiflis, aynı za-
manda Gürcistan’ın endüstri, kültür ve sanat merkezidir. Şe-
hirde 33 adet tiyatro sahnesi bulunmaktadır. 1800’lü yılların 
ortasında kurulan Gribojedov Tiyatrosu, Paliashvili Operası 
ve 1969’da inşa edilen Devlet Opera ve Balesi binası Tiflis’in 
görülmeye değer yapıları arasındadır.

these glacier-covered high mountains prevent the cold airflow 
from the north from reaching the country. With its soft climate 
blended with humid air, beaches, colorful culture, hospitable 
people and nature, our next-door neighbor Georgia is a desti-
nation worth seeing.

A central kingdom was first established in Georgia, which had 
been settled since the Paleolithic Age, in the 4th century BC. Hav-
ing stayed under Persian, Moghul, Russian and Ottoman rule 
throughout history, Georgia was occupied by the Russians in 
1801, became one of the republics affiliated to the Union during 
the time of the Union of Soviet Socialist Republics, and gained 
independence in 1991 when the Union was dissolved.

Situated to the southeast of the country, the capital city of Tbi-
lisi is at the same time the industry, culture and arts center of 
Georgia. There are 33 theatre stages in the city. Buildings worth 
seeing in the city are the Gribojedov Theater established in the 
mid-1800s, the Paliashvili Opera and the State Opera and Bal-
let, which was built in 1969.
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Sololaki Tepesi üzerindeki Nariqala 

Kalesi’nden Tiflis’in etkileyici 

manzarasını izlemek mümkündür. 

Bu tepede aynı zamanda Tiflis’in 

simgesi haline gelmiş, “Gürcülerin 

anası” olarak bilinen Kartlis Deda 

heykeli bulunur. Gürcü heykeltıraş 

Elguca Amaşukeli tarafından alü-

minyumdan yapılan 20 metre yük-

It is possible to watch the impressive 

view of Tbilisi from the Nariqala 

Castle on the Sololaki Hill. Also to be 

found on this hill is the statue of Kart-

lis Deda, who is known as the “moth-

er of Georgians” and has become a 

symbol of Tbilisi. Made of aluminum 

by the Georgian sculptor Elguca 

Amashukeli, this 20-meter-tall sculp-

Nemli havayla 
harmanlanan 

yumuşak iklimi, 
plajları, renkli kültürü, 

misafirperver halkı 
ve doğasıyla kapı 

komşumuz Gürcistan 
görülmeye değer bir 

destinasyondur.     
With its soft climate 
blended with humid 
air, beaches, colorful 
culture, hospitable 
people and nature, 

our next-door 
neighbor Georgia is 
a destination worth 

seeing.

sekliğindeki bu heykel, şehrin kuru-
luşunun 1500’üncü yıldönümü olan 
1958’de dikilmiştir. Ulusal Gürcü 
kıyafetleri giymiş kadın figürü şeh-
re gelenleri selamlar.  

Tiflis’in eski şehir merkezi Gare-
tubani bölgesinde korunmuş ve 
restore edilmiş çok sayıda tarihî 
bina bulunur. Rustavelis Gamzi-
ri Caddesi de bu bölgede yer alır.  

ture was erected in 1958, on the 1500th 
anniversary of the foundation of the 
city. The female figure donned in na-
tional Georgian attire salutes those 
coming to the city.

In Garetubani, the old city center 
of Tbilisi, there are many historical 
buildings that have been preserved 
and restored. The Rustavelis Gamziri 
Street is located in this area, as well. 
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Gürcistan Parlamentosu, Gürcü Ulusal Müzesi, Gürcü Bilim-
ler Akademisi ve Kashveti Kilisesi gibi önemli yapıların yanı 
sıra özellikle sanatçıların ve öğrencilerin zaman geçirdiği ta-
rihî kafelere ev sahipliği yapan bu cadde Tiflis’in önemli çe-
kim merkezlerinden biridir. 

Gürcistan’ın güneybatısında, Karadeniz kıyısında bulunan 
Batum, plajları, otelleri, eğlence merkezleri ve tarihî doku-
suyla yükselen bir turizm şehridir. Türkiye sınırına çok yakın 
bulunması, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına vize uygu-
lanmaması ve Türkiye’den oraya çok sayıda uçuş gerçekleşiyor 
olması Batum’u özellikle Türk turistler için oldukça cazip bir 
merkez haline getirir. 2000’li yıllarla birlikte çehresi hızla de-

Home to important structures such as the Georgian Parliament, 
Georgian National Museum, Georgian Academy of Sciences 
and Kashveti Church as well as historical cafés where artists 
and students in particular spend time, this street is one of the 
important attraction centers of Tbilisi.

Situated to the southwest of Georgia and located on the shore 
of the Black Sea, Batumi is a touristic city on the rise with its 
beaches, hotels, entertainment centers and historical pattern. 
The fact that it is very close to the Turkish border, does not re-
quire visa from Turkish citizens and many flights are carried 
out there from Turkey render Batumi a quite appealing center 
for Turkish tourists in particular. While international-brand  

ğişen şehirde bir yandan mimarisiyle ön plana çıkan uluslara-
rası marka oteller inşa edilirken, bir yandan da mevcut tarihî 
yapılar restore edilerek turizme kazandırılmaktadır. İlgi çeki-
ci kulelerle ve heykellerle donatılan şehir, ziyaretçilerine plaj 
turizminden çok daha fazlasını vadeder. Şehir merkezindeki 
büyük plajın paralelinde bulunan 7 kilometre uzunluğundaki 
Batum Bulvarı, turistlerin yaz akşamları palmiyelerle süslü 
kaldırımlarda, parklarda, kafelerde ve yürüyüş yollarında ke-
yifli zamanlar geçirdiği bir lokasyondur. 

hotels coming to the forefront with their architecture are being 
built in the city, which started to transform with the 2000s on 
one hand, on the other, the existing historical structures are re-
stored and integrated with tourism. Adorned with interesting 
towers and statues, the city has a lot more to offer than just 
beach tourism. Parallel to the big beach in the center of the city, 
the 7-kilometer-long Batumi Boulevard is a location where 
tourists have a good time on its palm-decorated streets, in 
parks, cafés and promenades.
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Şehir merkezindeki Avrupa Meydanı’nda Batum’un yeni sim-
gelerinden, 2007’de açılan, elinde altından bir koç postu ta-
şıyan Medea Heykeli bulunur. Heykeltıraş David Khmaladze 
tarafından yapılan heykel Gürcistan’ın mitolojik yönüne dik-
kat çekmektedir. Efsaneye göre, kral olabilmek için Yunan mi-
tolojisinde gücü ve iktidarı simgeleyen bu postu arayan Iason, 
gemileriyle Gürcistan kıyısındaki Colchis’e gelmiş ve burada-
ki kralın kızı Medea’nın yardımıyla postu alıp Yunanistan’a 
götürmüştür. 

Batum’da mutlaka görülmesi gereken bir diğer sanat eseri Aşk 
Heykeli’dir. Bu heykel Kurban Said’in iki genç arasındaki aşkı 
konu ettiği Ali ve Nino adlı eserden esinlenerek yapılmıştır. 
Her akşam saat 7’de hareket etmeye başlayan metalden kadın 
ve erkek figürü, 10 dakikada bir birbirinin içinden geçer.

Found at the European Square in the city center is the Medea 
Statue carrying a ram pelt, which was opened in 2007 and 
has become a new symbol of Batumi. Made by sculptor David 
Khmaladze, the statue draws attention to Georgia’s mytho-
logical aspect. The legend goes on to say that Iason, who was 
looking for this pelt – which represents power and virility in the 
Greek mythology – in order to become king, arrived at Colchis 
by the Georgian shore with his ships and there, with the help of 
Medea, the king’s daughter, took the pelt to Greece.

Another must-see work of art in Batumi is the Statue of Love. 
This statue was inspired by the work Ali and Nino by Kurban 
Said, which treats the love between two youngsters. The male 
and female figure of metal, which starts to move every night at 
7, runs through one another every 10 minutes.

Aşk Heykeli, Kurban Said’in iki genç arasındaki aşkı konu ettiği  
Ali ve Nino adlı eserden esinlenerek yapılmıştır.

The Statue of Love was inspired by the work Ali and Nino by Kurban Said,  
which treats the love between two youngsters.
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Bir diğer önemli yapı da Alfabe Kulesi’dir. Yapımı 2012’de ta-
mamlanan, 130 metre yüksekliğe sahip, DNA sarmalları şek-
linde tasarlanmış bu kule, kökeni 5. yüzyıla dayanan ve yaşayan 
12 alfabeden biri olan Gürcü Alfabesi onuruna inşa edilmiştir. 

Avrupa şehirlerindeki meydanlara benzeyen bir yapısı olan  
Piazza Meydanı’na ve buradaki kafe ve restoranlara hem Ba-
tum halkı hem de turistler yoğun ilgi göstermektedir. Mey-
danın hemen yanındaki St. Nicholas Kilisesi Batum’un en ilgi 
çekici binalarından biridir. Yapımına Batum’un Osmanlı ege-
menliğinde olduğu 1865 yılında başlanan kilisenin inşasında 
kullanılan taşlar Trabzon’dan getirilmiştir. Osmanlı yönetimi, 
Yunanlar tarafından inşa edilen bu kilisenin yapımına çansız 
olması şartıyla izin vermiştir. 

Batum şehir merkezine 9 kilometre uzaklıktaki Batum Bota-
nik Bahçesi yaklaşık 110 hektarlık alanıyla dünyanın en büyük 
botanik parklarından biridir. Kafkasya’ya has bitkilerin yanı 
sıra dünyanın dört bir yanından bitki türlerinin sergilendiği 
park aynı zamanda botanik alanında araştırmalar yürüten bi-
limsel bir merkezdir.

Yet another important structure is the Alphabet Tower. Complet-
ed in 2012, this tower of 130 meters designed as DNA helixes, 
was built to honor the Georgian Alphabet, which goes back to the 
5th century and is one of the 12 living alphabets.

The locals of Batumi and tourists alike show major interest in 
the Piazza Square, which resembles European squares, and the 
restaurants and cafés there. Situated right next to the square, 
the St. Nicholas Church is one of the most interesting buildings 
of Batumi. Having started to be built in 1865, when Batumi was 
under Ottoman rule, the church’s stones were brought from 
Trabzon. The Ottoman rule allowed this church, which was be-
ing constructed for the Greek, under the condition that it would 
have no bell.

9 kilometers to the Batumi city center, the Batumi Botanical 
Garden is one of the biggest in the world with an area of around 
110 hectares. The park, in which the endemic plants of Caucasia 
as well as plant species from all around the world are exhibited, 
is at the same time a scientific center where research in the field 
of botanics is carried out.

Batum şehir merkezine 9 kilometre uzaklıktaki Batum Botanik Bahçesi  
yaklaşık 110 hektarlık alanıyla dünyanın en büyük botanik parklarından biridir.

9 kilometers to the Batumi city center, the Batumi Botanical Garden is one of the biggest in 
the world with an area of around 110 hectares. 



Ulus’taki ilk Türkiye Büyük Mil-
let Meclisi (TBMM) binasının en 
önemli özelliği duvarlarında Anka-
ra taşı kullanılmasıdır. Açılışa ye-
tiştirilmesi için Kurtuluş Savaşı’nın 
en sıkıntılı döneminde halkın da 
inşasına katkıda bulunduğu bina, 
günümüzde Kurtuluş Savaşı Müzesi 
olarak hizmet vermektedir.

The most important feature of the 
first Grand National Assembly of 
Turkey (TBMM) in Ulus is that An-
kara stone was used in its walls. 
The structure, to the construction of 
which the public contributed during 
the most troublesome times of the 
War of Independence so that it could 
open on time, serves as War of Inde-
pendence Museum today.

1924 yılından 1960 yılına kadar 
kullanılan II. Meclis Binası, Sirkeci 
Büyük Postane, Ankara Palas, Cemil 
Topuzlu Köşkü gibi önemli yapılarda 
imzası bulunan ve Sanâyi-i Nefîse 
Mektebi’nin ilk Türk hocaları arasın-
da yer alan Mimar Vedat Tek tarafın-
dan tasarlanmıştır.

Used from 1924 until 1960, the Second 
Parliament Building was designed 
by the architect Vedat Tek, who has 
completed important works such as 
the Grand Sirkeci Post Office, Ankara 
Palas and Cemil Topuzlu Palace, and 
is one of the first Turkish instructor of 
the Academy of Fine Arts.
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Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatıyla 
boşalan Cumhurbaşkanlığı makamı-
na bir gün süreyle TBMM Başkanı 
Mustafa Abdülhalik Renda vekalet 
etmiştir. Renda, 1935 yılından itiba-
ren 11 yıl boyunca TBMM Başkanlığı 
görevini yürütmüştür.

Speaker of TBMM Mustafa Abdül-
halik Renda stood in for the post of 
Presidency, which had become va-
cant upon the passing of Mustafa 
Kemal Atatürk for one day.  Ren-
da served as Speaker of the Grand 
National Assembly of Turkey for 11 
years starting from 1935. 

Kolaj: Meclis
Collage: Parliamentlife



23 Nisan 1920’de açılan TBMM’nin ilk 
icraatlarından biri kütüphane kur-
mak olmuştur. Zamanla elektronik 
 kaynaklarla da zenginleştirilen  kü-
tüphanede Atatürk’ün Meclis açılış 
konuşmalarından gazete arşivlerine, 
İstiklal Mahkemeleri belgelerinden 
geçmiş hükümet programlarına bir-
çok dokümana erişmek mümkündür.

One of the first actions of business of 
the TBMM, which was opened on 23 
April 1920, was to establish a library. 
Enriched by electronic resources 
in time, the library allows access to 
many documents from the Parlia-
ment opening speeches of Atatürk to 
newspaper archives, from Independ-
ence Tribunal papers to past govern-
ment programs.

Günümüzdeki TBMM binasının 
Şeref Kapısı’nı çevreleyen sütunlar, 
Prof. Dr. Clemens Holzmeister ta-
rafından diğerlerinden farklı tasar-
lanmıştır. Bu sütunların en üst sağ 
ve sol köşelerinde ay-yıldız motifi 
kullanılmıştır. Kapının yanlarında-
ki hasır motifi ise devletin bölün-
mez bütünlüğünü simgelemektedir. 

The columns surrounding the Gate of 
Honor of the TBMM building of our 
day were designed by Prof. Clemens 
Holzmeister in a manner that is dif-
ferent from the rest. The crescent and 
star motif was used in the upper left 
and right hand corners of these col-
umns. The wicker motif on the sides 
of the gate, on the other hand, repre-
sents the indivisible unity of the state.

TBMM binasının yapımında 36 çeşit 
mermer kullanılmıştır. Bu mermer-
lerin tamamı Afyon’dan getirilmiş-
tir. Binanın pek çok yerinde rast-
lanan başak motifi ise Türkiye’nin 
tarımdaki etkinliğinin sembolüdür. 

36 different types of marble were 
used in the construction of the 
TBMM building. All of these marbles 
were brought in from Afyon. Seen on 
many parts of the building, the spica 
motif, on the other hand, is a symbol 
of Turkey’s efficiency in agriculture.
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Bir grup insandan içinde bulunduğumuz 
çağı betimlemelerini istesek muhtemelen 
çoğundan aynı sözcükleri duyarız: Dijital, 
bilişim, internet... Yaşadığımız döneme 
damga vuran bu kavramların bu denli be-
lirleyici olmalarının başlıca nedenlerinden 
biri hayatın yalnızca belirli alanlarına de-
ğil, hayatın her alanına nüfuz etmeleridir. 
Söz konusu kavramların ortaya çıkardığı 
dönüşümden payını elbette posta sektö-
rü de aldı. İletişimin kazandığı muazzam 
ivme ve bununla bağlantılı olarak süreç-
lerin hızlanması, mektup ve telgraf gibi 
geleneksel posta hizmetlerinin tercih edi-
lirliğini azaltırken posta idarelerini yeni fa-
aliyet ve kârlılık alanları aramaya sevk etti. 
Bu noktada kargo, lojistik, e-ticaret gibi 
alternatif sahalara yayılan posta idareleri 
arasında Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim 
Şirketimizin (PTT A.Ş.) başı çektiğini be-
lirtmekten büyük gurur  duyuyorum.

If we were to ask a group of people to define 
the era in which we live, we would proba-
bly hear the same words from most: Digital, 
informatics, Internet... One of the main rea-
sons why these concepts, which make their 
marks on the era we live in, is so determi-
nant is that they penetrate not certain but 
all fields of life. Certainly, the postal sector 
also got its share from the transformation 
brought about by the said concepts. The 
tremendous momentum communication 
has gained and the related acceleration of 
processes decreased the preferability of tra-
ditional postal services such as letter and 
telegram and steered Posts towards looking 
for new spheres of activity and profitabil-
ity. I am greatly proud to state that in this 
context, our Post and Telegraph Organiza-
tion Corporation (PTT Corp.) takes the lead 
among the Posts that have ventured into 
alternative spheres such as cargo, logistics 
and e-commerce.

PTT A.Ş. yaygın, 
kaliteli ve hızlı 
hizmetleriyle 

kargo sektöründe 
önemli bir 
aktördür.

With its 
widespread, 

high-quality and 
rapid services, the 

PTT Corp. is an 
important actor in 
the cargo sector.

Değişen ve dönüşen PTT
Changing and transforming PTT life

Ali Ihsan Karaca 
PTT A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı
PTT Corp. Deputy Director-General

Değişen ve dönüşen PTT’de  
posta ve kargo atılımları
Post and cargo leaps in the changing 
and transforming PTT
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Yeni operasyonel sahalara yönelmek, hizmetleri çeşitlendir-
mek elbette birtakım köklü değişimlerin yapılmasını gerekti-
rir. Sistem ve süreçlerinin teknolojiyle uyumunu sağlayamayan 
kurumların başarısızlığa uğraması kaçınılmazdır. Bunun bi-
lincinde olan Şirketimiz, süreçlerini yenilemeye büyük önem 
atfetmektedir. 1995 gibi erken bir tarihte başlayan, tüm aşa-
malarına tanıklık etmekten büyük memnuniyet duyduğum 
otomasyon projemiz bugün 5000’e yakın hizmet noktasına 
ulaşmış durumdadır. Öncelikle posta çeklerinin otomasyonu 
ve telefon tahsilatlarının çevrimiçi yapılmasıyla başlayan bili-
şim teknolojileri (BT) ve otomasyon serüvenimize bugün kayıt-
lı posta gönderilerinin otomasyonu, HGS sisteminin tesisi ve 
sayıları 200’e yaklaşan kurum ve kuruluşun iş ve işlemleri ek-
lenmiş, Şirketimiz dev bir ödeme platformu niteliği kazanmış-
tır. Dağıtık bilişim teknolojileri sistemlerimizin kurumumuz 
personeli marifetiyle merkezî altyapıya taşınması, otomasyona 
eklenen hizmet sayısının çoğalması ve bu sayede hizmet çeşit-
liliğimiz ile verimliliğimizin artması Şirketimiz adına gurur 
vesilesidir. BT hizmetlerimizin ağırlıklı olarak Şirketimizin öz 
insan kaynakları ile devam ettirilebilmesi ve bir gurur kaynağı 
olan BT personelimizin özverili çalışmaları ile bugün Şirketi-
miz devasa bir otomasyon sistemini yönetebilir hale gelmiştir.

PTT A.Ş.: Dijitalleşmenin öncüsü

Otomasyon sürecini başarıyla yöneten ve faaliyet gösterdiği 
her alanda olduğu gibi bu alanda da sürekli kendini geliştirme 
çabası içinde olan Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketimiz 
dijital dönüşümde de ülkemizin öncü kurumları arasında yer 
almaktadır. Elektronik ortamdaki veriyi teslimat noktasına 
en yakın işyerinde fiziki ortama dönüştürerek zaman ve ma-
liyetten tasarruf edilmesini sağlayan Birleşik Posta ile ayrım, 
sevk ve dağıtım işlemlerini insana dayalı olmaktan çıkarıp ta-
mamen dijitalleştiren ve yakın zamanda devlet kurumlarının 
yazışmalarında da kullanılması öngörülen Kayıtlı Elektronik 
Posta (KEP), bu bağlamda gerçekleştirdiğimiz çalışmalar ara-
sında başı çekmektedir. Devletimizin e-Devlet stratejisi kap-
samında, bürokrasinin hızlanmasını sağlayan e-yazışma ile 
adalet sisteminin hızlanmasını sağlayan e-tebligat sistemleri 
Şirketimiz KEP altyapısı üzerine entegre edilerek gönderile-
rin teknik standartlarda ve güvenli olarak elektronik ortamda 
taşınmaları sağlanmıştır. Ayrıca Kurtuluş Savaşımızın ka-
zanılmasında önemli rol oynayan telgrafı elektronik ortama 
taşıyan e-telgraf hizmetimiz de vatandaşımızın hayatını ko-
laylaştırmakta, Şirketimizin dijital dönüşümünde önemli ya-

Steering towards new operational fields and diversifying ser-
vices of course requires certain rooted changes. Failure is in-
evitable for institutions that cannot ensure their systems’ and 
processes’ compatibility with technology. Aware of this fact, 
our Company attributes major importance to renewing its pro-
cesses. Our major automation project, which began as early 
as 1995 and of which I am proud to have witnessed each stage, 
has reached around 5000 service points today. Initially start-
ing with the automation of postal cheques and online telephone 
cash proceeds, our information technologies (IT) and automa-
tion adventure has incorporated the establishment of the Fast 
Transit System (HGS) and the operations of almost 200 insti-
tutions and establishments, transforming our Company into a 
giant payment platform. That the distributed information tech-
nologies were conveyed to the central infrastructure thanks to 
our personnel, the number of services included within automa-
tion has increased and thus our service diversity and efficiency 
was enhanced are sources of pride for our Company. With the 
maintenance of our IT services mostly with our Company’s own 
human resources and the devoted works of our IT personnel, 
our Company can today manage a huge automation system. 

PTT Corp.: Pioneer of digitalization

Successfully managing the automation process and always 
striving to improve itself in the field as is the case with all other 
spheres in which it operates, our Post and Telegraph Organiza-
tion Corporation is among the pioneers of digital transforma-
tion in our country. Hybrid Mail, which ensures saving on time 
and cost by transforming data on the electronic platform into 
the physical medium at the office that is closest to the final desti-
nation as well ad Registered Electronic Mail (KEP), which ren-
ders sorting, dispatch and distribution processes digital instead 
of keeping them human-based, and foreseen to be used in the 
correspondence of public institutions soon, take the lead among 
the works we have thus carried out to this end. Within the 
scope of our state’s e-State strategy, e-correspondence, which 
accelerates bureaucracy and e-notification, which accelerates 
the justice system were integrated into our Company’s KEP 
infrastructure and safe transmission of messages in technical 
standards on the electronic platform was ensured. Moreover, 
our e-telegram service that carries the telegram – an impor-
tant actor in the victory in our War of Independence – onto the 
electronic platform facilitates the lives of our citizens, and come 
to the forefront as one of the significant building blocks in our  
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pıtaşlarından biri olarak ön plana çıkmaktadır. Dijitalleşme 
atılımlarımıza güncel bir örnek de Türkiye’nin önde gelen 6 
kuruluşuyla birlikte Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım ve 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanımız Sayın Ahmet 
Arslan’ın himayelerinde tesis edilen Türkiye Ortak Ödeme 
Platformu’dur. Süreçleri dijitalleştirirken yerli ve millî çö-
zümler sunan platform, Şirketimizin dijitalleşme çalışmala-
rını taçlandırmıştır. Vatandaşımızın hayatını kolaylaştırmak, 
hizmetlerden en etkin şekilde faydalanmalarını sağlamak, 
bunu yaparken kendi kaynak ve teknolojilerini kullanmak 
amacında olan Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketimiz 
posta, kargo, bilişim-iletişim, e-ticaret alanlarında başarıyla 
yürüttüğü dijitalleşme sürecinde holdingleşmeyi nihai hedef 
belirlemiştir. Bu noktada Yönetim Kurulu Başkanımız ve Ge-
nel Müdürümüz Sayın Kenan Bozgeyik ile yönetim kadromu-
zun inovatif ve hep daha iyiyi hedefleyen bakış açısı büyük rol 
oynamaktadır.

Türkiye’de ve dünyada PTT Kargo

Şirketimizin gelecek hedeflerine ulaşmasında kritik önemi 
haiz olan ve başlı başına bir operasyonel saha niteliği ta-
şımanın yanı sıra e-ticaret başta olmak üzere diğer faaliyet 
alanlarımızla yakın ilişki içinde bulunan kargo hizmetimiz, 
ülkemizin her yerine ulaşmakta, başka kimsenin gitmediği 
noktalara gitmektedir. Hiçbir kargo şirketinin ve bankanın 
hizmet vermediği 1784 yerleşim yerinde yalnızca PTT’mizin 
olduğunu belirtmek bizim için bir gurur vesilesidir.

“Her yere zamanında” sloganı ve Türkiye’nin 178 yıllık çınar 
kurumu olarak PTT güvencesiyle yürüttüğümüz kargo faali-
yetlerimizde hizmet kalite ve standartlarımızı daha da yük-
seltmek için çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu bağlamda sür-
dürdüğümüz iyileştirme ve geliştirme çalışmalarında, İdari 
Konsey Başkanlığı’nı yürüttüğümüz Dünya Posta Birliği’nin 
(Universal Postal Union-UPU) belirlediği kriterler çerçeve-
sinde hareket ediyoruz. Ayrıca mevcut durumla yetinmiyor, 
sistemlerimizi daha da geliştirmeye gayret ediyor, yaygın hiz-
met ağımızı daha da etkili kılmak için çalışmalar yürütüyo-
ruz. Süreçlerimizi yeniliyor, bu sayede örneğin daha dinamik 
bir dağıtım anlayışıyla gün içerisinde dağıtım merkezine ula-
şan gönderilerin aynı gün içinde teslimatını sağlayabiliyoruz. 
Bilgi Teknolojileri Üst Kurulu’nun en güncel verilerinin tesli-
mat performansımızın yüzde 98 olduğunu ortaya koyması, bu 
gayretlerimizin somut karşılığını teşkil etmesi bakımından 
büyük önem taşımaktadır. 

Company’s digital transformation. A recent example to our 
leaps of digitalization is the Turkey Joint Payment Platform 
established together with 6 leading institutions of our coun-
try under the auspices of our Esteemed Prime Minister Binali 
Yıldırım and Esteemed Minister of Transport, Maritime Af-
fairs and Communication Ahmet Arslan. Offering local and 
national solutions while digitalizing processes, the platform 
has crowned our Company’s digitalization efforts. Adopting 
the aims of facilitating the lives of our citizens and using its 
own sources and technologies while doing so, our Post and Tel-
egraph Organization Corporation has determined becoming 
a holding company in the digitalization process it successfully 
carries out in the fields of post, cargo, informatics-communi-
cation and e-commerce. At this point, the innovative perspec-
tive of our Chairman of Board and Director-General Kenan 
Bozgeyik and managerial cadre, who always aim for the bet-
ter, plays a significant part. 

PTT Kargo in Turkey and in the world

Of critical importance in the achievement of our Company’s 
future goals and in close relation to other activity fields of 
ours, primarily e-commerce, in addition to being an opera-
tional sphere in and of itself, our cargo services reach all four 
corners of our country and go where no one else goes. It is a 
source of pride for us to state that it is only our PTT that is 
present in 1784 settlements where no other bank or cargo com-
pany serves.

We are carrying out works to further enhance our service 
quality and standards in our cargo activities we resume with 
the slogan of “Everywhere, on time” and under the PTT seal of 
trust as a 178-year-old institution of this country. In the ame-
lioration and development efforts we undertake to this end, we 
act in accordance with the criteria set by the Universal Postal 
Union (UPU), of which we are the Council of Administration 
Chair. Moreover, we do not just carry parcels but put an effort 
into further developing our systems and carry out works to 
render our widespread network even more efficient. We are 
renewing our processes and thus – to provide an example – 
with a more dynamic understanding of distribution, we can 
ensure the same-day delivery of dispatch arriving at the dis-
tribution center. That the latest data by the Supreme Board of 
Information Technologies reveals our delivery performance at 
98 percent is of major significance in terms of constituting a 
tangible reward of our efforts.
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Şirketimizin inovatif yaklaşımını kargo sahasına da tatbik 
ediyoruz. Türk mühendisler tarafından geliştirilen akıllı kar-
go otomatı “Kargomat 7/24” sayesinde müşterimizi evde kar-
go bekleme derdinden kurtarıyor; gönderilerini diledikleri 
zaman, diledikleri yerden teslim almalarını mümkün kılıyo-
ruz. Bir mühendis olarak kamuda bu tür inovatif ve teknolo-
jiyi yakalayan mühendislik faaliyetlerinin yürütülmesini son 
derece değerli buluyorum. Kurumumuzun da bu noktada kay-
da değer farkındalığa sahip olduğu kanaatindeyim.

E-ticaret-kargo entegrasyonu

Bahsettiğim gibi kargo alanında yürüttüğümüz faaliyetlerimiz, 
e-ticaret atılımlarımızla yakın ilişki içinde bulunuyor. 2012 
yılında hayata geçirdiğimiz e-ticaret sitemiz ePttAVM.com 
gönderilerinin taşınmasında üstün performans gösteren PTT 
Kargo, diğer e-ticaret firmaları tarafından da sıklıkla tercih 
ediliyor. Evrensel Posta Hizmeti yükümlüsü olmanın da ge-
tirdiği sorumlulukla ülkemizin her yerine teslimat gerçekleş-
tiren Şirketimiz, dağıtım partneri olduğu firmalara müşteri 
odaklı çözümler ve avantajlı hizmetler sunuyor. Kurduğu bili-
şim teknolojileri altyapısıyla sipariş kabulden teslimata kadar 
bütün süreçlerin firmalara anlık olarak iletilmesini mümkün 
kılan Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketimiz, rapor ve 

We apply our Company’s innovative approach to the field of 
cargo, as well. With the smart cargo automat “Kargomat 7/24” 
developed by Turkish engineers, we relieve our customers from 
the burden of waiting for their parcels at home and enable them 
to receive their dispatch whenever, wherever. As an engineer, I 
think it is quite valuable that such innovative engineering activ-
ities that keep up with technology are carried out in the public 
institutions platform. I am of the opinion that our Institution 
has considerable awareness in this sense.

E-commerce-cargo integration

As I have mentioned, the activities we carry out in the field of 
cargo are in close relation to our e-commerce leaps. Putting on 
superior performance in carrying the parcels of ePttAVM.com, 
our e-commerce site we launched in 2012, PTT Kargo is often 
preferred by other e-commerce companies, as well. Delivering 
to all four corners of our country with its responsibility as a 
Universal Service Provider, our Company offers customer-ori-
ented solutions and advantageous services to the companies 
of which it is the distribution partner. Ensuring that all stag-
es from order acceptance to delivery are instantaneously con-
veyed to the companies thanks to the information technologies it 
has established, our Post and Telegraph Organization Corpora-
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analizlerle hizmet kalitesi ölçümleri gerçekleştiriyor, böylece 
kendi sistemlerinin takibini yaparken partnerlerinin perfor-
mansının yükseltilmesine de katkı sağlıyor. Ayrıca iş part-
nerlerimiz için kurduğumuz hizmet birimleri ve buradaki 
özel müşteri yetkililerimiz sayesinde ihtiyaçlara anında ce-
vap verebiliyor, firmaların istek ve beklentileri doğrultusun-
da özel, esnek, kişiselleştirilmiş operasyonel ve yazılımsal 
destek sağlıyoruz. Firmaların depolarında işyerleri kurarak 
gerekli personel ve donanımla yerinde kabul ve sevkiyat yap-
mak da partnerlerimize sunduğumuz kolaylıklar arasında 
yer alıyor. Kullandığımız sistemlerin uzun zamandır işletti-
ğimiz, kendimize ait sistemler olması -ki kanımca bu, bizi ra-
kiplerimizin önünde konumlandıran kritik bir unsurdur- sü-
reçlerin kolay idare ve modifiye edilmesini mümkün kılıyor. 
Böylece içinde bulunduğumuz Endüstri 4.0 çağının temel 
gereklilikleri olan hız, esneklik ve sistem entegrasyonunu da 
sağlamış oluyoruz.

Her kıtada PTT

Genelde PTT A.Ş., özelde PTT Kargo olarak hep daha iyisini 
hedefliyor, kendimizi daha da geliştirmek için çalışıyoruz. 
Bu doğrultuda yurt içinde sunduğumuz hizmetlerde stan-
dart ve kalitemizi en üst seviyeye çıkarmak için çalışırken 
yurt dışında da önemli işbirlikleri tesis ediyoruz. Hong Kong 
merkezli PAL Express firmasıyla gerçekleştirdiğimiz ortak-
lık kapsamında yaptığımız çalışmalar sayesinde başta Asya 
olmak üzere bütün kıtalarda daha etkin bir taşımacılık rolü 

tion measures service quality through reports and analyses, and 
thus contributes to enhancing the performance of its partners 
while monitoring its own systems. Moreover, thanks to the ser-
vice units we have established for our business partners and our 
exclusive customer representatives, we can instantly respond to 
needs and offer special, flexible and personalized operational 
and software support in line with the requirements and expec-
tations of companies. Also featured among the conveniences we 
offer is carrying out in situ admittance and dispatch operations 
at the companies’ warehouses with the necessary personnel and 
equipment. That the systems we use are our own systems we 
have been operating for a long time – which, in my opinion is a 
critical aspect that positions us one step ahead of our competi-
tion – allows us to manage and modify processes easily. Thus, 
we meet the basic requirements of the age of Industry 4.0 in 
which we live: Speed, flexibility and system integration.

PTT in all continents

Generally as the PTT Corp. and exclusively as PTT Kargo we 
always aim for the better and strive to further enhance our-
selves. While working to take our domestic service standards 
and qualities to the highest level, we are also establishing impor-
tant collaborations abroad. Thanks to the joint works we carry 
out within the scope of our collaboration with Hong Kong-based 
PAL Express, we foresee to undertake an efficient role in freight 
in all continents, primarily Asia. As part of the process, products 
sold on e-commerce platforms are brought to İstanbul from 
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üstlenmeyi öngörüyoruz. Sürecin işleyişinde e-ticaret plat-
formlarında satışı gerçekleşen ürünler Hong Kong’dan THY 
kanalıyla İstanbul’a getiriliyor ve şirketimiz aracılığı ile varış 
ülkelerine sevk ediliyor. Yurt dışı kargo faaliyetlerimiz kap-
samında APG ile 110, posta kolisi ile 216 ve Turpex ile 200’ün 
üzerinde ülkeye ulaşıyoruz. Şirketimizin üyesi olduğu ulus-
lararası Prime sistemi ölçümlerine göre PTT A.Ş. bilgi ileti-
minde yüzde 90, zamanında teslimde ise yüzde 80 olan eşik 
oranının üzerinde performans göstermiştir. Buna göre Şirke-
timizin performansı bilgi iletiminde yüzde 98,7 olarak tespit 
edilmiş, PTT A.Ş. bu alanda 52 ülke arasında birinci olmuş-
tur. Şirket, zamanında teslimde ise aynı oranla ikinci sırayı 
almıştır. Bu rakamlar, yükselen başarı grafiğimizin somut 
göstergeleri olmaları bakımından büyük önem taşımaktadır.

PTT A.Ş. olarak Türkiye’nin ve Şirketimizin kayda değer lojis-
tik öneminin farkındayız. Sanayi ve ticarette başarının anah-
tarlarından olan etkin lojistik sistemlerin tesisi ve işletilmesi 
noktasında çok şey gerçekleştirebileceğimiz kanısındayız. 
Türkiye’nin coğrafi avantajı, iletişim teknolojilerinin yaygın-
lık oranı ve dev ulaştırma projeleri ile PTT A.Ş.’nin birikimi 
ve inovatif atılımlarının bir araya gelerek ülkemizi bir lojistik 
üsse dönüştürebileceğini düşünüyoruz. Bu bağlamda Atatürk 
Havalimanı’nda 2 bin metrekarelik kapalı alanda sunduğu-
muz hizmetleri, İstanbul Yeni Havalimanı’nda (3. Havalima-
nı’nda) inşa edilecek 14 bin metrekarelik kapalı alanda daha 
da geliştireceğimizi belirtmek isterim. Ülkemizin 2023 he-
deflerine paralel olarak büyük önem atfedilmesi gerektiğine 
inandığımız lojistik sektöründe depolama, elleçleme, sipariş, 
sevkiyat ve teslimat süreçlerinde etkin çözümler üreten bir 
şirket olarak dünya arenasındaki yerimizi almaya hazırız.

Hong Kong via Turkish Airlines and sent to their destination 
countries via our Company. By fulfilling the function of record-
ing the dispatch into the International Postal System, the PTT 
Corp. undertakes an important role in the process. Within the 
scope of our international cargo activities, we reach 110 coun-
tries with APG, 216 countries with postal parcel and over 200 
countries with Turpex. According to the evaluations by the inter-
national Prime system, of which our Company is a member, the 
PTT Corp. performed above the threshold of 90 percent in infor-
mation transmission and of 80 percent in on-time delivery. Ac-
cordingly, our Company’s performance has been determined as 
98.7 percent in information transmission, placing the PTT Corp. 
in the first rank among 52 countries. Our Company ranks sec-
ond in on-time delivery. These figures are of major importance 
in terms of being tangible indicators of our increasing success.

As the PTT Corp., we are aware of the considerable logistical im-
portance of Turkey and our Company. We are of the opinion that 
we have a lot to realize in terms of establishing and operating an 
efficient logistics system, which are key to success in industry 
and trade. We think that Turkey’s geographical advantage, the 
prevalence of communication technologies and giant projects 
combined with the PTT Corp.’s accumulated experience and in-
novative leaps could transform our country into a logistics base. 
Within this context, I would like to state that at the closed area of 
14 thousand square meters to be established at the İstanbul New 
Airport (3. Airport), we will further develop our services, which 
we currently carry out in a closed area of 2 thousand square 
meters at the Atatürk Airport.  We are ready to be positioned in 
the global arena as a company that produces efficient solutions 
in the warehousing, handling, order, dispatch and delivery pro-
cesses in the logistics sector, which we believe should be attribut-
ed utmost importance in parallel with our country’s 2023 goals.

Lojistik sektöründe etkin çözümler 
üreten bir şirket olarak dünya 

pazarındaki yerimizi  her geçen gün 
daha da güçlendiriyoruz.

As a company that produces efficient 
solutions in the logistics sector, we 
reinforce our position in the global 

market by the day.



60

Çağımızın müzik dehası 
Harika Çocuk: Idil Biret
The musical genius of our age:  
İdil Biret the Wunderkind

Ozan Kayahan

Portreler
Portraitslife

Üç yaşında piyano çalmaya başlayan Idil Biret, “Harika Çocuklar 
Yasası”yla 7 yaşında müzik eğitimi almak üzere Paris’e gitti, 8 yaşında ilk 
konserini verdi. Müzikle iç içe, ödüller ve başarılarla dolu bir yaşam süren 

Biret, Türkiye’yi yurt dışında pek çok kez en iyi şekilde temsil etti.
Having started to play  the piano at the age of three, İdil Biret went to Paris at the age of 
7 with the “Wunderkind Law” to receive musical training and gave her first concert when 

she was 8. Leading a life entwined with music and full of awards and achievements, Biret 
has represented Turkey abroad many times in the best possible way.
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Müzik adına da müzisyen adına da çok bereketli topraklarda 
yaşıyor olmamıza rağmen piyano, “zengin evlerinin bir akse-
suarı” gibi algılandı çoğu kez ülkemizde. Öyle ki, eski Türk 
filmlerinde birkaç kez, o da Zeki Müren çalarken gördük onu. 
İşte bu yüzden yazının devamında yer alan başarı öyküsü, 
“Cumhuriyet’in dâhi çocuğu” klişesinden öte, mucizeye biraz 
daha yakın, çok özel bir hayatı konu alıyor. 

Ülkemizin en büyük yeteneklerinden İdil Biret, piyano çal-
maya başladığında sadece üç yaşındaydı. Bakın, tanıştığın-
da, başına oturduğunda, tuşlara dokunduğunda demiyorum. 
Üç yaşında, yemeğini kendisi yiyen çocuğu ailesinin aferin-
lere boğduğu bir dönemde İdil Biret piyano çalıyordu. İlk 
derslerini Mithat Fenmen’den alan İdil Biret’in yeteneği o 
kadar göz kamaştırıcıydı ki İsmet İnönü 1948 yılında onun 
eğitim giderlerinin devlet tarafından karşılanması ama-

Even though we live on highly fertile lands both in terms of mu-
sic and musician,  piano was often perceived as “an accessory of 
houses of the rich” in our country. In fact, we saw it a few times 
in the old Turkish movies and that was when Zeki Müren was 
playing it.  That is why the success story that is featured in the 
rest of the article treats a very miracle-like, exquisite life that is 
beyond the “genius kid of the Republic” cliché.

One of the greatest talents of our country, İdil Biret was only 
three when she started playing the piano. Mind you – I am not 
saying when she first made acquaintance with it, sat beside it 
or touched the keys. At the age of three, at a time when a child 
who ate on his own would be drowned in praises, İdil Biret was 
playing the piano. Having taken her first lessons from Mithat 
Fenmen, İdil Biret’s talent was just so dazzling that İsmet İnönü 
proposed a law at the Parliament that would ensure the meet-
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cıyla Meclis’e bir kanun teklifi verdi. 
Böylece daha sonraki yıllarda “Harika 
Çocuklar Yasası” olarak bilinen yasa  
teklifi kabul edilirken, İdil Biret Paris 
Ulusal Konservatuvarı’na gitme hakkı  
elde etti.

Burada bir parantez açmanın tam za-
manı. Dönemin Millî Eğitim Bakanı 
Hasan Âli Yücel tarafından hazırlanan 
Harika Çocuklar Yasası, yani 5245 sa-
yılı Kanun genç Cumhuriyet’in gelecek 
nesillere verdiği önem açısından tarihe 
not düşülmesi gereken bir çabanın adı-
dır. İdil Biret’in açtığı yoldan ilerleyen 
yetenekli çocuklar yıllarca uluslarara-
sı platformlarda Türkiye’nin yüzünü 
ağartan ve göğsünü kabartan başarıla-
ra imza attılar. Devlet, dehanın elinden 
tuttuğunda neler oluyor gelin beraber 
bakalım...

ing of her educational expanses by the 
state. Thus, whereas the proposal that 
would later come to be known as the 
“Wunderkind Law” was passed, İdil Bi-
ret acquired the right to attend the Par-
is National Conservatoire.

It is the perfect time now to make a note. 
Prepared by then-Minister of National 
Education Hasan Âli Yücel, the Wun-
derkind Law, meaning the Law num-
bered 5245, is the name of an effort that 
should be noted in history in terms of the 
importance the young Republic attrib-
uted to future generations. Following 
in the footsteps of İdil Biret, for years 
talented children secured achievements 
on international platforms that made 
Turkey proud. Let’s take a look at what 
happens when the state takes genius by 
the hand...

Ülkemizin en büyük 
yeteneklerinden  
Idil Biret, piyano 

çalmaya başladığında 
sadece üç yaşındaydı.

One of the greatest 
talents of our country, 

İdil Biret was only 
three when she started 

playing the piano.
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Hakkında Almanya’da ve İtalya’da kitaplar yayımlanmış İdil 
Biret’in plak ve CD’lerinin sayısı 2018 itibarıyla sekseni geç-
miştir. Günümüzde dünyanın en geniş repertuvarlı piyanisti 
unvanını taşıyan sanatçı aktif müzik yaşamını sürdürmekte, 
konser ve dinletilerinde sanatseverlerle bir araya gelmektedir.

İdil Biret, on whom books were published in Germany and Italy, 
has over eighty records and CDs as of 2018. The pianist with the 
most extensive repertoire in the world, the artist continues to be 
actively engaged in music, and comes together with lovers of art 
in concerts and performances.

İdil Biret ailesiyle birlikte Paris’e gittiğinde sadece yedi ya-
şındaydı. İlk konserini sekiz yaşında veren Biret, kendisin-
den  ömrü boyunca “en değerli öğrencim” diye söz eden hoca-
sı Alman piyanist Wilhelm Kempff ile müzikal ilişkisini asla 
koparmadı. Ulusal Paris Konservatuvarı’nı “yüksek piyano”, 
“eşlikçilik” ve “oda müziği” dallarında birincilikle ve birin-
cilerin birincisi unvanıyla bitirdiğinde sadece 15 yaşındaydı. 
16 yaşına geldiğinde dünya sahnelerinde yerini almaya baş-
lamıştı.

1959 yılında, sadece 18 yaşındayken Belçika Ulusal Orkest-
rası’yla verdiği bir konser sonrası bizzat Kraliçe Elizabeth 
tarafından tebrik edilen İdil Biret’in tüm yaşamı müzikle iç 
içe,  konserler, başarılar ve ödüllerle geçti. İtalya, Fransa ve 
Polonya tarafından çeşitli nişan ve madalyalara layık görülen 
Biret 1971 yılında Devlet Sanatçısı unvanını aldı.

İdil Biret was only seven when she went to Paris with her fami-
ly. Having given her first concert at the age of eight, Biret main-
tained her musical relation with her teacher the German pianist 
Wilhelm Kempff – who talks of her as “my most valuable stu-
dent” – throughout her life. When she completed the branches 
of “advanced piano”, “accompaniment” and “chamber music” at 
the Paris National Conservatoire in the first place and with the 
title of first of the first, she was only 15. By the time she was 16, 
she had started to perform on the stages of the world.

Congratulated by the Queen Elizabeth herself after a concert 
she performed with the Belgian National Orchestra at the mere 
age of 18 in 1959, İdil Biret had a life entwined with music and 
full of concerts, achievements and awards. Granted several or-
ders and medals by Italy, France and Poland, Biret acquired the 
title of State Artist in 1971.
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Çocuğa mektup
Letter to the child

life
Haydar Ergülen

Mektup
Letter

Çocuğum,

Sevgili Çocuğum,

Ey hem geçmişimiz hem geleceğimiz olan,

Ey iyiliğin, saflığın, yalınlığın, içtenliğin, özlemlerin, doğru-
luğun mecazı değil kendisi olan,

Ey dünyaya, tabiata, hayvanlara, göğe, sulara, sabahlara, ba-
harlara, yazlara, ağaçlara kalp kadar yakın olan, 

Ey hep olmakta olan…

Sezai Karakoç’un Şen dünya içinde sen dünya içinde bir avuç 
şen dünyaydın sen dizesini okuyunca aklıma senden başkası 
gelmeyen,

Ahmet Telli’nin “Çocuksun Sen”, Ali Cengizkan’ın “Çocuk 
Ömrümüz” şiirleriyle, çocuk şiirdir diye düşündüren, 

Şairler büyümek için değil ama şiir yazmak için çocukluğunu 
hızla geçmiş, görmezden gelmiş olmasın sakın diye içime şüp-
heler düşüren, 

Ey aslında hepimizin öğretmeni olan, gerçeğin ustası ve rü-
yanın piri olan,

Ey sabahın sahibi dünya güzeli çocuk…

Şehirde, köyde, yolda, göçte, sürgünde, çadırda, sokakta uy-
kusunu alamayan, uykuya doyamayan çocuk, ey uykusuz,

Ey şehirlerimizde, sokaklarımızda yaşamaya, büyümeye uğ-
raşan güzel gözlü kızları, oğlanları Suriye’nin,

Ey hem ülkeleri hem de uykuları bölünen, daha görmedikleri 
düşleri paramparça olan,

My child,

My dear child,

O you, who is both our past and our future,

O you, who is not the simile of goodness, purity, simplicity, sin-
cerity, longings, truth; but their embodiment,

O you, who is as close as a heartbeat to the world, nature, ani-
mals, skies, waters, mornings, springs, summers, trees,

O you, who is always in being...

The only one I think of when I read the lines You were a handful 
of merry world within a merry world by Sezai Karakoç,

Making me think the child is a poet with the poems “Çocuksun 
Sen” by Ahmet Telli and “Çocuk Ömrümüz” by Ali Cengizkan,

Making me suspect that perhaps poets were quickly done with 
their childhood, neglected it not to grow up but to write poems,

O you, who is in fact a teacher to us all, the master of truth and 
the sage of dreams,

O beautiful child who owns the morning...

You who cannot get enough sleep in the city, in the village, on 
the way, in exodus, in exile, in a tent, on the street, you who just 
cannot get enough of sleep, o you sleepless,

O the beautiful-eyed girls and boys of Syria who are struggling 
to live, to grow up in our cities, on our streets,

O you with disturbed countries and sleep, with yet unseen 
dreams shattered,
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(Ey çocuk ölümlerini ondan, şundan, senden, benden diye ya-
rıştıran ve hiç çocuk olmadan büyümüş olan, her kim sen bu 
mektubun dışındasın, git istediğin kadar büyü ve büyüklen, 
çocuklara ve ölümlerine laf etme, onları karşılaştırma yeter!) 

Nazım Hikmet’in dediği, yalnızca zamanı için değil, daha çok 
da bugünler içinmiş: “Çocuklara kıymayın efendiler!” Çocuk 
ölümlerini yarıştırmayın, çocukları bir de siz öldürmeyin 
efendiler! 

Çocukları yaşatmak, çocukluğu yaşatmak için çocukluğu, o 
ruhu hiç terk etmeyen insanlar vardır. Ey o insanlar, ey Edip 
Cansever’in Gökyüzü gibi bir şey bu çocukluk / hiçbir yere 
gitmiyor dizesini üstüne alınanlar, alınganlar, çocukluk söz 
konusu olduğu zaman hep alıngan olun, n’olur! Çocukluğu 
olmayanın neyi olabilir ki? Çocukluğu olmayanın hatası da 
olmaz sözgelimi. Çocukluğu olmayanın gözyaşı hiç olmaz, 
çünkü kahkahası da yoktur! Ya dostluk, arkadaşlık, yoldaşlık, 
fedakarlık, bunların hiçbiri olabilir mi?

Büyükler sık sık, çocuk musunuz, çocuk olmayın falan diyor-
lar ya, senin de garibine gitmiyor mu, sanki çocuk olmak fena 
bir şeymiş gibi, oysa “Çocuk olun!” demeleri gerekiyor. Ne ka-
dar çocuk olursak o kadar iyi! 

Çocuksun sen, ağaçlara yaprağı kadar yakın, seni dünyaya 
yollayan yıldız her gece pencerenin önüne gelip göz kırpıyor, 
suların mavi akması ve adının deniz olması bile bana kalırsa 
senden. 

Çok yaşa, Can Yücel’in dediği gibi “çokbiçocuk” ol sen! Ol da 
bizi büyüt e mi!

 (O you who makes a competition out of children’s death as of 
this, of you, of me, and you who has grown up without ever be-
ing a child, whoever you are, you are excluded from this letter, 
go grow up and get on your high horse as much as you like, just 
don’t talk about children and their death, don’t compare them!)

What Nazım Hikmet said was true not just for his time, but 
more for these days: “Have mercy on children, misters!” Do not 
make the death of children compete, do not kill them all over 
again, misters! 

There are people who never abandon childhood, that spirit to 
make children live, to make childhood live. O those people, o you 
who take the line This childhood is something like the sky / it 
is not going anywhere by Edip Cansever personal, you touchy 
ones, when it comes to childhood, please remain this way! 
What else can one who does not have a childhood have? A per-
son without childhood, for instance, will have no faults. A per-
son without childhood will have no tears, for they will have no 
laughter! What about companionship, friendship, camaraderie, 
sacrifice-can any of those exist?

You know how adults always say are you a child, don’t be a child 
and stuff, isn’t it weird to you, as well, as if being a child is a 
bad thing; they should be saying “Be a child!” instead. The more 
child-like we are, the better!

You are a child, as close to trees as their leaves, the star that 
sent you to the world comes before the window and winks at me 
every night, even that the waters are blue and called seas, to me, 
is due to you.

Live long, be, like Can Yücel said, “muchtoomuchchild”! Be, so 
you can make us grow, yes?
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Bir kahramanlık destanı
29 Nisan 1916 Kut’ül-Amare Zaferi
An epic of heroism
29 April 1916 Kut al-Amara Victory

Çağla Taşkın

Dünya tarihinin en büyük yıkımla-
rından I. Dünya Savaşı her savaş gibi 
kazanan ve kaybeden tarafları olsa da 
esasen bu ayrımın zaman zaman bu-
lanıklaştığı, kazananların bazen kay-
bettiği, kaybedenlerin bazen kazandığı 
uzun süreli ve geniş coğrafyalara ya-
yılmış bir mücadeledir. Savaşın resmî 
mağluplarından Osmanlı İmparator-
luğu, bu duruma somut bir örnek teş-
kil eder. Avrupa’nın “hasta adamı”nın 
Çanakkale Savaşları’nda elde ettiği ba-
şarılar bir azim ve inanç zaferi olarak 
tarihe geçmiş, dünya savaş tarihinde 
kendine istisnai yer edinmiştir. Fakat 
Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’nda 

One of the biggest destructions of the his-
tory of the world, the First World War is 
a long-term struggle spanning a wide 
geography; a struggle in which the lines 
between the winners and losers were 
sometimes blurred, winners sometimes 
lost and losers sometimes won. Among 
those defeated at the First World War, the 
Ottoman Empire sets a solid example to 
this fact. The success achieved by the “sick 
man” of Europe in the Battle of Gallipoli 
has gone down in history as a victory of 
determination and faith, and has made 
exceptional place for itself in the world’s 
war history. However, there is yet anoth-
er battle the Ottomans won in the First 

life Tarihte bugün
Today in history
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Tarihçi Christopher Catherwood, Kut’ül-Amare Zaferi’ni “Itilaf Devletleri’nin  
I. Dünya Savaşı’nda aldıkları en kötü yenilgi” olarak nitelendirmiştir.

Historian Christopher Catherwood calls the Kut al-Amara Victory  
the “worst defeat of the Allies in the First World War”.

kazandığı bir diğer muharebe vardır ki o da bir o kadar cesaret 
ve kararlılık doludur: Tarihçi Christopher Catherwood’un “İti-
laf Devletleri’nin I. Dünya Savaşı’nda aldıkları en kötü yenilgi” 
olarak tanımladığı Kut’ül-Amare Zaferi...

İngiliz kuvvetlerinin Basra’ya asker çıkarmasıyla açılan Irak 
Cephesi’nin hedefi son derece açıktır. Amaç, Hindistan’la de-
niz bağlantısını sağlamak ve bölgede bir Alman egemenliği te-
sis edilmesini önlemektir. Cephenin kritik noktalarından Bağ-
dat’a ilerleyen İngiliz kuvvetleri 22-25 Kasım 1915’te Selman-ı 
Pak’taki muharebeyi kaybedince geri çekilip 3 Aralık’ta Kut’a 
sığınır. Bölgenin tahıl ticaretinin merkezi niteliği taşıması ve 
üç tarafının nehirlerle çevrili olmasından dolayı Kut lojistik 
açıdan son derece önemlidir. Buranın başarıyla tutulması, 
cephe açısından kritik önemi haizdir. Bu büyük görevi Osman-
lılarda Colmar Freiherr von der Goltz Paşa, Nureddin Paşa 
ve Halil Paşa; İngilizlerde ise Tümgeneral Charles Townsend 
üstlenir. İlk çatışma 9 Aralık sabahı Kut’u Dicle’ye bağlayan 
bir yerde çıkar. Osmanlı’nın ilk genel taarruzu ise 10 Aralık’ta 

World War that is equally laden with bravery and determina-
tion: The Kut al-Amara Victory, which the historian Christopher 
Catherwood calls the “worst defeat of the Allies in the First World 
War”...

Opened with the landing of the British in Basra, the Mesopotami-
an Front’s aim was quite clear. The goal was to ensure sea con-
nection with India and to prevent the establishment of German 
dominance in the region. Moving towards Baghdad, one of the 
critical points of the front, the British powers took refuge in Kut 
on 3 December when they lost the Battle of Ctesiphon of 22-25 
November 1915. Since it was the grain center of the region and 
surrounded by rivers on three sides, Kut was of critical impor-
tance in terms of logistics. Holding the spot successfully was es-
sential for the front. This important duty was assumed by Col-
mar Freiherr von der Goltz Pasha, Nureddin Pasha and Halil 
Pasha in the Ottomans, and Major General Charles Townsend in 
the British. The first confrontation took place on the morning of 9 
December, at a place connecting Kut to the Tigris. The first gen-



yoğun topçu ateşiyle başlar. Bu taarruz ile 24 Aralık tarihli 
ikinci taarruz başarısız olup geri çekilmeyi gerektirse de Türk 
topçuları atışlarına yılmadan devam eder. Bunun yanı sıra 
Türk uçaklarının bombardımanı, hâlihazırda açlık, hasta-
lıklar ve yoğun yağışla mücadele etmek zorunda olan İngiliz 
askerlerinin durumunu daha da zorlaştırırken Kut kuşatma-
sını sağlamlaştırır. Halil Paşa 4 general, 481 subay ve 13 bin-
den fazla erin olduğu İngiliz ordusunu esir alır. 29 Nisan 1916 

eral offensive of the Ottomans, on the other hand, was launched 
with heavy artillery fire on 10 December. Although this offensive 
and the second one dated 24 December failed and forced the Ot-
tomans to retreat, Turkish gunners’ artillery shooting continued 
incessantly. The bombardment of Turkish planes, in addition, 
made things even more difficult for the British who were already 
battling hunger, illnesses and heavy rain, and secured the siege of 
Kut. Halil Pasha captured the British army composed of 4 gener-
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günü Kut’ül-Amare Zaferi münasebetiyle “Kut” soyadı verilen 
Halil Paşa’nın, askerlerine “Tarih bu olayı yazmak için kelime 
bulmakta müşkülata uğrayacaktır. İşte Osmanlı sebatının İn-
giliz inadını kırdığı birinci zaferi Çanakkale’de, ikinci zaferi 
burada görüyoruz” diye seslendiği rivayet edilir. Bu sözlerde 
elbette büyük bir doğruluk payı vardır. Osmanlı ordusu, bü-
tün ihtimaller kendisine karşı olsa da azimle, inançla büyük 
bir zafer elde etmiş, bu zaferle I. Dünya Savaşı’nın ardından 
bağımsızlığa giden Millî Mücadele yolunun temel taşlarından 
birini döşemiştir.

als, 481 officers and over 13 thousand soldiers. It is rumored that 
on 19 April 1916, Halil Pasha – who would later be given the sur-
name “Kut” with reference to the Victory of Kut al-Amara – said 
to his soldiers, “History will struggle to find the words to record 
this event. We see the first victory in which the Ottoman persis-
tence broke the British obstinacy in Gallipoli, and the second one 
here.” There is of course great truth it these words. Although all 
odds were against it, the Ottoman army gained a great victory 
with determination and faith, and with it paved one of the corner-
stones of the road of National Struggle leading to independence.
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Anadolu’ya ses veren saz
Bağlama

Pullarla müzik
Music by stamps

Giving voice to Anatolia
Bağlama

Elvin Otman 

Türkülerin, şiirlerin kadim dostu, 
yol arkadaşı bağlama, Anadolu kül-
türünün binlerce yıllık bir parçası. 
Adeta bağlama ses veriyor Anadolu 
toprağına… 

The long-time friend and compan-
ion of folk songs and poems, bağla-
ma is a thousand-year-old piece of 
the Anatolian culture. It is almost 
like it is bağlama that gives voice to 
the lands of Anatolia...

life
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Hititlerin, Friglerin, Urartuların bağlama benzeri bir ens-
trüman kullandığı biliniyor. Dede Korkut hikayelerinde adı 
sıklıkla geçen kopuz isimli çalgı ise modern bağlamanın atası 
kabul ediliyor. Yaklaşık 2 bin yıl önce bazı Türk boyları ta-
rafından kullanılan kopuz perdesiz bir çalgı. Su kabağından 
teknesi deriyle kaplı, telleri ise çoğunlukla at kılı ya da koyun 
ve kurt bağırsağından yapılıyor. Kopuz, Orta Asya’da şair-
lerin sazı, Şaman geleneğinin de önemli bir parçası. Öyle ki 
uzunca bir dönem kopuz kutsal kabul edilmiş, hastalıkların 
tedavisinde kullanılmış. Hatta kopuzun sahibi onu bir baş-
kasına vermekten, ona bir başka elin dokunmasından dahi 
imtina etmiş.

Türkmenler ve gezgin ozanlarla Anadolu’ya yayılan kopuz za-
man içinde değişime uğramış ve bugün bildiğimiz bağlama-
ya evrilmiş. Su kabağı yerine sazın teknesi için dut, ardıç ve 
kestane ağaçları kullanılmaya başlamış. Deri tekne bir yana 

The Hittites, Phrygians and Urartians are known to have used 
an instrument similar to bağlama. The instrument called kopuz, 
which is frequently mentioned in Dede Korkut stories, on the oth-
er hand is considered the forefather of bağlama. Used by Turk-
ish tribes about 2 thousand years ago, kopuz is a fretless instru-
ment. Its body of gourd is covered in leather and its strings are 
mostly made of horsehair or sheep and wolf intestines. Kopuz is 
the instrument of the poets of the Central Asia, and an important 
part of the Shamanic tradition, so much so that it was regarded 
sacred for a long time, and used in the treatment of diseases. The 
owner of kopuz even refrained from giving it to someone else, 
from having a different hand touch it.

Having spread to Anatolia through Turkmens and wandering 
poets, kopuz transformed in time and evolved to bağlama as we 
know it today. Instead of gourd, mulberry, juniper and chestnut 
trees started to be used for its body. When the body of leather 

Türkmenler ve gezgin ozanlarla Anadolu’ya yayılan kopuz zaman içinde değişime 
uğramış ve bugün bildiğimiz bağlamaya evrilmiştir. 

Having spread to Anatolia through Turkmens and wandering poets, kopuz transformed in time 
and evolved to bağlama as we know it today. 
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bırakılınca çalgının ses tınısı da değişmiş 
elbette. Saza perde eklenmiş. Böylece ses-
lerin daha kolay çıkarılması sağlanmış. 
Doğru sesi bulmak için çoğunlukla kiraz 
ağacının kabuğundan yapılan ve tezene 
adı verilen mızraplar kullanılmış. Zaman 
içinde kıl ve bağırsaktan yapılan teller ise 
yerini metal tellere bırakmış.

Bugün tanıdığımız bağlama üç ana bölüm-
den oluşuyor. Çoğunlukla dut ağacından 
yapılan tekneyi ladinden üretilen göğüs 
bölümü tamamlıyor. Perdelerin yerleşti-
rildiği sap bölümü ise gürgen ya da ardıç 
ağacından yapılıyor. Bağlama, büyüklüğü, 
sapının uzun ya da kısa oluşu ve çalındı-
ğı yöreye göre sınıflandırılıyor. Uzun sap 
bağlamalar kısa saplardan 4 perde daha 
uzun ve bu bağlamanın ses aralığı daha ge-
niş. Tel boyu daha uzun olduğundan çıkan 
ses daha uzun tınlıyor. Kısa sap bağlama 
ise aynı oktav kullanılan parçaların icrası 
için çok daha pratik. En küçük boy bağla-
maya cura, kısa sap bağlamaya çöğür, uzun 
sap bağlamaya tambura, en büyük boy bağ-
lamaya ise meydan sazı adı veriliyor. 

was put aside, the sound of the instrument of 
course changed. Frets were added to it. Thus, 
producing sounds became easier. Picks called 
tezene, mostly made of cherry tree bark, were 
used to find the right sound. In time, strings 
made of hair and intestines gave way to  
metal ones.

Bağlama as we recognize it today is composed 
of three main parts. Mostly made of mulber-
ry tree, the body is complemented by spruce 
chests. The handle part, where the strings are 
placed, on the other hand, is made of either 
hornbeam or juniper. Bağlama is classified 
in accordance with its size, the longness or 
shortness of its handle, and the region where 
its played. Long-handle bağlamas are 4 frets 
longer than short-handle ones and wider in 
terms of octave. Since the length of the strings 
is longer, the sound that comes out resonates 
for longer. Short-handle bağlama, on the oth-
er hand, is much more practical for the per-
formance of pieces where the same octave is 
used. The smallest bağlama is called cura, the 
short-handle one çöğür, the long-handle one 
tambura, and the biggest is called meydan sazı.
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PTT A.Ş., 
bağlamayı 
ve bu sazın 

ustalarını çeşitli 
yıllarda pullara 
konu etmiştir.

The PTT Corp. has 
treated bağlama 
and the masters 
of this instrument 
on its stamps in 
various years.
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Modern bağlama çoğunlukla yedi telli. Altta iki çelik, bir sır-
ma bam teli; ortada iki çelik; üstte bir çelik, bir sırma bam 
teli bulunuyor. Büyük boy bağlamalarda tel sayısı fazlalaşıyor. 
Meydan sazı olarak bilinen bağlamada on iki tel bulunuyor. 
Halk arasında bu saza “on iki telli” denmesinin sebebi de bu. 
Bağlama mızrap ya da parmakla çalınabiliyor. 

Bağlama icrasında önemli bir nokta ise düzenler. Farklı nota 
kalıpları ile başlayan birçok düzen var. Alt telin “la” sesi ver-
diği bozuk düzen en yaygın olanı. Ankara yöresinde misket, 
Kırşehir ve çevresinde ise bozlak düzeni yöresel ezgiler icra 
ediliyor. Mızrap yani tezenenin düzenli ve ritmik hareketle-
rine verilen isim ise tavır. Türkülerde duygusal yoğunluğu 
artıran tavırlar, eserlerin ritmik yapılarını da güçlendiriyor. 
Zeybek, Silifke, Konya, Karadeniz tavırları yörenin eserlerine 
ayrı ve tadına doyulmaz bir güzellik katıyor. 

Modern bağlama mostly has seven strings. The lower part has 
two steel and one silver deep sound producing strings; the middle 
two steel; and the upper part has one steel, one silver deep sound 
producing strings. The number of strings increases in large-
size bağlamas. The bağlama known as meydan sazı has twelve 
strings, which is why it is colloquially refered as the “one with 
twelve strings”. Bağlama can be played with a pick or with fingers.

An important point in the performance of bağlama is orders. There 
are many orders starting with different note patterns. The broken 
order, in which the lower string produces the note “A” is the most 
common one. Regional tunes with the order of misket in the Anka-
ra region and of bozlak in Kırşehir and environs are performed. 
The regular and rhythmical movements of the pick, that is to say 
the tezene are called tavır. Increasing emotional intensity in folk 
songs, tavır also strengthens the rhythmic structure of works. Zey-
bek, Silifke, Konya and Black Sea tavır add an unparalleled beauty 
to the works of the region that one just cannot get enough of.
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Bağlama yalnızca türkülerin değil âşıkların da sazı. Tıpkı eski 
Türklerde olduğu gibi âşık kültüründe bağlamanın yeri çok 
büyük. Şiirler bağlama ile hayat bulurken, âşığın bağlaması 
adeta onun bir parçası. Öyle ki âşıklar bağlamalarını evlerin-
de başlarının üstüne asıyor.

Bağlama öğrenmek çok zor değil; tutuşu, notaları, mızrap 
kullanımını öğrenmek birkaç haftalık bir çalışma programı 
ile mümkün. Ancak sazı ustaca kullanabilmek belirli bir ye-
tenekle birlikte sabır ve emek istiyor. Dünyaca ünlü bağlama 
üstadımız Arif Sağ, onun öğrencisi Erdal Erzincan, bozlakla-
rın efendisi Neşet Ertaş, Âşık Veysel veya Musa Eroğlu gibi 
bağlama çalabilmek, Anadolu’yu bağlama ile sese yansıtmak 
için ise bir ömür harcamak gerekiyor.

Bağlama is an instrument of not just folk songs, but minstrels, 
as well. Just like it was the case in the ancient Turks, bağlama 
plays a great role in the minstrel culture. Whereas poems find 
life with bağlama, the poet’s bağlama is almost a part of him, so 
much so that they hang it above their heads at home.

Learning to play bağlama is not too hard; it is easy to learn how 
to handle it, the notes and how to use the pick with a training 
program of a couple of weeks. However, playing the instrument 
masterfully requires a certain level of talent as well as patience 
and effort. Playing bağlama like our world-famous master Arif 
Sağ, his apprentice Erdal Erzincan, master of folk songs Neşet 
Ertaş, Âşık Veysel or Musa Eroğlu, reflecting Anatolia onto 
sound through bağlama takes a lifetime.

Bağlama öğrenmek çok zor değil; tutuşu, notaları, mızrap kullanımını kavramak 
birkaç haftalık bir çalışma programı ile mümkün. 

Learning to play bağlama is not too hard; it is easy to grasp how to handle it, the notes 
and how to use the pick with a training program of a couple of weeks.
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Röportaj
Interviewlife

Hidayet Türkoğlu: Türk sporunun gelişiminin sürekliliği 
açısından PTT gibi büyük bir kurumun desteği çok değerli
Hidayet Türkoğlu: The support of a major institution such as the PTT is very 
valuable in terms of the continuity of the advancement of Turkish sports

Röportaj Interview: Pınar Çavuşoğlu 
Fotoğraflar Photographs: Melis Seçkin
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İlk gençlik yıllarınızdan bugüne uzanan oldukça ba-
şarılı bir basketbol geçmişiniz bulunuyor. Basketbo-
la nasıl gönül verdiğinizi bizimle paylaşır mısınız?

Gençlik yıllarımda ağabeyimin basketbola yoğun bir ilgisi 
vardı. Bir süre sonra onunla birlikte antrenmanlara gitme-
ye ve bu sporu denemeye başladım. Başarılı olunca kendime 
yeni hedefler koydum. Bu hedefleri gerçekleştirdikçe de ileri-
ye daha olumlu bir şekilde baktım. 1999 yılında Anadolu Efes 
forması giydiğimde Avrupa’nın en iyi beş oyuncusundan biri 
seçilmiştim. Sonrasında Amerikan profesyonel basketbol ligi 
NBA’e adım attım ve hem dünyanın en iyi basketbol liginde 
yer aldım hem de neredeyse her kategoride giydiğim millî ta-
kım formasıyla ülkemizi temsil etme şansı yakaladım. Geriye 
dönüp baktığımda, kimseye kolay kolay nasip olmayacak iyi 
bir kariyere sahip olduğum için her zaman şükrediyorum.

26 Ekim 2016’da Türkiye Basketbol Federasyonu 
Başkanı seçildiniz. Federasyonun ülkemizde ve dün-
yada gerçekleştirdiği çalışmalarla ilgili bilgi aktara-
bilir misiniz?

Türkiye’nin en başarılı federasyonu olarak değerlendirebilece-
ğimiz Türkiye Basketbol Federasyonu olarak, göreve geldiğimiz 
günden bu yana tespit ettiğimiz bazı konular üzerinde yoğun 
bir şekilde çalışıyoruz. Oyunculuk kariyerim boyunca birlik-
te forma giydiğim isimlerin yanı sıra profesyonel anlamda da 
çok değerli bir ekibe sahip olduğumuzu düşünüyorum. Millî 
takımlarımızın ve kulüplerimizin gurur duyacağımız başarı-
lar kazanarak ülkemizi en iyi şekilde temsil etmesini sağlamak 
hedeflerimiz arasında yer alıyor. Ülkemizde herkesin spor yap-

You have a very successful basketball history 
spanning from your early adolescence to the present. 
Could you share with us how you lost your heart to 
basketball?

When I was young, my brother had a major interest in bas-
ketball. After a while, I started going to the trainings with him 
and trying out this sport. When I succeeded, I set new goals for 
myself. When I realized these goals, on the other hand, I had a 
more positive outlook on the future. When I was wearing the 
Anadolu Efes jersey in 1999, I was chosen as one of the best five 
players of Europe. Later on, I stepped into the American profes-
sional basketball league NBA and both took part in the world’s 
best basketball league and had the opportunity to represent our 
country with the national jersey I wore in almost every catego-
ry. When I look back, I am always grateful to have  had a career 
that would not be easily vouchsafed to anyone.

You were chosen Turkish Basketball Federation 
President on 26 October 2016. Could you relay 
information on the domestic and international 
activities of the Federation?

As the Turkish Basketball Federation, which can be deemed Tur-
key’s most successful federation, we are working hard on some 
of the issues we have determined ever since we took office. In 
addition to the people I played with throughout my career, I 
think we have a very valuable team in the professional sense, as 
well. Among our goals is to ensure that our national teams and 
clubs represent our country in the best possible way by securing 
achievements to make us proud. Contributing to the rearing of 
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masına olanak sunarak sağlıklı nesillerin yetişmesine katkıda 
bulunmak, Türk basketbolunun temsilini geliştirmek ve bu 
sporun güçlenmesini sağlayacak tesisleri kurmak diğer hedef-
lerimizi oluşturuyor. Diğer bir amacımız ise uluslararası alanda 
Türk basketbolunun bilinirliğini ve izlenebilirliğini artırmakla 
birlikte A Millî Kadın Takımımızın ardından A Millî Erkek Takı-
mımızın da Olimpiyat Oyunları’na katılmasını sağlamak. 

healthy generations by offering everyone the opportunity to 
do sports, enhancing the representation of Turkish basketball 
and establishing the facilities to strengthen this sport consti-
tute our other aims. Yet another aim of ours is to increase the 
visibility and watching rates of Turkish basketball, and to en-
sure that our National Men’s Team, like our National Women’s 
Team, go to the Olympics.

Avrupa’nın en güçlü takımlarında ve ABD’nin profes-
yonel basketbol ligi NBA’de forma giyen pek çok Türk 
sporcu bulunuyor. Siz Türkiye basketbolunu nerede gö-
rüyorsunuz? Gençlik sizce bu spora yeterince ilgi gös-
teriyor mu?

Basketbolu yakından takip eden otoritelerin de söylediği gibi 
erkeklerde Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi, kadınlarda da 
Bilyoner.com KBL Avrupa’nın en güçlü ve en değerli ligleri ara-
sında gösteriliyor. Bizim amacımız kadınlarda ve erkeklerde 
ligimizin hem rekabet hem de oyun açısından değerini müm-

There are many Turkish athletes playing for some 
of Europe’s strongest teams and the NBA, the 
professional basketball league of the USA. What is 
your assessment of Turkish basketball? Do you think 
the youth shows sufficient interest in this sport?

Like stated by the authorities who keep a close watch on bas-
ketball, Tahincioğlu Basketball Super League in men’s and 
Bilyoner KBL in women’s are indicated among the strongest 
and most valuable leagues of Europe. Our aim is to keep the 
value of our men’s and women’s leagues at the highest level 
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kün olduğu kadar üst seviyede tutmak. Elbette liglerimizin ka-

litesinin yanı sıra Türk oyuncuların aldıkları süreler de bizleri 

yakından ilgilendiriyor. Oyuncularımızın daha fazla sahada 

kalıp sorumluluk alarak yeteneklerini özgürce sergilemele-

ri için çalışmalar yapıyoruz. Umuyorum ki ilerleyen yıllarda 

NBA’in yanı sıra Avrupa’nın diğer ülkelerinde ve ülkemizde 

daha fazla Türk basketbolcunun süre aldığını görürüz. Ayrı-

ca Basketbol Federasyonu olarak gençlerimizin sonuçtan ba-

ğımsız spor yapmalarını, sağlıklı nesillerin yetişmesi için çok 

önemsiyoruz.

Dünyanın en iyi takımlarında oynamış bir isim ola-

rak, aktif sporu bıraktıktan sonra Cumhurbaşkanı-

mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın başdanışmanlığı 

görevini üstlendiniz. Bu önemli görevle ilgili değer-

lendirmeleriniz nelerdir?

Hem ailem hem de şahsım için Cumhurbaşkanı Başdanışman-

lığı görevi büyük bir onur. Cumhurbaşkanımız sadece basket-

bolu değil, tüm spor branşlarını takip ediyor ve eski bir sporcu 

olarak sporu çok seviyor. Ayrıca Türkiye Basketbol Federasyo-

nu olarak sağlıklı nesillerin yetişmesi için bizden beklentile-

rin de farkındayız. Cumhurbaşkanımızın desteğini her zaman 

hissettiğimiz için çok şanslıyız. 

possible in terms of both competition and game. Of course, 
of close interest to us is how long Turkish players remain in 
the game in addition to the quality of our leagues. We are 
carrying out works to ensure our players stay longer on the 
court and freely display their talent. I hope that in the years to 
come, we will see more Turkish players staying longer on the 
court in the NBA as well as in the other countries of Europe 
and in our country. Moreover, as the Basketball Federation, 
in terms of the rearing of healthy generations, we attribute 
major importance to our youth playing sports independent 
of the outcome.

As a figure who has played for some of the best 
teams of the world, you undertook the duty of head 
advisor to our Esteemed President Recep Tayyip 
Erdoğan after quitting active sports. What are your 
evaluations about this important duty?

The duty of Head Advisor to President is a great honor both 
for me and my family. Our President follows not just bas-
ketball, but all sports branches and loves sports as a former 
athlete. Moreover, as the Turkish Basketball Federation, we 
know what is expected of us in terms of the rearing of healthy 
generations. We are very lucky to always feel the support of 
our President.

“Bizim amacımız kadınlarda ve 
erkeklerde ligimizin hem rekabet 
hem de oyun açısından değerini 

mümkün olduğu kadar üst 
seviyede tutmak. ” 

“Our aim is to keep the value of our 
men’s and women’s leagues at the 

highest level possible in terms of 
both competition and game.”



“Türkiye Basketbol Federasyonu olarak ülkenin her yerinde gençlerimizi  
basketbolla tanıştırmayı hedefliyoruz.”

“We, as the Turkish Basketball Federation, aim to introduce basketball to our youth  
in all four corners of our country.”
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Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT A.Ş.), 
Türkiye Kupası’na önemli katkı sundu. PTT A.Ş. gibi 
köklü ve büyük kurumların bu tür spor organizas-
yonlarını desteklemesi hakkındaki görüşlerinizi öğ-
renebilir miyiz?

Türk sporunun gelişiminin sürekliliği açısından PTT gibi büyük 
bir kurumun desteği bizler için çok değerli. Basketbolumuzun 
güçlenmesi için destek veren tüm kurum ve kuruluşlarımıza ne 
kadar teşekkür etsek azdır. PTT’nin bu katkısını basketbolda 
görmek ve PTT A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü 
Kenan Bozgeyik’in heyecanına ortak olmaktan mutluluk duyu-
yoruz. PTT, Türkiye’nin her yerine ulaşma çabası içinde olan, 
ülkemiz için çok değerli ve büyük bir kurum. Bizler de Türkiye 
Basketbol Federasyonu olarak ülkenin her yerinde gençlerimizi 
basketbolla tanıştırmayı hedefliyoruz. PTT ile ortak bir payda-
da buluşmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz.

The Post and Telegraph Organization Corporation 
(PTT Corp.) has significantly contributed to the 
Turkish Cup. Could we learn about your opinion on 
the support granted to such sports events by rooted 
and big institutions such as the PTT Corp.?

The support of a major institution such as the PTT is very val-
uable to us in terms of the continuity of the advancement of 
Turkish sports. We cannot thank enough all of our institutions 
and establishments that provide support for the reinforcement 
of our basketball. We are happy to see this contribution by the 
PTT in basketball and to share the excitement of PTT Corp. 
Chairman of Board and Director-General Kenan Bozgeyik. 
The PTT is a very big and valuable institution for our country 
that tries to reach all four corners of Turkey. We, as the Turk-
ish Basketball Federation, aim to introduce basketball to our 
youth in all four corners of our country. We are happy and ex-
cited to share a common ground with the PTT.
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Tüm Kredi Kartlarınızla
PTT İşyerlerinden

Otomatik Talimat Verin

Bakiyeniz Hiç 
Bitmesin
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Gözünüzün kıymetini bilin

Sağlık
Health

Appreciate your eyes

Eda Eraslan

life

Modern dünya koşulları göz sağlığımızı korumak için pek el-
verişli değil. Telefon ve bilgisayar ekranından tamamen kop-
mak, gözlerimizi yormamak veya bulunduğumuz ortamın 
ışığını gözlerimize zarar vermeyecek şekilde düzenlemek gibi 
önerilere uymak da pek mümkün görünmüyor. Uzun saatler 
boyunca ofis ortamında, masa başında çalışanlar, gün bo-
yunca bilgisayar, telefon veya televizyon ekranını takip etmek 
zorunda olanlar ya da güçlü güneş ışınlarına maruz kalanlar 
için bu tavsiyeleri uygulamak hiç kolay değil. Bulanık görme, 
gözlerde yanma ve kuruluk hissi, sulanma, kızarıklık, odak-
lanma zorluğu, çift görme ve ışık hassasiyeti gibi şikayetlerin 
gün geçtikçe artması da bu yüzden. 

The conditions of the modern world are not very suitable to pro-
tect our ophthalmological health. It does not seem very possible 
either to adopt recommendations such as completely breaking 
away from the telephone and computer screen, not getting our 
eyes tired and arranging the light of our surroundings so as 
not to harm our eyes. Taking these advices is not easy at all 
for people who have to work in an office and on a desk for long 
hours, and have to keep their eyes on the computer, telephone 
or television screen throughout the day. This is why complaints 
such as blurry vision, burning and sense of dryness in eyes, wa-
tering, redness, difficulty in focusing, double vision and light 
sensitivity are increasing by the day.
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Gözleri korumak için çalışma düzenini tamamen değiştirmeye 
gerek yok. Günlük rutinin içinde birkaç ufak değişiklik yapa-
rak göz sağlığını korumak mümkün.

Düzenli göz kontrolü sağlıklı gözler için ilk adım. Gözlerinizde 
genetik ya da fizyolojik bir sorun olup olmadığını, tespit edilen 
herhangi bir sıkıntının ilerleyip ilerlemediğini veya gözlerini-
zin hangi konuda hassas olduğunu yıllık göz muayeneleriyle 
öğrenebilir ve doktorunuzun tavsiyelerine göre hareket edebi-
lirsiniz.

Gözlerinizi korumanın en basit yöntemlerinden biri de güneş 
gözlüğü takmak. Özellikle yaz aylarında, güneşin çok parlak 
olduğu saatlerde doğru güneş gözlüğü kullanarak gözlerinizi 

You don’t need to completely change your working pattern to 
protect the eyes. It is possible to protect ophthalmological health 
by making a few minor changes to the daily routine.

Regular ophthalmological examination is the first step towards 
healthy eyes. With annual ophthalmological examinations, you 
can learn if there is a genetic or physiological problem with 
your eyes, if any determined problem has deteriorated or what 
your eyes are sensitive towards, and act according to your  
doctor’s advice.

One of the simplest ways of protecting your eyes is wearing 
sunglasses. You can protect your eyes from UV rays, which 
have a negative impact on your eyes in many ways, by wear-
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Düzenli göz kontrolü sağlıklı gözler için ilk adımdır. Gözlerinizde genetik ya da 
fizyolojik bir sorun olup olmadığını yıllık göz muayeneleriyle öğrenebilirsiniz.

Regular ophthalmological examination is the first step towards healthy eyes. With annual 
ophthalmological examinations, you can find out if there is a genetic or 

 physiological problem with your eyes. 
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pek çok açıdan olumsuz etkileyen UV ışınlarından koruyabi-
lirsiniz. Yani güneş gözlüğünüzü seçerken modeli ve şıklığı 
kadar camlarının kalitesine ve filtreleme özelliklerine de  dik-
kat etmelisiniz.

İşyerindeki olumsuzluklarla baş etmek de mümkün. Göz yor-
gunluğunu azaltmak için parmak uçlarınızla 20 saniye bo-
yunca göz kapaklarınıza masaj yapabilirsiniz. Bu, hem göz 
çevresindeki kasları gevşetip rahatlatır hem de göz kuruluğu-

nu önlemeye yarar. Yine masa başında çalışırken gözlerinizi 
birkaç saniye boyunca saat yönünde ve ardından tam aksi 
yönde çevirerek yapabileceğiniz göz egzersizleri de göz kas-
larınızı güçlendirip korumayı garantiliyor. “Palming” adı da 
verilen, gözleri avuçlarla kapatma yöntemi de yine gün için-
de her an yapılabilecek bir göz egzersizi. Gözünüzü kapatın 
ve avuç içlerinizi önce birbirine sürterek ısıtıp ardından göz 
kapaklarınızın üzerine koyun. Bu şekilde 30 saniye kadar 
beklemek gözlerinizin hızla dinlenmesini sağlayacak. Bu uy-
gulamayı da gün içinde birkaç defa tekrarlayabilirsiniz.

Genel olarak sağlıklı bir yaşam sürmeye çalışmak, sigaradan 
uzak durmak ve dengeli beslenmek de gözleriniz için yapabi-
leceklerinize örnekler. Gözünüze gözünüz gibi bakmak işte bu 
kadar kolay!

ing sunglasses especially in the months of summer, during the 
hours when the Sun is the brightest. That means when picking 
your sunglasses, you have to pay as much attention to the qual-
ity of the glass as well as the filtering property as you do to the 
model and chicness.

It is also possible to cope with the challenges at work. In order 
to lessen the strain on your eyes, you can massage your eyelids 
for 20 seconds with your fingertips. This will both loosen and 

relax the muscles around the eye and help prevent dryness. Eye 
exercises, which you can do by rolling your eyes clockwise and 
then anti-clockwise for a few seconds while working guaran-
tees strengthening and protecting your eye muscles. Also called 
“palming”, the method of covering the eyes with palms is yet an-
other exercise that can be done any time of the day. Close your 
eyes and first warm your palms by rubbing them against each 
other, and then place them on your lids. Remaining like this for 
30 seconds will quickly rest your eyes. You can repeat this exer-
cise for a couple of times during the day. 

Trying to lead a healthy life in general, staying away from 
smoking and having a balanced diet are examples to what 
you can do for your eyes. It is that simple to have eyes only for  
your eyes!
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› DASK
› TRAFİK
› KASKO
› KONUT
› EŞYA
› FERDİ KAZA
› YABANCI SAĞLIK

PTT SIGORTA ILE GELECEĞINIZI 
BUGÜNDEN GÜVENCE ALTINA ALIN, 
YARINLARA KEYIFLE BAKIN.



It is possible to prolong the life of fresh 
flowers in vase by at least one week. The 
first thing to do is to change the water in 
the vase every day or every other day.  
This prevents the formation of bad smells, 
as well. Adding half a teaspoon of bleach  
or sugar ensures that your flowers live 
longer, too. The bleach prevents the bac-
terial reproduction whereas sugar makes 
your flowers look more alive.

Taze çiçeklerin ömrünü en az bir hafta 
uzatmak mümkün. Vazonun suyunu her 
gün ya da gün aşırı değiştirmek yapılması 
gereken ilk şey. Bu, kötü kokuların oluş-
masını da engelliyor. Suya yarım çay kaşı-
ğı çamaşır suyu ve yarım çay kaşığı şeker 
eklemek de çiçeklerinizin daha uzun süre 
yaşamasını sağlıyor. Çamaşır suyu bakte-
rilerin üremesini ve suyun bulanıklaşma-
sını önlüyor, şeker ise bitkilerinizin daha 
canlı durmasını mümkün kılıyor. 
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Pratik bilgiler
Good to knowlife

You prepared a lunch for your child to take 
to school, you are going on a picnic on a 
sunny Sunday or you have medication that 
you always have to preserve in a certain 
temperature… In such cases, freezer bags 
serve the purpose very well. However, if 
you don’t want to pay a fortune for these 
bags, we have a very useful advice for you. 
Wet a non–used kitchen sponge and put it 
in deep-freeze the night before. When you 
will use it, put the sponge in a zip lock bag.  
It will take at least 6-7 hours for the sponge 
to thaw.

Okula götürmesi için çocuğunuza öğle ye-
meği hazırladınız, güneşli bir pazar günü 
pikniğe gideceksiniz veya devamlı belli 
bir soğuklukta tutmanız gereken ilaçla-
rınız var... Bu gibi durumlarda soğutucu 
çantalar çok işe yarar. Ancak bu çantala-
ra bir servet ödemek istemiyorsanız size 
faydalı bir tavsiyemiz var. Kullanılmamış 
bulaşık süngerini ıslatıp bir gece önceden 
derin dondurucuya atın. Kullanacağınız 
zaman süngeri kilitli poşete koyun. Sün-
gerin çözülmesi en az 6-7 saati bulacaktır. 
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No matter how clean we keep it, bad smells 
can emanate from our refrigerator. The 
reason is that some inner parts of refrig-
erators are mainly made of plastic. There 
are ways to overcome it: When you put 
carbonate in small boxes on the shelves of 
your refrigerator, it soaks and locks away 
the bad smell. Keeping the boxes full of 
coffee in the refrigerator for about 24 to  
48 hours will fulfill the same function. 

Ne kadar temiz tutsak da zamanla buzdo-
labımızda istenmeyen kokular oluşuyor. 
Bunun sebebiyse buzdolaplarının iç haz-
nelerinin çoğunlukla plastikten yapılma-
sı. Bu durumla başa çıkmanın kolay yol-
ları var: Buzdolabınızın raflarına küçük 
kaplar içinde karbonat koyduğunuzda 
karbonat kötü kokuları emer ve hapseder. 
İçi kahve dolu kapları 24 ila 48 saat bo-
yunca dolapta tutmak da hemen hemen 
aynı işlevi görür.

Making a heavy weather of that mountain 
of laundry? We have a suggestion that will 
facilitate ironing to some extent. Take out 
the cover of the ironing table and cover the 
underlying surface with aluminum foil. 
Put the cover of the ironing table back. 
As the aluminum foil preserves the heat, 
creases will be smoothed out more easily 
and you will spend much less time ironing.

Dağ gibi yığılan çamaşırlar gözünüzde 
büyüdükçe büyüyor mu? Ütü yapmayı bir 
nebze olsun kolaylaştıracak bir önerimiz 
var. Ütü masasının kılıfını çıkarın ve alt-
ta kalan yüzeyi alüminyum folyo ile kap-
layın. Ütü masasının kılıfını tekrar takın. 
Alüminyum folyo ısıyı tutup yansıtacağı 
için kırışıklar çok daha kolay açılacak 
ve ütü yapmak için harcadığınız süre bir 
hayli azalacak.

Buzdolabı kokusuna son
Say no to the refrigerator sm
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If you do not want ants at home and do not 
prefer using pesticides, either, these prac-
tical tips are just for you. Determine from 
which part of your house the ants enter 
and put a lemon there in order to form a 
barrier. It is known that the ants are un-
comfortable with the scent of lemon. An-
other solution is to draw a line with a chalk 
to the area where the ants are. Chulk pow-
der is known to affect the antennae of the 
ants and they do not like walking on this 
powder. 

Karıncaları evinizde istemiyor, onlara 
karşı kimyasal içeren böcek ilaçlarını 
kullanmayı da tercih etmiyorsanız bu 
pratik bilgiler tam size göre. Karıncaların 
evinize hangi bölgeden girdiğini tespit 
edin ve o alana bariyer oluşturacak şekil-
de limon koyun. Karıncaların limon ko-
kusundan rahatsız oldukları ve limonun 
zarar vermeden onları uzaklaştırdığı bi-
liniyor. Bir diğer çözüm ise karınca olan 
alanlara tebeşir ile bir hat çizmek. Tebeşir 
tozu karıncaların duyargalarını etkiliyor 
ve karıncalar bu tozun üstünde yürümek-
ten hoşlanmıyor.

Zips of our clothes can become stiff by time, 
and it may get hard to zip and unzip them. 
There are many practical methods to be 
applied in this case. However, tackling it 
with soap must be the easiest way. Soap 
down the two sides of the zip and move it 
upwards and downwards for a couple of 
times. You can apply this method which 
does not harm your clothes nor leave any 
dye stains. 

Kıyafetlerinizin fermuarı zamanla sertle-
şebilir ve zor açılıp kapanmaya başlaya-
bilir. Bu durumun çözümü için pek çok 
pratik yöntem var. Ancak bu işi sabunla 
halletmek en kolayı olsa gerek. Sertleşen 
fermuarın iki yakasına sabun sürün ve 
fermuarı birkaç kere aşağı yukarı hareket 
ettirin. Kıyafetlerinize zarar vermeyen ve 
boya bırakmayan bu yöntemi defalarca 
uygulayabilirsiniz.
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The rule for survival from tens of 
thousands of years ago: Athletics

Hayalgücü sahip olduğumuz tek zaman 
makinesi aslında. Kullanması da kesin-
likle çok keyifli. Buyurun geçmişe bir 
uzanalım; ancak bayağı eskiye gitme-
miz gerekiyor, mesela  on binlerce yıl 
öncesine…

İlk insanlar, mağara günleri... Tarım 
daha keşfedilmemiş; insanoğlu ya avla-
dığıyla besleniyor ya topladığıyla. İşte o 
günlerde ayakta kalabilmenin, karnını 
doyurabilmenin yolu koşmaktan, zıp-
lamaktan, taş veya mızrak gibi silahları 
fırlatmaktan geçiyordu; ve elbette bun-
ları iyi yapabilmekten. Bir şeyler yaka-
layabilmek için hızlı ve dayanıklı olmak 
gerekiyordu, ayrıca o mızrağı savurur-
ken mesela güçlü olmak şarttı.

Zamanla insanoğlunun yaşam koşul-
ları değişti, ama “alışkanlıklarından” 
o kadar da kolay vazgeçmedi. Koşma-
ya devam etti, zıplamaya ve bir şeyleri 
fırlatmaya... Tek fark artık “spor” adına 
yapıyordu bunu, avlanmak değildi işi, 
“atletizm”le uğraşıyordu.

Imagination is in fact the only time ma-
chine we have. Using it is definitely quite 
pleasant. Come join us on a journey to 
the past; we have to go quite far back, 
though, to tens of thousands of years ago, 
for instance...

First men, cave days... Agriculture has 
not yet been discovered; mankind either 
feeds on what it hunts or what it gathers. 
In those days, the key to survival and 
to stay full was to run, jump and throw 
weapons such as stones or spears, and 
of course doing those well. One had to be 
quick and durable to catch things, more-
over, throwing that spear required for 
instance strength.

In time, mankind’s living conditions 
changed but it did not easily give up on 
its “habits”. It continued to run, jump and 
throw things. The only difference was 
that it was now being done in the name 
of “sports”; the point was not hunting, it 
was “athletics”.

Ozan Kayahan

life Spor
Sports

On binlerce yıl öncesinin hayatta 
kalma koşulu: Atletizm
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Bir anlamda en “ata yadigarı” spor olan atletizme dair kayıtlar 
Antik Yunan’da düzenlenen Olimpiyatlar’a kadar uzanmakta-
dır. Bugün dünya çapında yüz binlerce sporcunun gönül ver-
diği modern atletizmin temeli ise çok değil, 200 yıl öncesine 
dayanır. İngiltere’de 1840 yılında düzenlenen ilk resmî yarış-
lar modern atletizmin başlangıcı kabul edilirken ilk atletizm 
kulübü yine İngiltere’de 1866 yılında kurulmuştur. 1877’de 
İngiltere ve İrlanda karşılaşması ilk uluslararası, 1895’te İn-
giltere ve Amerika Birleşik Devletleri karşılaşması ilk kıtala-
rarası müsabakalardır.

19. yüzyıl sonlarından itibaren tüm dünyada süratle yayılan 
atletizmin en önemli çatı oluşumu Uluslararası Amatör Atle-
tizm Federasyonu ise 1912 yılında Stockholm’de kurulmuştur. 
2001’de Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği adını 
alan kuruluş dünya çapında atletizmin kural ve yönetmelikle-
rini belirlemekte, atletizm yarışmaları düzenlemektedir.

Records on athletics, which is in a sense an “heirloom”, go back 
to the Olympics organized in the Ancient Greece. The founda-
tion of modern athletics, which many athletes in the world have 
fallen for, was laid not long ago and goes back 200 years. The 
first official races organized in England in 1840 are recognized 
as the beginning of modern athletics, and the first athletics club 
was also established in England in 1866. The meeting between 
England and Ireland in 1877 is the first international, and the 
meeting between England and the United States of America in 
1895 is the first intercontinental competition.

Spreading to the entire world starting from the late 19th century, 
athletics’ most important umbrella foundation, the International 
Amateur Athletic Foundation was founded in Stockholm in 1912. 
Renamed the International Association of Athletics Federations 
in 2001, the establishment determines the rules and regulations 
of athletics on a global basis and organizes competitions.

Atletizme dair kayıtlar Antik Yunan’da düzenlenen Olimpiyatlar’a kadar 
uzanmaktadır. Modern atletizmin temeli ise çok değil, 200 yıl öncesine dayanır.

Records on athletics date to the Olympics organized in the Ancient Greece. The 
foundation of modern athletics was laid not long ago and goes back 200 years. 
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Günümüzde erkeklerde 23, kadınlarda 18 farklı branşta ger-
çekleştirilen atletizm genel olarak sporcuların üç ayrı kategori-
de yeteneklerini göstermeleri üzerine kuruludur. Atletler farklı 
mesafelerde sürat veya dayanıklılık adına koşar, farklı yüksek-
likteki engellerin üzerinden atlar ve değişik objeleri mümkün 
olan en uzak mesafeye fırlatmaya uğraşırlar. Koşu yarışlarında 
mesafeler süratin ön planda olduğu 100 metre müsabakaların-
dan dayanıklılığın test edildiği 42 kilometrelik maratonlara ka-
dar farklılık gösterirken, sporcular bireysel performansları veya 

bayrak yarışları gibi farklı formatlarda grup başarısı üzerinden 
değerlendirilir.  Yerçekimine meydan okumayı seven sporcular 
yüksek, uzun, üç adım veya sırıkla atlama branşlarında mücade-
le ederken bir şeyleri fırlatmaktan hoşlanan atletler becerilerini 
gülle, çekiç veya cirit atarak gösterirler. Bütün bunlara ek olarak 

Played in 23 different branches in men and 18 in women today, 
athletics is generally based on athletes showcasing their talents 
in three separate categories. Athletes run different distances in 
the name of speed or durability, jump over obstacles of different 
height, or try to throw various objects as far as possible. Where-
as distance varies in running from 100-meter competitions 
where speed is highlighted to 42-meter marathons where stam-
ina is tested, athletes are evaluated in terms of individual per-
formance or group success in different formats such as relay.

Athletes that like to defy gravity compete in high jump, long 
jump, triple jump or pole vault, whereas those who like to 
throw things show their skills by throwing shots, hammers or 
javelin. In addition, athletes also compete in disciplines that 
are composed of the combinations of the said branches. For 

Atletizmde ilk altın madalyasına 1931’de uzanan ülkemiz bugüne kadar  
367 altın madalya sahibi olmuştur.

Our country, which won its first gold medal in 1931, has collected  
367 gold medals until today.



93

atletler söz konusu branşların kombinasyonlarından oluşan disip-
linlerde de mücadele etmektedir. Mesela iki gün süren dekatlon 
yarışlarında sporcular 4 ayrı mesafede koşu becerilerini sergile-
mek, disk, cirit ve gülle atmak, ayrıca 3 farklı disiplinde atlama 
yeteneklerini ortaya koymak zorundadır. Heptatlon ise yedi ayrı 
branştan oluşur ve sadece kadın sporcuların katılımına açıktır.

instance, during the 2-day decathlon races, athletes have to 
show their running skills in 4 different distances, throw disks, 
javelin and shot, and also exhibit their jumping talent in 3 dif-
ferent disciplines. Heptathlon, on the other hand, is composed 
of seven different branches and can be attended by female com-
petitors only.

Türkiye’de atletizme yönelik çalışmaları başlatan ismin Gala-
tasaray Lisesi beden eğitimi öğretmeni Mösyö Curel olduğu 
kabul edilir. Onun düzenlediği idmanlarla başlayan süreç genç 
Cumhuriyet’in 1924 yılında Uluslararası Amatör Atletizm 
Federasyonu’na üyeliğinin kabulü ile dünya standartların-
da uygulamalara kavuşur. Türkiye’de 200 bine yakın lisanslı 
sporcu, bine yakın resmî kulüp bulunmaktadır. İlk altın ma-
dalyasına 1931’de uzanan ülkemiz bugüne kadar 367 altın ma-
dalya sahibi olmuştur.

In Turkey, Galatasaray High School physical education teacher 
Monsieur Curel is acknowledged as the person to initiate efforts 
towards athletics. The process that began with the trainings he 
organized reached world standards when the young Republic 
was accepted as member in the International Amateur Athlet-
ic Foundation in 1924. There are around 200 thousand licensed 
athletes and about one thousand official clubs in Turkey. Our 
country, which won its first gold medal in 1931, has collected 367 
gold medals until today.



Birinci mektup:

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Umman’da iki kardeş hükümdara  
gönderdiği mektuplar 
Letters sent by the Prophet Muhammad (pbuh) to the two ruling brothers in Oman

First letter:

Geçmişin postası
Post of the past

life
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Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla, 

Allah’ın kulu ve Resulü Muhammed’den Cülendaoğulları Cey-
fer ile Abda’ya; Hidayete ittiba edenlere (doğru yola girenlere) 
selam. Sizleri Müslümanlığa davet ediyorum. Müslüman olu-
nuz, selamet bulursunuz. Ben bütün insanlara gönderilmiş bir 
peygamberim. Kalbi diri olana Allah azabını bildiririm. Kâfir-
lere Allah’ın azabı yerini bulacaktır. Eğer sizler Müslümanlığı 
kabul ederseniz, sizi ora halkının valiliğinde bırakırım, eğer 
İslam’ı kabulden çekinirseniz, ikinizin de hükümdarlığı eliniz-
den gider, askerlerim ülkenize girer ve peygamberliğim mem-
leketinizde hâkim olur.

In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful,

From Muhammad, the subject and Messenger of Allah, to Jai-
far and Abd, son of Al Julanda; peace be upon those who follow 
the guidance. I am inviting you to embrace Islam. Become Mus-
lims, you shall find salvation. I am a prophet sent to all man-
kind. I instill the torment of Allah to those with a living heart. 
The torment of Allah shall find the infidels. If you embrace Is-
lam, I shall allow you to continue as governors of the people of 
the region; if you shall refrain from embracing Islam, you shall 
both lose your rulership, my soldiers will enter into your coun-
try and my prophethood shall reign in your homeland.



Hz. Muhammed (s.a.v) İslamiyet’i yaymak adına bazı dö-
nemlerde çeşitli ülkelerin kral ve hükümdarlarına mektuplar 
göndermiştir. Peygamberimizin tebliğ gücünün en kıymetli 
örnekleri arasında yer alan mektupların bazıları günümüze 
ulaşmayı başarmıştır. Umman’da iki kardeş hükümdara gön-
derilenler de bu tarihî dokümanlar arasında yer almaktadır. 

To spread Islam, the Prophet Mohammad (pbuh) has sent let-
ters to the kings and rulers of various countries in certain pe-
riods. Some of the letters, which are among the most valuable 
examples of our Prophet’s strength in advice, have made it to 
the present. The ones sent to the two ruling brothers in Oman 
are among these historical documents.
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Ikinci mektup:

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla, Allah’ın Resulü Mu-
hammed’den Minzir ibn-i Savi’ye sizlere selam. Kendisinden 
başka tapılacak olmayan Allah’a hamd ve sena, Allah’tan baş-
ka ilah olmadığına ve Muhammed’in Allah Resul’ü olduğuna 
şehadet ederim. Sonra size, aziz ve müteal (yüce) olan Allah’ı 
hatırlatırım. Öğüt veren kimse, kendine öğüt vermiş olur. Be-
nim elçilerime itaat ve onların emrine ittiba edenler (uyanlar) 
bana itaat etmiş olur. Bunlardan size nasihat edenler, benim 
için nasihat etmişlerdir. Elçilerim sizi hayr ile sena etmişler-
dir. Ben de size ve kavminize şefaat ediyorum. Müslümanlar, 
yola geldikleri din usullerine göre, halleri üzere bırakılacak-
lardır. Müslüman olmayanların günahlarını ve hayatlarını ba-
ğışlıyorum, onlara arkanı çevirme, sen orada salah dairesinde 
hareket ettikçe, valilikten seni ayırmayız. Yahudilikte ve Me-
cusilikte kalanlardan cizye alınacaktır.

In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful,

From Muhammad, the Messenger of Allah to Munzir bin Savi. 
Greetings to you. I thank and praise Allah, the only one worthy 
of worshipping, and witness that there is no deity but Allah and 
that Muhammad is the Messenger of Allah. Then I shall remind 
you of Allah, the mighty and the exalted. The one to advise advis-
es onto himself. Those who obey my Messenger and their orders 
obey me. Among them, those who advise you have advised in my 
name. My messengers have praised you with benevolence. I shall 
mediate for mercy to be shown to you and your tribe. In line with 
the ways of religion they follow, Muslims shall be left as they are. 
I pardon the sins and lives of non-Muslims, do not turn your back 
on them, as long as you act within the sphere of righteousness, 
we shall not separate you from governorship. Jizya shall be im-
posed on those who remain Jews and Majus.

Second letter:
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Doğayla gelen huzur
Balık tutmak

Hobi
Hobby

Nature’s tranquility
Fishing

Eda Eraslan 

life

Kimilerine göre bir tutku, kimilerine göre ise sıkı-
cı bir uğraştır balık tutmak. Bazısı malzemesinden 
giyim kuşamına, aksesuarından farklı teknikleri-
ne kadar her detayıyla uğraşacak kadar sever balık 
tutmayı, bazısı da bu işten nasıl zevk alındığını 
anlayamaz bir türlü. Daha önce denemediyseniz 
havaların ısınıp baharın içimize işlediği şu günler 
balık tutmaya başlamanın tam zamanı!  

To some, fishing is a passion, and to some others a 
boring occupation. Some love fishing to the point of 
tackling every detail from materials to attire, from 
accesories to different techniques, and some just 
cannot understand how one can enjoy it. If you ha-
ven’t tried it before, these days, when the weather 
gets warmer and we feel spring in our bones, is the 
perfect time to start fishing!
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Öncelikle, balıkçılığın bir felsefesi olduğunu kabul etmek ge-
rek. Sakin bir su kenarında, yalnız başına, sessizlik içinde ge-
çen saatler şüphesiz insanı düşünmeye iter. Balıkçılığın özü 
de işte bu dinginlik hali aslında. Kendinizle ve düşünceleri-
nizle baş başa, zihinsel ya da fiziksel bir çaba sarf etmeden, 
çoğu zaman yalnızca sükûnet içinde beklemeye dayalı bir ak-

First of all, it has to be acknowledged that there is a philosophy 
to fishing. Hours spent alone in silence by a tranquil water will 
without doubt urge one to ponder. The essence of fishing is in 
fact this state of tranquility. This is an activity based on spend-
ing time alone with yourself and your thoughts, without making 
any mental or physical effort, and most of the time just waiting 

Sakin bir su kenarında, yalnız başına, sessizlik içinde geçen saatler şüphesiz insanı 
düşünmeye iter. Balıkçılığın özü de işte bu dinginlik hali aslında. 

Hours spent alone in silence by a tranquil water will without doubt urge one to ponder. 
The essence of fishing is in fact this state of tranquility.

tivite bu. Doğanın içinde, hareket etmeden ve konuşmadan 
geçen saatler bir çeşit meditasyon işlevi görüyor. Arkadaşları-
nızla veya bir hobi grubuyla gitseniz bile gülüp eğlenmek ya da 
sohbet etmek için grubun mola verdiği, yani oltalarını sudan 
çektiği zamanları kollamanız gerek. Yalnız ya da grup içinde, 
balık tutmak her koşulda oldukça dinlendirici bir hobi.

in serenity. Hours spent in the nature without moving or speak-
ing act as a sort of meditation. Even if you go with friends or a 
hobby group, you have to wait for a break, meaning when the 
fishing rod is retracted from the water, to laugh and have fun, 
or to chat. Alone or in a group, fishing is a soothing hobby in 
every condition.



Günün sonunda bir 
kova dolusu balıkla 

eve dönmek de 
mümkün, eli boş 

kalmak da. 
At the end of the 
day, it is possible 

to go home with a 
bucket full of  

fish or to return  
empty-handed. 
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Bu dingin saatlerin bir ödülü var el-
bette.  Her balıkçılık tutkununun he-
men dile getireceği gibi bu ödül yaka-
ladığınız balıklar değil! Gün boyunca 
elinizden gelenin en iyisini yapmak, 
bunun iyi sonuç vermesini istemek 
ve beklemek… Günün sonunda bir 
kova dolusu balıkla eve dönmek de 
mümkün, eli boş kalmak da. Sabırlı 
olmayı ve hayatta birçok şeyin sizin 
kontrolünüz dışında olduğunu kabul 
edebilmeyi öğretiyor insana balık 
tutmak. Ama iyi gününüzde de kötü 
gününüzde de bu hobi size tek bir şey 
vadediyor: Su ile iç içe, pırıl pırıl gök-
yüzü altında doğa ile geçen saatler. 

There is of course a reward to these 
tranquil hours. As every fishing en-
thusiast will tell you right away, 
the reward is not the fish you catch! 
Doing your best throughout the day, 
wanting this to end well, and wait-
ing... At the end of the day, it is pos-
sible to go home with a bucket full 
of fish or to return empty-handed. 
Fishing teaches you to be patient and 
to accept that many things in life are 
not under your control. But on a good 
day and bad, this hobby promises you 
one thing: Hours spent with nature 
entwined with the water under the 
sparkling skies.



ve gözlük, balıkları çekmek için yem. Önemli olan aşırıya kaç-
madan, temel seviyede gerekli olacak malzemelerle başlamak. 
Balıkçılık konusunda deneyiminiz arttıkça misina ve iğnele-
rin özellikleri, farklı olta çeşitleri, balık türleri ve avlanma bi-
çimleri hakkında bilginiz de çoğalacak. Yine de başlangıç için 
temin edeceğiniz malzemelerin balık tutmak için seçtiğiniz 
bölgeye ve tutacağınız balık türüne uygun olması gerektiğini 
unutmamak gerek.

Bol keyifli ve huzurlu bir gün için haydi rastgele!

from the Sun, bait to attract fish. The important thing is not 
to go overboard and start with the most basic tools. As your 
experience in fishing broadens, your knowledge on the fea-
tures of lines and hooks, different rod types, fish species and 
fishing kinds will multiply, as well. Still, you should keep in 
mind that the materials you will procure to begin should be 
compliant with the region you have chosen for fishing as well 
as the fish species you will catch.

For an enjoyable and peaceful day, win the fins!
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Aklınızı çelebildiysek, gelelim bu işin pratik yönlerine: Aslın-
da zor bir iş değil balık tutmak. Ama yine de temel bilgileri 
öğrenmek için bir grupla çalışmak veya kısa kurslara gitmek 
isteyebilirsiniz. Bu konuda internette araştırma yapmak, 
balık tutulabilecek yerlere ve balık çeşitlerine dair bir şeyler 
okumak faydalı olacaktır. Tabii yeni başlayanlar için birkaç 
malzeme ve alete yatırım yapmak gerekli. Öncelikle olta, su 
geçirmez botlar ve kıyafetler, güneşten korunmak için şapka 

If we have managed to allure you, let us now come to the prac-
tical aspects: Fishing is in fact not difficult. But you might 
still want to work in a group or attend short-term courses 
to learn the basics. Researching on the Internet on this topic 
and reading about places to go fishing as well as on types of 
fish will be beneficial. Of course, beginners have to invest in 
a couple of materials and tools. First of all fishing rod,water 
proof boots and clothes, hat and sunglasses to be protected 



Uzmanlar 15 yaş altı bireylerin sağlıklı beslenme modelinde 
meyve, sebze, et, tahıllı gıda ile süt ve süt ürünlerinin mutlaka 
bulunması gerektiğini söylüyor. Ancak çocuklara balık, pey-
nir, meyve ve yeşil sebze gibi gıdaları yedirebilmek hiç kolay 
değil. Bu sayımızda çocukların genellikle yemeyi tercih etme-
diği besinleri daha cazip hale getirecek tarifler vermek istedik. 

Experts say fruit, vegetables, meat, grains, milk and dairy 
should absolutely be part of the nutrition of individuals under 
the age of 15. However, it is not easy to make children eat fish, 
cheese, fruit and green vegetables. In this issue, we wanted to 
provide recipes that will make foods, which children do not usu-
ally prefer to eat, more appealing.
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Çocuklara özel lezzetler
Delicacies for children

Mine Durur

Gastronomi
Gastronomylife



Yeşilli somon

Yapılışı:

Preparation:

Salmon with greens

Omega-3 yağ asitleri bakımından son 
derece zengin olan somon, kaliteli 
protein, vitamin ve mineral içeriğiy-
le de oldukça sağlıklı. Kılçıklarının 
kolay ayıklanması ise somon balığını 
çocuklar için ideal yapıyor. 

Fileto somona bıçakla balık gövdesi (büyük bir su damlası) şekli verilir. Somon 
parçaları genişçe bir kapta zeytinyağı, karabiber ve tuzla marine edilir. Balıklar 
tavada iki tarafı da hafifçe kızarana kadar pişirilir. Salatalıklardan kuyruk ve 
yüzgeçler yapılır. Siyah zeytin dilimleri ise gözleri oluşturacak şekilde yerleştiri-
lir. Balığın üstü mayonez veya başka bir sosla süslenebilir. Ispanaklı makarna ise 
kendi makarna pişirme yönteminize göre pişirilerek balıkla birlikte servis edilir.

Quite rich in terms of Omega-3 fat-
ty acids, salmon is quite healthy with 
its quality protein, vitamin and min-
eral content. That the bones can be 
removed easily, on the other hand, 
makes salmon ideal for children.

With a knife, cut the filleted salmon in the shape of the body of a fish (a big water 
drop). In a large bowl, marinate the salmon pieces with olive oil, salt and pepper. 
Cook the fish in a pan until both sides are slightly brown. Make tails and fins of 
the cucumber. Place the black olive slices so as to form the eyes. You can decorate 
the fish with mayonnaise or another sauce. Cook the spinach pasta with your own 
method and serve with the fish.

- Birkaç dilim kılçıkları ayıklanmış  
   fileto somon
- Yarım çay bardağı zeytinyağı
- İsteğe bağlı olarak karabiber ve tuz
- 4 dilim salatalık
- 1 porsiyon ıspanaklı makarna
- 2 dilim siyah zeytin

- A few slices of filleted, boneless salmon
- Half a tea cup of olive oil
- 4 slices of cucumber
- 1 portion of spinach pasta
- 2 slices of black olives
- Salt and pepper to taste

Ingredients

Malzemeler
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Ekmek surat

Yapılışı:

Preparation:

Peynir, yumurta ve sebzeleri seve-
rek yiyen çocuk sayısı bir hayli az. 
Çocukların kas ve iskelet sisteminin 
gelişmesinde önemli rol oynayan bu 
gıdaları onlara sevdirmenin en kolay 
yoluysa öğünlerini oyuna çevirmek! 

Kaşar peyniri ekmeğin üzerine konur. Peynirin üzerine ise dilimlenmiş yumurta 
ve siyah zeytin gözleri, yeşillik saçları, yeşil zeytin burnu ve dilimlenmiş domates 
ağzı oluşturacak şekilde yerleştirilir. Ekmek suratlar farklı malzemeler kullanı-
larak değişik şekillerde yapılabilir. 

The number of children who love to 
eat cheese, eggs and vegetables is quite 
low. The way to make them like these 
foods, which play an important part 
in the development of children’s mus-
coskeletal system, is to transform their 
meals into games!

Put the kaşar cheese on the bread. Place the sliced egg and black olives to form the 
eyes, the greens the hair, the green olive the nose, and the sliced tomato the mouth. 
Bread faces can be made in various shapes by using different ingredients.

Bread face

- Birkaç dilim tost ekmeği
- 1 haşlanmış yumurta
- Birkaç dilim kaşar peyniri
- Bir parça yeşillik
- Birkaç adet siyah ve yeşil zeytin
- 1 adet küçük domates

- A couple of slices of toasting bread
- 1 boiled egg
- A couple of slices of kaşar cheese
- Some greens
- A couple of green and black olives
- 1 small tomato

Malzemeler
Ingredients
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Monster apple

Preparation:
Slice the banana in rings and put them through toothpicks. Place raisins in the 
center of the bananas. These will form the eyes of the monster apple. Place two slic-
es of green apples so as to form the mouth, round parts facing outwards and with 
space between the slices. Put hazelnut spread or peanut butter between the 2 slices. 
Line the sunflower seeds so as to form the teeth. Place the vertically cut strawber-
ries in the center of the apples with the pointed parts looking outwards. Stick the 
eyes made of bananas on toothpicks on the upper slice.

Canavar elma

Yapılışı:

Dengeli beslenme tüm yaş grupları 
için son derece önemli. Vücudun ener-
ji kaynaklarından biri olan şekeri hiç 
tüketmemek de çeşitli eksikliklere 
sebep oluyor. Uzmanlar basit şekerler 
yerine meyvelerde bulunan kompleks 
karbonhidratların tüketilmesini öne-
riyor. Çocuklara bir dilim pasta ve bir 
adet elma seçeneğini sunduğunuzda 
tercihini pastadan yana kullanacak-
tır. Peki, meyveleri onların ilgisini çe-
kecek şekilde sunduğunuzda?

Halkalar halinde dilimlenen muz kürdana geçirilir. Muzun ortasına kuru üzüm 
yerleştirilir. Bunlar canavar elmanın gözlerini oluşturacaktır. İki dilim yeşil elma 
ağız kısmını meydana getirecek biçimde, yuvarlak yüzeyleri dışa gelecek ve di-
limler arasında boşluk kalacak şekilde üst üste getirilir. 2 dilimin arasına fın-
dık veya fıstık ezmesi sürülür. Ayçekirdekleri dişleri oluşturacak biçimde dizilir. 
Boyuna kesilmiş çilekler sivri kısmı dışarı bakacak şekilde elmaların ortasına 
yerleştirilir. Kürdanlara takılı muzdan yapılmış gözler üst dilime batırılır.

Balanced nutrition is quite important 
for all age groups. Not consuming 
sugar, one of the sources of energy 
for the body, at all can cause various 
deficiencies. Experts recommended 
the consumption of complex carbohy-
drates found in fruit instead of simple 
sugars. When children are asked to 
choose between a slice of cake and an 
apple, they will go for the cake. Well, 
what if you present fruit in a way to 
attract them?

- 1 adet yeşil elma
- 1 adet muz 
- 3-4 adet çilek
- 1 avuç kuru üzüm
- 1 avuç ayçekirdeği içi
- Fındık ya da fıstık ezmesi
- Kürdan

- 1 green apple
- 1 banana
- 3-4 strawberries
- Handful of raisins
- Handful of sunflower seeds
- Hazelnut spread or peanut butter
- Toothpick

Malzemeler
Ingredients
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Piyanist ve besteci Ludwig van Beethoven, 17 Aralık 1770 ta-
rihinde Almanya’nın Bonn şehrinde dünyaya gelir. Sarayda 
tenor olarak çalışan babası Johann van Beethoven tarafından 
müziğe olan yeteneğinin keşfedilmesiyle küçük yaşlarda mü-
zik eğitimine başlar. Sıkı bir disiplin altında organ, klavye, ke-
man ve viyola dersleri alır, halka açık ilk konserini 8 yaşında 
verir, ilk bestesini ise 13 yaşında yayımlar. Beethoven, hem 
müzik kariyerinde hem de özel hayatında büyük bir yere sa-
hip Viyana’ya 21 yaşında yerleşir ve ömrünün sonuna kadar 
burada kalır. Viyana’da Joseph Haydn ile çalışan Beethoven, 
yirmili yaşlarının sonuna doğru işitme problemleri yaşama-
ya başlar, ileriki yaşlarında ise sağır olur. Ne var ki en önemli 
eserlerinin çoğunu bu dönemde vermiştir. 1827 yılında vefat 
eden Beethoven, klasikten romantik döneme geçiş sürecinin 
en önemli isimlerinden biri olarak anılmaktadır.

Pianist and composer Ludwig van Beethoven was born in Bonn, 
Germany on 17 December 1770. Upon the discovery of his tal-
ent by his father Johann van Beethoven, who worked as tenor 
at the court, he started his musical training at an early age. He 
took organ, clavier, violin and viola lessons with a tight disci-
pline, gave his first public concert at the age of 8 and published 
his first composition at 13. At 21, Beethoven moved to Vienna, 
which had prominent place both in his musical career and per-
sonal life, and remained there until the end of his life. Having 
worked with Joseph Haydn in Vienna, Beethoven started to ex-
perience hearing problems towards his late twenties, and later 
on became deaf. However, it is during this time that he produced 
some of his most important works. Having passed away in 1827, 
Beethoven is acknowledged as one of the most important figures 
of the transition from the classical to the romantic period.

Itır Şensoy

Ludwig van Beethoven
Ludwig van Beethoven

Sanatçılar ve eserleri:  
Ludwig van Beethoven
Artists and workslife
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Piyano Sonatı No.30, Mi Majör Op.109
Piano Sonata No. 30 in E major, Op. 109

Beethoven’ın 1819-1822 yılları arasında bestelediği ve birbirle-
riyle ilişkili son üç sonatının ilki olan eser, piyano repertuvarla-
rında sıklıkla tercih edilen, popüler bir bestedir. Beethoven bu 
sonatı tüccar dostu Franz Brentano’nun kızı Maximiliane’ye ithaf 
etmiştir. Üç bölümden oluşan sonat, şiirsel bir bütünlük içerir. 
Canlı ve zarif bir başlangıca sahip ilk bölüm, geleneksel sonat 
formatında ve kısa bir motif üzerine kuruludur. İkinci bölüm 
Mi Minör tonda, hızlı bir tempoda ve romantik bir karakterde 
kurgulanmıştır. İlk ikisinden daha uzun olan son kısım, sakin 
ve huzurlu bir girişle başlar, melodik varyasyonların harman-
lanmasıyla devam eder, yalın ve durgun ana temanın tekrar be-
lirmesiyle tamamlanır. Beethoven’ın işitme yetisini çoktandır 
kaybettiği bir dönemde bestelediği bu eser, dinleyeni büyülü bir 
şiirsellikle çevrelemektedir. 

The first of the three interrelated sonatas Beethoven composed 
between 1819 and 1822, the work is a popular composition that 
is frequently preferred in the piano repertoire. Beethoven has 
dedicated this work to Maximiliane, daughter of his merchant 
friend Franz Brentano. Composed of three parts, the sonata 
has poetical integrity. The first part, which has a vivid and del-
icate beginning, is in the traditional sonata format and is based 
on a short motif. The second part has been arranged in E mi-
nor, in fast tempo and in romantic character. Longer than the 
first two, the last part begins calm and peaceful, continues with 
the blending of melodic variations, and ends with the reemer-
gence of the simple and still main theme. Composed at a time 
when Beethoven had long lost his hearing ability, this work sur-
rounds the audience with magical lyricism.
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Genellikle “Ay Işığı Sonatı” olarak bilinen beste, 1801 yılında 
tamamlanmıştır. Bu isimle anılmasının sebebi, Beethoven’ın 
vefatından beş yıl sonra Alman şair ve müzik eleştirmeni  
Ludwig Rellstab’ın, eseri “gölde parlayan bir ay ışığı gibi” şek-
linde tasvir etmesi ve bu benzetmenin kısa süre içinde genel 
kabul görmesinde aranmalıdır. Öte yandan Beethoven, 16 
yaşındaki Kontes Giulietta Guicciardi’ye ithaf ettiği bestesini 
şöyle betimlemiştir: Tıpkı bir hayal gibi. Sonat üç bölümden 
oluşmaktadır. Alışılanın aksine yavaş bir ölçüyle başlayan 
ilk kısım, oldukça hüzünlü bir atmosfer yaratır. Hareketli 
bir akış sergileyen ikinci bölüm hiç ara vermeden dingin bir  
hissiyat uyandıran üçüncü bölüme bağlanır. “Ay Işığı Sonatı”, 
Beethoven’ın piyano sonatları arasında en tanınmışıdır. 

Popularly known as the “Moonlight Sonata”, the composition 
was completed in 1801. The reason why it is known as such is 
that German poet and music critic Ludwig Rellstab depicted 
the work as “moonlight shining on a lake” five years after the 
passing of Beethoven and this likening was widely accepted 
in no time. On the other hand, this is how Beethoven, who has 
dedicated his composition to the 16-year-old Countess Giulietta 
Guicciardi, depicted his work: It is just like a dream. The sona-
ta is composed of three parts. Surprisingly starting with a slow 
measure, the first part creates quite a gloomy atmosphere. The 
second part, which flows restlessly, ties in with the third part 
that creates a serene sentiment. “Moonlight Sonata” is the most 
well known among Beethoven’s piano sonatas.

Piyano Sonatı No.14 Do Diyez Minör Op.27/2
Piano Sonata No. 14 in C# minor Op. 27/2
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Bir özgürlük mücadelesi destanı hissi veren senfoni, 1804 yılın-
da tamamlanmıştır. Beethoven, Napolyon’un özgürlük ve eşitlik 
kavramlarını içselleştirdiğini varsayarak bu eserini önce ona 
adamış, fakat Napolyon’un imparatorluk tahtına oturmasından 
duyduğu hayal kırıklığıyla eserinin adını “Eroica” (kahraman) 
olarak değiştirmiş ve tarihe şu notu düşmüştür: Büyük bir in-
sanın anısına bestelendi. Müzik tarihine “çağ açan” eser olarak 
kaydedilen senfoni dört bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm alı-
şılmadık biçimde canlı ve parlak bir tempoya, gerilim ve dina-
mizmin ahengine sahiptir. Bir ölüm marşı olan ikinci bölüm ise 
hüzünlü bir temayla şekillenir. Üçüncü kısım canlı ve hızlı bir 
tempoda akarken, dördüncü bölüm bir temalar çeşitlemesi ola-
rak karşımıza çıkar ve senfoniyi bir zafer edasıyla bitirir.

Conveying the feeling of a struggle for independence, the sym-
phony was completed in 1804. Assuming that he has internalized 
the concepts of freedom and equality, Beethoven first dedicated 
this work to Napoleon, but changed its name to “Eroica” (hero) 
upon his disappointment with Napoleon’s accession to the throne 
as emperor, and made the following note: It was composed in the 
memory of a great person. Having gone down in musical history 
as the “revolutionary” work, the symphony has four parts. The 
first part, unexpectedly, has a vivid and bright tempo and the har-
mony of tension and dynamism. The second part, which is a death 
march, is shaped with a gloomy theme. Whereas the third part 
flows with a vivid and quick tempo, the fourth part appears before 
us as a theme variation and ends the symphony triumphantly.

Senfoni No.3, Mi Bemol Majör Op.55 – Eroica
Symphony No. 3 in E  major, Op. 55 – Eroica
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Eser 1824’te, Beethoven’ın ölümünden üç yıl önce, yani tama-
men sağır olduğu bir dönemde tamamlanmıştır. Bestecinin 
son ve en uzun senfonisidir. Dört bölümden oluşur. İlk üç 
bölümde yalnızca orkestra yer alırken, son bölüm orkestra, 
koro ve solistlerin katılımıyla şekillenir. İlk kısım gizemli bir 
başlangıç ve karanlık bir yükselişle ana temaya ulaşır. Yan 
sesler bu karanlığı aydınlatmak isteyen yardımcılar gibidir. 
İkinci bölüm Beethoven’ın diğer senfonilerinde takip ettiği 
sıralamanın aksine canlı ve enerji dolu bir ritme sahiptir. 
Üçüncü kısım, biri ağır diğeri orta hızda iki tema üzerine 
kurulur. Dördüncü bölüm ise uzun bir girişle neşe temasını 
öne çıkarır ve koro ile solistlere söz verir. Bu son kısımda, 
Friedrich Schiller’in “An die Freude” (Neşe’ye) şiirinden bazı 
dizeler seslendirilmektedir. İlk kez bir senfonide insan sesi  
kullanılmıştır.

The work was completed in 1824, three years prior to Beethov-
en’s death and at a time when he was completely deaf. It is the 
final and longest symphony of the composer and has four parts. 
Whereas the first three parts feature only the orchestra, the last 
part is shaped with the inclusion of the orchestra, choir and so-
loists. The first part reaches the main theme with a mysterious 
beginning and a dark rise. The side tones are like helpers who 
want to bring light to this darkness. In opposition to the order 
Beethoven follows in his other symphonies, the second part has a 
vivid rhythm full of energy. The third part is built on two themes, 
one slow and the other medium fast. Finally, the fourth part 
brings forth the theme of joy with a long intro and gives voice to 
the choir and soloists. In this last part, certain verses of the poem 
“An die Freude” (Ode to Joy) are sung. This was the first time the 
human voice was used in a symphony.

Senfoni No.9, Re Minör Op.125
Symphony No. 9 in D minor, Op. 125
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Iş ve ekonomi dünyası Uludağ’da buluştu
Business and economy world meet in Uludağ

İş, ekonomi ve siyaset dünyasının önde gelen isimlerinin ka-
tıldığı Uludağ Ekonomi Zirvesi’nin 7’ncisi 23-24 Mart 2018 
tarihlerinde gerçekleştirildi. Capital ve Ekonomist dergileri 
tarafından düzenlenen etkinliğin bu yılki teması “Gelecek” 
olarak belirlendi. Zirve’de sanayiden tarıma, sağlıktan eğiti-
me, girişimcilikten finansa pek çok sektörün nabzı tutulur-
ken, iş dünyasına ve ekonomiye yön verecek gelişmeler ele 
alındı.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Uludağ Ekonomi Zir-
vesi’nin açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye’nin dünyadan 
çok daha hızlı büyüdüğünü belirterek, ülkenin bu kadar şoka, 
olumsuz gelişmeye, Orta Doğu’daki kaosa, teröre, hain darbe 
girişimine, birçok soruna rağmen son 15 yılda ortalama yüzde 
5,7 büyüme kaydettiğini ifade etti. Başbakan Yardımcısı Şim-
şek, “Çin ve Hindistan hariç, gelişmekte olan ülkelere, dünya-
ya büyük fark attık. O nedenle Türkiye, kişi başına millî gelir-
de satın alma gücü paritesine göre dünyanın birçok ülkesinin 
önünde. Bu sene satın alma gücü paritesiyle yaklaşık 28 bin 
dolara ulaşmış olacağız. Böyle giderse Türkiye, Avrupa Birliği 
kişi başına millî gelir ortalamasını 14 yıl içinde yakalayacak. 

The 7th Uludağ Economy Summit, in which the prominent figures 
of the world of business, economy and politics participated, was 
held on 23-24 March 2018. Organized by Capital and Ekonomist 
magazines, this year’s theme was determined as “The Future”. 
In the summit, while the tendencies of many sectors from in-
dustry to agriculture, from health to education, from entrepre-
neurship to finance were reviewed, the developments which will 
shape the business world and economy were treated. 

In the speech he delivered in the opening of the Uludağ Econo-
my Summit, Deputy Prime Minister Mehmet Şimşek indicated 
that Turkey grows much faster than the world and expressed 
that the country grew by 5.7 percent in average in 15 years de-
spite all the shocks, negative events, chaos in the Middle East, 
terrorism, treacherous coup attempt and many problems. Dep-
uty Minister Şimşek said, “Excluding China and India, we have 
substantially outdone the developing countries and the world. 
Therefore, Turkey is ahead of many countries in per capita na-
tional income in terms of purchasing power parity. This year, 
we will reach 28 thousand dollars in purchasing power parity. 
If it continues like this, Turkey will reach the average per cap-
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Türkiye’nin Avrupa ile arayı kapatma hedefi gerçek oluyor. Bir 
rüya gerçeğe dönüşüyor. ABD’yi de zaman içinde hızla yaka-
lamamız mümkün olacak” diye konuştu. Türkiye’nin 2017’yi 
muhtemelen yüzde 7-7,5 arasında bir büyüme ile kapattığını 
belirten Başbakan Yardımcısı Şimşek, 2018’de ise yüzde 5,5 
büyüme öngördüklerini söyledi.

Farklı sektörlerde gelecek hedefleri

Uludağ Ekonomi Zirvesi’nin ilk gününde açılış konuşmala-
rının ardından sırasıyla “Global Fırsatların Geleceği”, “Ta-
rımın Geleceği”, “Dijital Gelecek”, “Türkiye’nin Geleceği”, 
“Üretimin Geleceği”, “Toplumun Geleceği” ve “Bankacılık: 
Finansın Geleceği” başlıklı oturumlar yapıldı. İlk oturum 
Yıldırım Holding CEO’su Yüksel Yıldırım, ikinci oturum De-
nizbank CEO’su Hakan Ateş, üçüncü oturum Vodafone Tür-
kiye CEO’su Colman Deegan, dördüncü oturum BNP Paribas  
Cardif Türkiye CEO’su Cemal Kişmir, beşinci oturum Ziraat 
Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, altıncı oturum Yöne-
tim Kurulunda Kadın Derneği Başkanı Selen Kocabaş, yedin-
ci oturum ise Şekerbank Genel Müdürü Servet Taze’nin mode-
ratörlüğünde gerçekleşti.

Zirve’nin ikinci gününde sırasıyla “Gayrimenkulün Geleceği”, 
“Global Ekonominin ve Gelişmekte Olan Ülkelerin Yarını”, 
“Dijitalleşme Çağında Fırsatlar”, “Avrupa’nın Geleceği”, “Ya-

ita of the European Union in 14 years. Turkey’s target to catch 
up with the European Union is being realized. A dream turns 
into reality. It will also be possible to catch up with the USA in 
time.” Indicating that Turkey has probably completed 2017 with 
a growth rate of 7-7.5 percent, Deputy Minister Şimşek said that 
they foresee a 5.5 percent growth in 2018. 

Future targets in different sectors 

On the first day of the Uludağ Economy Summit, after the 
opening speeches,  sessions themed “The Future of Global Op-
portunities”, “The Future of Agriculture”, “Digital Future”, “The 
Future of Turkey”, “The Future of Production”, “The Future of 
Society” and “Banking: The Future of Finance” were held re-
spectively. The moderator of the first session was Yıldırım Hold-
ing CEO Yüksel Yıldırım, whereas the second session Denizbank 
CEO Hakan Ateş, third session Vodafone Tutkey CEO Colman 
Deegan, fourth session BNP Paribas Cardif Turkey CEO Cemal 
Kişmir, fifth session General Manager of Ziraat Bank Hüseyin 
Aydın, sixth session Women in Board of Directors Association 
(YKKD) President of Selen Kocabaş, seventh session General 
Manager of Şekerbank Servet Taze. 

On the second day of the summit, sessions themed “The Future 
of Real Estate”,  “The Future of Global Economy and Develop-
ing Countries”, “Opportunities at the Age of Digitalization”, “ 
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rının Şirketi”, “Sağlığın Geleceği”, “Girişimciliğin Yarını” ve 
“Yeni Bir Geleceğe Doğru” başlıklı oturumlar yapıldı. İlk otu-
rum Akkök Holding İcra Kurulu Başkanı Ahmet C. Dördün-
cü, ikinci oturum McKinsey Türkiye Genel Müdürü Özgür 
Tanrıkulu, üçüncü oturum Özyeğin Üniversitesi Girişimcilik 
Merkezi Direktörü İhsan Elgin, dördüncü oturum Allianz 
Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve TÜSİAD eski Başka-
nı Cansen Başaran Symes, beşinci oturum Alternatif Bank 
Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su Kaan Gür, altıncı oturum 
Cisco Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Hülya Güven, yedinci 
oturum PTT A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü, 
Dünya Posta Birliği İdari Konsey Başkanı Kenan Bozgeyik, 
sekizinci oturum ise Google Türkiye Ülke Direktörü Bülent 
Hiçsönmez’in moderatörlüğünde gerçekleşti.

Girişimcilikte başarı hikayeleri 

PTT A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü, Dün-
ya Posta Birliği İdari Konsey Başkanı Kenan Bozgeyik’in 
moderatörlüğünü üstlendiği “Girişimciliğin Yarını” başlıklı 
oturumda Türkiye ve dünyadan farklı girişimcilik örnekleri 
ele alınırken, başarı hikayelerinin nasıl yazılabileceği üze-
rinde duruldu. Geleceğin teknolojilerinin neler olacağı ve bu 
teknolojilerin girişimcilik sektörünü ne yönde etkileyeceği-

The Future of Europe”, “The Company of Future”, “The Future 
of Health”, “The Future of Entrepreneurship” and “Towards a 
New Future” were held respectively. The moderator of the first 
session was Akkök Holding CEO Ahmet C. Dördüncü, where-
as the second session General Manager of McKinsey Turkey 
Özgür Tanrıkulu, the third session Director of Entrepreneurship 
Center of Özyeğin Üniversity İhsan Elgin, the fourth session 
Chairwoman of the Board of Allianz Turkey and former TÜSİ-
AD President Cansen Başaran Symes, the fifth session CEO and 
Board Member of Alternatif Bank Kaan Gür, sixth session Vice 
General Manager of Cisco Turkey Hülya Güven, seventh session 
PTT Corp. Chairman of Board and Director-General, Univer-
sal Postal Union Council of Administration Chair Kenan Bo-
zgeyik, eighth session Google Turkey  Country Manager Bülent  
Hiçsönmez. 

Success stories in entrepreneurship 

In the session themed “The Future of Entrepreneurship”, which 
was moderated by PTT Corp. Chairman of Board and Direc-
tor-General, Universal Postal Union Council of Administration 
Chair Kenan Bozgeyik, different entrepreneurship examples 
from Turkey and world were treated and how success stories 
would be written were dwelled on. In the session, in which the 
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nin de değerlendirildiği oturumda, konuşmacı olarak Pudur  
Corporation Kurucusu ve Başkanı Arun Pudur, Google Kamu 
Politikası ve Devlet İlişkileri Müdürü Doron Avni, Aslanoba 
Group Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Aslanoba, Baba Rafi 
Kebap Kurucusu ve CEO’su Hendy Setiono ve Katar Finans 
Merkezi İş Geliştirme Direktörü Sheikha Alanoud Al-Thani 
yer aldı.

Oturumun moderatörü Kenan Bozgeyik, özellikle gençlere ve 
girişimcilik sektörüne adım atmak isteyenlere “büyük hayal-
leri olması” tavsiyesinde bulundu. Hayaller gerçeğe dönüş-
tükçe başarı hikayelerinin yazılabileceğine işaret eden Genel 
Müdür Bozgeyik, konuşmasında PTT A.Ş.’nin son dönemdeki 
girişimleri neticesinde ortaya çıkan yeni ürünlere de değin-
di. Bunlardan birinin “Kargomat 7/24” isimli cihaz olduğunu 
ifade eden Kenan Bozgeyik, “Kendi mühendislerimiz dün-
yanın en modern Kargomat’ını yaptılar. Şu anda Türkiye’de 
Kargomat 7/24’ü kurmaya başladık” dedi. Genel Müdür Boz-
geyik, e-ticaret alanında ise Katar Posta İdaresi ile işbirliği 
yaparak “Türk Pazarı” (www.turkishsouq.qa) adlı e-ticaret 
platformunu kurduklarını söyledi.

technologies of the future and how they will influence the en-
trepreneurship sector were also evaluated, the panelists were 
Founder and President of Pudur Corporation Arun Pudur, Di-
rector of Public Policy & Government Relations of Google Doron 
Avni, Chairman of Board of Aslanoba Group Hasan Aslanoba, 
Founder and CEO of Baba Rafi Kebab Hendy Setiono and Busi-
ness Development Director of  Qatar Finance Center  Sheikha 
Alanoud Al-Thani. 

The moderator of the session, Kenan Bozgeyik advised the youth 
and those who want to step into the world of entrepreneurship to 
“have big dreams”. Pointing out that success stories can be writ-
ten as dreams come true, Director-General Bozgeyik touched 
upon the new products launched owing to the initiatives of the 
PTT Corp. in the last period. Expressing that one of them is 
the device called “Kargomat 7/24”, Kenan Bozgeyik said, “Our 
engineers made the most modern cargo automat of the world. 
Now, we have started to install Kargomat 7/24 in Turkey.” Di-
rector-General Bozgeyik said that they are cooperating with 
the Qatar Post and have established the e-commerce platform 
called “Turkish Souq” (www.turkishsouq.qa).

Genel Müdür Kenan Bozgeyik, Uludağ Ekonomi Zirvesi’ndeki oturumda PTT’nin 
kargo ve e-ticaret alanlarındaki yeni ürün ve hizmetlerinden söz etti.

In the session held in the Uludağ Economy Summit, Director-General Kenan Bozgeyik 
talkedabout the new products and services of the PTT in the fields of cargo and e-commerce. 



Büyükelçi eşlerinden  
PTT Pul Müzesi’ne ziyaret
Ambassadresses’ visit to the PTT Stamp Museum

Afganistan, Azerbaycan, Endonezya, Irak, İran, Katar, Kaza-
kistan, Kuveyt, Malezya, Pakistan ve Sri Lanka’nın Türkiye 
büyükelçilerinin eşleri PTT Pul Müzesi’ni ziyaret etti. 

Kuveyt Büyükelçisi’nin eşi Shaikhah Joufeeq Al-Jhaqeb’in da-
vetlisi olarak müzede bir araya gelen sefirelere PTT A.Ş. Ulus-
lararası İlişkiler Daire Başkanı Candan Şenyüz, Uluslararası 
İlişkiler Daire Başkan Yardımcısı Yakup Kadri Kaya ve Değer-
li Kağıtlar Daire Başkanı Mehmet Orhon eşlik etti. 

Ziyaret sırasında büyükelçi eşlerine geçmişten günümüze 
pullar ile müzede sergilenen posta ve haberleşme araçlarıyla 
ilgili bilgi aktarıldı. Müze ziyareti sonunda memnuniyetlerini 
ifade eden sefireler, Kuveyt Büyükelçiliği’ne ve PTT A.Ş. yet-
kililerine teşekkürlerini iletti. 

The ambassadresses of Afghanistan, Azerbaijan, Indonesia, Iraq, 
Iran, Kazakhstan, Kuwait, Malaysia, Pakistan and Qatar visited 
the PTT Stamp Museum.  

Coming together in the museum as the guests of ambassadress 
to Kuwait Shaikhah Joufeeq Al-Jhaqeb, ambassadresses were 
accompanied by the PTT Corp. Head of the Department of Inter-
national Relations Candan Şenyüz, Deputy Head of the Depart-
ment of International Relations Yakup Kadri Kaya and Head of  
the Department of Valuable Papers Mehmet Orhon. 

During the visit, information on the stamps from the past to the 
present as well as mail and communication means exhibited in 
the museum was relayed to the ambassadresses. Expressing 
their pleasure at the end of the museum visit, the ambassadresses 
thanked the Embassy of Kuwait and the PTT Corp. authorities.
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Proje Yönetişim Modelinin Geliştirilmesi ve  
Uygulanması Projesi
Development and Implementation of Project Governance Model Project

Bir dünya markası olma hedefi doğrultusunda ulusal ve 
uluslararası faaliyetlerine ivme kazandıran, ürün ve hizmet 
çeşitliliğini her geçen gün artıran Posta ve Telgraf Teşkilatı 
Anonim Şirketi (PTT A.Ş.), “Proje Yönetişim Modelinin Geliş-
tirilmesi ve Uygulanması Projesi” başlattı. 

Ürün ve hizmetlerin kalitesi ile tercih edilirliğinin daha da ar-
tırılmasına katkı sağlaması hedeflenen çalışma kapsamında 
tüm PTT A.Ş. birimlerinin projelerinin planlanması, yönetil-
mesi, değerlendirilmesi, izlenmesi ve analizine yönelik faa-
liyetler gerçekleştirilecek ve personele yıl boyunca eğitimler 
verilecek. 

Sürekli büyüyen ve gelişen şirketler için proje yönetiminin 
önemini vurgulayan yetkililer, PTT A.Ş.’nin de bu bilinçle ha-
reket ederek “Proje Yönetişim Modelinin Geliştirilmesi ve Uy-
gulanması Projesi”ni hayata geçirdiğini belirtiyor. Söz konusu 
çalışmanın, projelerin kapsamı, zamanı ve maliyetinin daha 
etkin yönetilmesini sağlayacağı ifade edilirken, bu sürecin 
Şirket’in stratejik hedeflerine daha kolay ulaşabilmesi için de 
önemli katkıda bulunacağı kaydediliyor.

The Post and Telegraph Organization Corporation (PTT Corp.), 
which lends impetus to its national and international projects 
within the framework of its target to become a global brand and 
increases its service diversity by the day, started the “Develop-
ment and Implementation of Project Governance Model Project”. 

Within the scope of the work, which aims to contribute to the 
further increase in the quality and preferability of products and 
services, the activities regarding the planning, management, 
evaluation, monitoring and analysis of the projects of the PTT 
units will be carried out and trainings will be provided to the 
staff throughout the year. 

Emphasizing the importance of project management for ev-
er-growing and developing countries, the authorities indicated 
that the PTT operates with the same understanding and car-
ries into effect the “Development and Implementation of Project 
Governance Model Project”. While it was expressed that the said 
work will ensure a more efficient management of the scope, du-
ration and cost of projects, it was indicated that this process will 
significantly contribute to the attainment of the strategic objec-
tives of the Company.
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The PTT Corp, which has been experiencing a great change and 
transformation process in the recent years, successively makes 
leaps and continuously expands its service network as well. The 
Company takes steps forward in accordance with the target of 
increasing the number of its offices to 15 thousand in 5 years and 
ensuring that every citizen reaches a PTT branch in 20 minutes 
no matter towards which direction he moves from where he is. 
The PTT Corp. works to provide the closest, fastest and most reli-
able services to the citizens with its new offices and ATMs. 

The service network of PTT expands without losing speed
PTT’nin hizmet ağı hız kesmeden genişliyor 

Son yıllarda büyük bir değişim ve dönüşüm süreci içindeki 
PTT A.Ş., faaliyet alanlarında birbiri ardına atılımlar yapar-
ken yaygın hizmet ağını da sürekli genişletiyor. Şirket, 5 yıl 
içinde işyeri sayısının 15 bine çıkarılması, her vatandaşın bu-
lunduğu noktadan hangi yöne giderse gitsin 20 dakika içinde 
bir PTT işyerine ulaşması hedefinde hızla ilerliyor. PTT A.Ş., 
yeni işyeri ve ATM’leriyle vatandaşa en yakın, en hızlı, en gü-
venilir hizmeti vermek için çalışıyor.

4

PTT Corp. Kahramanmaraş-Necip Fazıl Office
PTT A.Ş. Kahramanmaraş-Necip Fazıl Şubesi
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15 Şubat-15 Mart 2018 tarihleri arasında Türkiye genelinde 
pek çok yeni PTT işyeri, acentelik ve Pttmatik’in açılışı ger-
çekleştirildi. Ankara, Denizli, Eskişehir, Gümüşhane, Hatay, 
İstanbul, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Malatya, Sakarya, Te-
kirdağ ve Zonguldak olmak üzere 12 ilde toplam 21 işyeri; Er-
zurum, Hatay, Kahramanmaraş, Konya, Mardin, Niğde, Sam-
sun, Şanlıurfa, Şırnak ve Trabzon olmak üzere 10 ilde toplam 
16 acentelik hizmete sunuldu.

Ayrıca, Adana, Ağrı, Ankara, Aydın, Bayburt, Bolu, Bursa, 
Çanakkale, Çankırı, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Gü-
müşhane, İstanbul, Karabük, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, 
Malatya, Manisa, Muş, Ordu, Sakarya, Şırnak, Tekirdağ, Van 
ve Zonguldak olmak üzere 28 ilde toplam 70 Pttmatik’in açılı-
şı gerçekleştirildi. PTT A.Ş., söz konusu dönemde Halep’te de 
3 Pttmatik’i hizmete sundu.

The PTT Corp. opened many new offices, agencies and Pttma-
tiks throughout Turkey between 15 February 2018 and 15 March 
2018. A total of 21 offices in 12 cities, namely Ankara, Deniz-
li, Eskişehir, Gümüşhane, Hatay, İstanbul, Kahramanmaraş, 
Kırıkkale, Malatya, Sakarya, Tekirdağ and Zonguldak; a total 
of 16 agencies in 10 cities namely Erzurum, Hatay, Kahraman-
maraş, Konya, Mardin, Niğde, Samsun, Şanlıurfa, Şırnak and 
Trabzon were put into service. 

In addition, a total of 70 Pttmatiks in 28 cities, namely Adana, 
Ağrı, Ankara, Aydın, Bayburt, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, 
Edirne, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, İstanbul, 
Karabük, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Malatya, Manisa, 
Muş, Ordu, Sakarya, Şırnak, Tekirdağ, Van and Zonguldak 
were opened. The PTT Corp. put 3 Pttmatiks into service in 
Aleppo in the said period, as well.

PTT A.Ş. İstanbul-Cağaloğlu Şubesi
PTT Corp. İstanbul-Cağaloğlu Office 

PTT A.Ş. Zonguldak-Aziziye AVM Şubesi
PTT Corp. Zonguldak-Aziziye AVM Office  

PTT A.Ş. Gümüşhane-Gümüşhane Üniversitesi Şubesi
PTT Corp. Gümüşhane-Gümüşhane University Office

PTT A.Ş. Hatay-Mustafa Kemal Mahallesi Şubesi
PTT Corp. Hatay-Mustafa Kemal Neighborhood Office
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life
KITAP
BOOK

Ümitlerini, korkularını, memleket has-
retlerini valize koyup Sirkeci’den kalkan 
trene biniyorlar. Üç gün süren yolcu-
luk sonrası Münih’e varıyorlar. İşçiler 
için gurbetin başladığı yer, Almanya’da 
ilk ayak bastıkları “11. Peron”. Gökhan  
Duman, hasret, özlem, umut dolu anı-
ları derlediği, fotoğraflarla zenginleş-
tirdiği kitabını okuyucunun beğenisine  
sunuyor.

They pack their hopes, fears, longing 
for the homeland and take the train de-
parting from Sirkeci. After a journey of 
three days, they arrive in Munich. For 
workers, where the longing for the home 
begins is Platform 11. Gökhan Duman 
offers the reader his book, in which he 
compiles memories laden with longing, 
yearning and hope, and diversifies with 
photographs.

11. PERON  
GÖKHAN  
DUMAN    
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Başkomiser Nevzat, yardımcısı Ali ve 
kriminolog Zeynep, Kırlangıç Çığlığı’nda 
sabıkalı çocuk tacizcilerini öldüren seri 
katilin peşine düşer. 2012’de gerçekleşti-
rilen 12 cinayetin faili “Körebe” bir türlü 
yakalanamamıştır. 2017’de cinayetlerin 
yeniden başlamasıyla bu işi Başkomiser 
Nevzat ve ekibi üstlenir. Olaylar aydınla-
nırken ekibin karşısına organ kaçakçıları 
ve mafya babaları da çıkacaktır.

Chief Inspector Nevzat, his deputy Ali 
and criminologist Zeynep hunt down 
convicted child molestors in Kırlangıç 
Çığlığı. “Körebe”, the perpetrator of 12 
murders committed in 2012 has not been 
caught yet. As the murders begin again 
in 2017, Chief Inspector Nevzat and his 
team assume the task. As light is shed on 
the events, the team will have to face or-
gan traffickers and mafia moguls.

KIRLANGIÇ ÇIĞLIĞI  
AHMET  
ÜMIT   
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MÜZIK
MUSIC

WAR III-AWAKENING   
DEMIR  
DEMIRKAN

Türk rock müziğinin sevilen isimlerin-
den Demir Demirkan, üçleme olarak çı-
karacağı WAR III serisinin ilk albümü-
nü müzikseverlerin beğenisine sundu. 
Yabancılaşma, özgürlük, bireysellik temala-
rının işlendiği eserin prodüktörlüğünü Phil  
Galdston üstlenirken, kapak çalışması 
Iron Maiden, Whitesnake gibi gruplara ta-
sarımlar yapan Hugh Syme imzası taşıyor. 
5 İngilizce şarkıdan oluşan albüme tüm 
dijital platformlardan ulaşmak mümkün.

A loved figure in the Turkish rock music, 
Demir Demirkan released the first album 
of the WAR III trilogy. The work, in which 
themes such as alienation, freedom and 
individuality are treated, is produced 
by Phil Galdston, whereas the cover art 
bears the name of Hugh Syme, who has 
designed for bands such as Iron Maiden 
and Whitesnake. Composed of 5 songs in 
English, the album can be accessed on all 
digital platforms.
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BEHZAT GERÇEKER & 
ENBE ORKESTRASI  
2018     
ENBE ORKESTRASI

Behzat Gerçeker şefliğinde çalışmaları-
na devam eden ENBE Orkestrası, ünlü 
isimlerin yanı sıra genç yeteneklerin 
de yer aldığı “Behzat Gerçeker&ENBE 
Orkestrası” albümünü dinleyicilerin 
beğenisine sundu. 13 parçadan olu-
şan albümde Ferhat Göçer, İzel, Bengü,  
Ziynet Sali, Yonca Lodi gibi sanatçılar 
bir araya gelirken, Ezgi Ayçe ve Doğukan  
Medetoğlu gibi yeni isimler müziksever-
lerle buluşturuluyor.

Continuing its works with Behzat Gerçek-
er as maestro, the ENBE Orchestra of-
fered the album “Behzat Gerçeker&EN-
BE Orkestrası”, which features famous 
figures as well as fresh talent, to the au-
dience. Composed of 13 songs, the album 
birngs together artists such as Ferhat 
Göçer, İzel, Bengü, Ziynet Sali and Yonca 
Lodi and introduces new figures such as 
Ezgi Ayçe and Doğukan Medetoğlu to the 
lovers of music.
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YÖNETMEN DIRECTOR: MARGARETHE VON TROTTA
OYUNCULAR STARS: INGRID BOLSØ BERDAL,  
KATJA RIEMANN, HALUK BILGINER 
YAPIM PRODUCTION: ALMANYA GERMANY
TÜR GENRE: KOMEDI COMEDY
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life
FILM
MOVIE

Tek ortak noktaları eski kocaları 
Nick tarafından aldatılmak olan 
Jade ve Maria gelişen olaylar so-
nucu birlikte yaşamaya başlar. 
İki kadın, New York’ta büyük bir 
daire almak için birbiriyle müca-
dele ederken eğlenceli ve dostça 
bir savaşa girecektir. Alman ya-
pımı filmin yönetmenliğini Mar-
garethe von Trotta üstleniyor. 
Nick karakterini ise usta oyuncu 
Haluk Bilginer canlandırıyor.

Jade and Maria, who share the 
single trait of having been cheated 
on by their ex-husband Nick, start 
living together as a result of un-
folding events. As the two women 
are competing against one anoth-
er to get a large apartment in New 
York, they will wage a fun and 
friendly war. The German-made 
movie is directed by Margarethe 
von Trotta. The character Nick, 
on the other hand, is played by the 
veteran actor Haluk Bilginer.

ESKI KOCAM(IZ)
FORGET ABOUT NICK
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YÖNETMEN DIRECTOR:  AVA DUVERNAY 
OYUNCULAR STARS: REESE WITHERSPOON, CHRIS PINE, OPRAH WINFREY,  
MINDY KALING, GUGU MBATHA-RAW  
YAPIM PRODUCTION: ABD USA
TÜR GENRE: BILIMKURGU-FANTASTIK-MACERA SCI FI -FANTASTIC-ADVENTURE

Beşinci boyutta zaman yolculuğu 
üzerine araştırmalar yapan bir 
bilim adamı ortadan kaybolur. 
Çocukları Meg ve Charles ile ço-
cuklarının arkadaşı Calvin onu 
bulmak için bir maceraya atılır. 
Yolculuklarında uzaydan paralel 
evrenlere kadar birçok fantastik 
yeri ziyaret eden üçlü, karanlık 
güçlerle de mücadele edecektir. 
Madeleine L’Engle’nin 1962 yılın-
da yayımlanan aynı adlı kitabın-
dan uyarlanan filmin yönetmen-
liğini Ava DuVernay üstleniyor. 

A scientist carrying out research 
on time travel in the fifth dimen-
sion disappears. His children Meg 
and Charles and Calvin, their 
friend, set on an adventure to find 
him. Visiting many fantastic plac-
es from the space to parallel uni-
verses throughout their journey, 
the trio will also have to battle 
dark powers. Adapted from Ma-
deleine L’Engle’s 1962 book of the 
same name, the film is directed by 
Ava DuVernay.

ZAMANDA KIVRILMA 
A WRINKLE IN TIME



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

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

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

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

Milyonlarca ürün  
ePttAVM.com’da
PTT’nin e-ticaret sitesi ePttAVM.com, 
7 milyondan fazla ürünü oldukça uy-
gun fiyatlara sunuyor. Siteden gözünüz 
kapalı alışveriş yapabilirsiniz. Çünkü 
ePttAVM.com’da güvenli ticaret siste-
miyle alıcı ve satıcı arasındaki bütün 
adımlar baştan sona kontrol ediliyor. 
Müşterinin kredi kartı bilgileri sistem-
de tutulmuyor ve üçüncü şahıslarla ke-
sinlikle paylaşılmıyor. Ödeme, güvenli 
bir 3D secure sayfası üzerinden aracı-
sız olarak gerçekleştiriliyor.

Millions of products on  
ePttAVM.com
PTT’s e-commerce website ePttAVM.
com offers over 7 million products at 
quite affordable prices. Have no doubts 
whatsoever about shopping on the site, 
for on ePttAVM.com, each and every 
step between seller and buyer are con-
trolled through the secure e-commerce 
system. Customers’ credit card infor-
mation is not retained on the system 
and is not shared with third parties 
whatsoever. Payment is made unmed-
iated on a 3D secure site. 
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Teknolojik mektubun adı  
PTTKEP
Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) PTT 
aracılığıyla güvenli bir şekilde ileti-
liyor. PTTKEP’le gönderilen dijital 
postaların içeriği kesinlikle değişti-
rilemiyor ve bu postalar gerektiğinde 
hukuki delil olarak kullanılabiliyor. 
Zamandan, kağıttan ve paradan tasar-
ruf etmek, resmî ve ticari işlemlerini 
hızlı yapmak, ticari faaliyetlerini ve-
rimli yürütmek, çevrenin korunması-
na katkı sağlamak isteyen şahıslar ve 
kurumlar elektronik yazışmaları için 
PTTKEP’i tercih ediyor.

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

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

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

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

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