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Ülkemizin köklü, güçlü, güvenilir kurumu PTT, içinde bu-
lunduğumuz dönemde hem bu niteliklerini pekiştiren hiz-
metlere imza atıyor hem de sadece ulusal değil, aynı zaman-
da küresel bir marka olma özelliğini güçlendiren faaliyetler 
yürütüyor. Şirketimiz tüm bunları geniş vizyonu ve yeni-
likçi stratejileriyle, en önemlisi de ülkemize ve milletimize 
en iyi hizmeti sunma şiarıyla gerçekleştiriyor. Bu anlayış-
la faaliyet alanlarımızı ve ürün yelpazemizi her geçen gün 
genişletiyor, hizmet ağımızı daha da yaygınlaştırıyoruz. 
Teknolojiyi etkin şekilde kullanan bir kurum olarak iş ve 
işlemlerimizdeki hızı sürekli artırıyoruz. Postadan kargo-
ya, e-ticaretten lojistiğe, bankacılıktan sigortacılığa hayatın 
her alanına dokunan hizmetlerimizle vatandaşımızın yaşa-
mını kolaylaştırırken, PTT’yi bir şirketler topluluğu olarak 
geleceğe taşıyacak altyapıları oluşturuyor, bu çerçevede 
tarihî adımlar atıyoruz. Kurumumuz değişim ve dönüşüm 
sürecinde yürüttüğü faaliyetlerle sektöründe öncü ve örnek  
olmaya devam ediyor.

The rooted, strong and reliable institution of our country, PTT 
carries out works that reinforce these qualifications in the pe-
riod we are in and conducts activities that strengthen its fea-
ture of being not only a national brand but also a global one. 
Our Company performs all these activities with its broad vision 
and innovative strategies, but most importantly with the aim of 
providing the best service to our country and our nation. With 
this understanding, we enhance our working fields and range 
of products by the day, and further extend our service network. 
As an institution that effectively uses technology, we continu-
ously increase the pace of our businesses and transactions. With 
our services that touch every field of life from postal services to  
cargo, from e-commerce to logistics, from banking to insurance, 
we build the infrastructures that will carry the PTT to the fu-
ture as a group of companies, and take historical steps within 
this framework. Our institution continues to be pioneering and  
exemplary in its sector with the activities it carries out within the 
change and transformation process. 

Şirketimiz dinamik yapısı ve yenilikçi bakış açısıyla 
sektöründe öncü ve örnek olmaya devam ediyor
Our Company continues to be pioneering and exemplary in its sector with  
its dynamic structure and innovative perspective

GENEL MÜDÜR’DEN
DIRECTOR GENERAL’S ADDRESS

life

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

Post and Telegraph Organization Corporation Chairman of Board and Director General 
Universal Postal Union Council of Administration Chair
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Tarihi boyunca ilklere imza atan PTT, köklü geçmişinden al-
dığı güçle geleceğe emin adımlarla ilerliyor. Dinamik bir ya-
pıya ve yenilikçi bir bakış açısına sahip Şirketimiz çağın ge-
rekleri doğrultusunda hizmetlerini çeşitlendirip geliştirirken 
ulusal ve uluslararası işbirlikleri tesis etmeye büyük önem 
veriyor. Yurt içinde çeşitli kurumlar, üniversiteler, bankalar 
ve sivil toplum kuruluşlarıyla imzaladığımız işbirliği proto-
kolleri memurlarımızdan emeklilerimize, esnaf ve sanatkar-
larımızdan üniversiteli gençlerimize, çiftçilerimizden engelli 
vatandaşlarımıza hemen herkesin hayatına dokunuyor; on-
ların yaşamlarının kolaylaşmasına, huzur ve mutlulukla-
rının artmasına katkı sağlıyor. Son dönemde Gelir İdaresi  
Başkanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ve Muhasebat  
Genel Müdürlüğü ile yaptığımız işbirlikleri pek çok ödemenin 
PTT aracılığıyla kolaylıkla gerçekleştirilebilmesini mümkün 
kılıyor. Bunlar arasında İmar Barışı kapsamındaki tahsilat 
işlemleri de yer alıyor. Ülkemizde dijital dönüşümün öncü 
kurumlarından biri olarak e-Tahsilat hizmetini de vatandaş-
larımıza sunduğumuzu ifade etmek istiyorum.

Şirketimiz yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da güçlü  
anlaşmalara imza atıyor. Bir yandan Dünya Posta Birliği İdari 
Konsey Başkanlığı’nı başarıyla yürütürken, bir yandan da çe-
şitli ülkelerin posta idareleriyle işbirliği ve dayanışma içinde 
olmaya devam ediyoruz. Bunun yakın bir örneğini geçtiğimiz 
Haziran ayı sonunda Kosova Posta İdaresi’ne verdiğimiz mo-
tosiklet desteği oluşturuyor. Bu ay ise bir diğer dost ve kardeş 
ülke Bosna Hersek’te yoğun bir program gerçekleştireceğiz. 
Bu program çerçevesinde Şirketimizin başlıca faaliyet alan-
larından e-ticarette önemli bir işbirliğine daha imza atar-
ken, “Ortak Pul” lansmanı yapacak ve Bosna Hersek Posta 
İdaresi’ne motosiklet desteğinde bulunacağız. 47. Balkan  
Ülkeleri Postacı Yürüyüş Yarışması’nda ise sekiz sporcumuz-
la ülkemizi temsil etmenin heyecanı ve gururunu yaşayaca-
ğız. Küresel posta sektöründeki güçlü konumumuzu pekişti-
ren uluslararası faaliyetlerimiz önümüzdeki dönemde de hız 
kesmeden devam edecek. 

Büyük PTT ailesi olarak hep daha iyiyi hedefleyerek çalış-
malarımızı gece gündüz sürdüreceğimizi belirtiyor, Kurban 
Bayramımızı ve 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutluyorum. 
Mübarek Kurban Bayramı’nın ülkemiz, milletimiz ve tüm 
İslam âlemi için hayırlara vesile olmasını temenni ederken, 
başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu toprakları 
bize vatan kılmış tüm ecdadımızı saygı, minnet ve rahmetle 
anıyorum.

The PTT, which has achieved firsts throughout history, proceeds 
with firm steps to the future with the strength it derives from its 
rooted past. Our Company, which has a dynamic structure and an 
innovative perspective, attributes great importance to establish-
ing national and international collaborations while diversifying 
and developing its services in alignment with the requirements of 
the century. The cooperation protocols signed with various insti-
tutions, universities, banks and non-governmental organizations 
at home touch almost everyone’s life from our civil servants to our 
retirees, from our merchants and craftsmen to our youth in uni-
versities, from our farmers to our disabled citizens, and contribute 
to facilitating their lives and increasing their peace and happiness. 
The collaborations we have recently made with the Revenue Ad-
ministration, General Directorate of Land Registry and Cadastre 
and the General Directorate of Public Accounts offer the oppor-
tunity to easily carry out many collections via PTT. Among them 
are the collection transactions made within the framework of the 
Reconciliation for Reconstruction, as well. I would like to state that 
as one of the leading institutions of digital transformation in our 
country, we also provide the e-Collection service to our citizens. 

Our Company is signing strong agreements abroad as well as 
at home. While we are successfully performing the task of the  
Universal Postal Union’s Council of Administration Chairmanship, 
we continue to work in collaboration and solidarity with various 
countries’ postal administrations. One recent example of this is the 
motorcycle support we have provided to the Kosovo Post at the end 
of June. This month, we will have an intense program in another 
friendly and brotherly country, Bosnia and Herzegovina. Within 
the framework of this program, while establishing yet another col-
laboration in e-commerce, one of our Company’s major fields of 
activity, we will launch a “Joint Stamp” and give motorcycle sup-
port to the Bosnia and Herzegovina Post. In the 47th Balkan Postal 
Workers Race Walking Championship, we will experience the ex-
citement and pride of representing our country with eight of our 
athletes. Our international activities, which reinforce our strong 
position in the global postal sector, will continue without slowing 
down in the period to come. 

I indicate that as the big PTT family, we will continue our 
works night and day by always targeting better, and celebrate  
Eid al-Adha and 30 August Victory Day. Hoping that the sacred 
Eid al-Adha leads to good for our country, nation and the entire 
world of Islam, I commemorate all our ancestors who rendered 
these lands a homeland for us, particularly Ghazi Mustafa Kemal 
Atatürk, with respect, gratitude, and grace.
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“15 Temmuz, insanlık tarihine 
altın harflerle yazılmış büyük bir 
demokrasi mücadelesinin adıdır”
“15 July is the name of a great struggle for democracy 
written in letters of gold in the history of humankind” 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fetullahçı Terör  
Örgütü (FETÖ) mensuplarının darbe girişiminde bulunduğu 
15 Temmuz 2016 tarihinde Türk milletinin dünyada eşine az 
rastlanır bir direnişe imza attığını belirterek, “15 Temmuz, 
millî iradenin vesayete, cesaretin ihanete, milletin hainlere 
galebe çaldığı, insanlık tarihine altın harflerle yazılmış bü-
yük bir demokrasi mücadelesinin adıdır. Bu mücadelenin 
ve zaferin sahibi 81 milyonun tamamıdır. 15 Temmuz, tüm  
Türkiye’nin, milletimizin tüm fertlerinin zaferidir” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî  
Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde dü-
zenlenen programda yaptığı konuşmada, “15 Temmuz zaferi-
miz büyük bir fedakârlığın eseridir. Bu zafer, milletimizin di-
renişi yanında o gece tanklara, uçaklara meydan okuyan şehit 
ve gazilerimizin cesaretinin sonucudur. Silah ve bomba sesle-
rinin gecenin karanlığını deldiği o gece Türk milleti, cesareti, 
dirayeti ve mücadelesiyle bu topraklarda Çanakkale ruhunun, 
Kuvayı Milliye şuurunun halen diri olduğunu göstermiş-
tir. FETÖ’nün ölüm kusan silahları karşısında milletimiz  
canından, kimi zaman canından daha çok değer verdiği  

Indicating that on 15 July 2016, when the members of the  
Fetullahist Terrorist Organization (FETÖ) attempted a 
coup, the Turkish nation showed an uncommon resistance,  
President Recep Tayyip Erdoğan said, “15 July is the name of 
a great struggle for democracy written in letters of gold in the 
history of mankind where the national will overcame tutelage, 
whereas the courage the betrayal, the nation the traitors. The 
owner of this struggle and victory is the entire 81 million. 15 July 
is the victory of entire Turkey and all the citizens of our nation.”

In the speech he delivered in the program organized on the  
15 July Martyrs Bridge on the occasion of 15 July Democracy 
and National Unity Day, President Erdoğan indicated, “Our 
victory of 15 July is the outcome of a great sacrifice. This vic-
tory is the result of the courage of our martyrs and veterans 
who challenged tanks and airplanes as well as our nation’s re-
sistance that night. On that night, when the sound of guns and 
bombs hit in the darkness with its courage, sagacity and strug-
gle, the Turkish nation showed that the spirit of Çanakkale, the 
consciousness of the National Forces exists on these lands. In 
the face of the FETÖ’s weapons that brought death, our nation 

Güncel
Agendalife 1Güncel
Agendalife 1
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evlatlarından vazgeçmiş, ancak vatanına namahrem eli-
nin değmesine müsaade etmemiştir. Bu millet FETÖ eliyle  
Türkiye’nin hizaya sokulmasına, terbiye edilmesine, müs-
temlekecilerin uydusu haline getirilmesine izin vermemiştir.  
15 Temmuz, Türk milletinin yeniden dirilişinin, yeniden 
şahlanışının, iradesine yönelen saldırılar karşısında tekrar  
kıyama kalkmasının adıdır” değerlendirmesinde bulundu.

“Bu millet, hürriyetine canı pahasına sahip  
çıkan bir millettir”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehitleri rahmet ve minnetle yâd et-
tiği konuşmasında, “15 Temmuz bize şu hakikati bir kez daha 
gösterdi. Bu millet, asil bir millettir. Bu millet, cesur bir millet-
tir. Bu millet, kahraman bir millettir. Bu millet, hürriyetine canı 
pahasına sahip çıkan bir millettir. Bu millet, vatanı söz konusu 
olduğunda aynı safta buluşma erdemi gösteren necip bir millet-
tir. Türkiye’de demokrasinin de, bağımsızlığımızın da en büyük 
garantisi, ferdi ve hizmetkârı olmaktan her zaman şeref duydu-
ğum işte bu millettir” ifadelerini kullandı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu topraklarda 15 Temmuz ruhu 
ayakta oldukça Türkiye’yi yolundan alıkoyabilecek hiçbir gü-
cün olmadığını kaydederek, “15 Temmuz gecesi dökülen şehit 
kanları bağımsızlığımızı korumanın yanında milletimizin bir-
lik, beraberlik ve kardeşliğini pekiştirmesine de vesile oldu.  
Demokrasi nöbetleriyle başlayan, tarihî Yenikapı Mitingi’yle 

gave up its life and sometimes its sons whom they value more 
than their own lives, but did not let a foreign hand conquer its 
motherland. This nation did not let Turkey be knocked sense 
into, disciplined by FETÖ and become the satellite of colonists. 
15 July is the name given to Turkish nation’s resurgence, rear-
ing up again, and revolt against the attacks on its will again.”

“This nation is a nation that protects its  
freedom at the cost of its life” 

In his speech, in which he commemorated martyrs with mercy 
and gratitude, President Erdoğan expressed, “15 July showed 
us this fact once again. This nation is a noble nation. This na-
tion is a brave nation. This nation is a stouthearted nation. 
This nation is a nation that protects its freedom at the cost of 
its life. This nation is a noble nation that manifests the virtue 
of gathering together when its motherland is the issue. The 
greatest guarantee of both democracy and our independence 
in Turkey is this nation, of which I am always honored to be a 
citizen and servant.” 

Noting that as long as the spirit of 15 July is alive on these 
lands, there is no power that will keep Turkey from its path, 
President Erdoğan said, “The martyrs’ blood shed on the night 
of 15 July protected our independence and led to the reinforce-
ment of our nation’s unity, solidarity, and fraternity. This cli-
mate of solidarity that started with the democracy watches 
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ete kemiğe bürünen bu dayanışma iklimi, başta terör ve vesa-
yetle mücadele olmak üzere Türkiye’yi tüm cephelerde daha da 
güçlendirdi. FETÖ’nün devlet ve toplum hayatımızdan tasfiye 
sürecini hızlandırırken, yurt dışında da özellikle PKK ve uzantı-
larına karşı başarılı operasyonlar gerçekleştirdik” dedi. Terörle 
mücadele konusundaki kararlılığı vurgulayan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Nereye giderlerse gitsinler, bu milletin huzurunu ka-
çıranlar karşılarında bizleri bulacak, ordumuzu bulacak, polisi-
mizi bulacak, güvenlik korucularımızı bulacak” diye konuştu. 

and shaped in flesh and bones in the Yenikapı Rally, further 
strengthened Turkey in all fronts, particularly in the struggle 
against terror and tutelage. While we accelerated the purging 
of FETÖ from our state and social life, we carried out success-
ful operations against the PKK and its extensions abroad.” 
Emphasizing the determination in the struggle against terror, 
President Erdoğan said, “Wherever they go, they will find us, 
our army, our police, our village guards against those who 
create social unrest.”

“We never forget the incidents we experienced 
and never let it be forgotten” 

President Recep Tayyip Erdoğan evaluated that anniversaries 
are the days for analysis and introspection, and made the fol-
lowing evaluation: “I believe that as those who administer the 
country, the nation and the state, we have taken important les-
sons from what we have been experienced on the night of 15 July 
and afterwards. Firstly, 15 July showed us those who were the 
foul-weather friend of this nation as well as those who were only 
a fair-weather friend. As the nation, we have a great memory. 
Although we do not bring forward what we went through again 
and again, we never forget the incidents we experienced and 
never let them be forgotten. With the lessons we have taken from 

“Yaşadığımız hadiseleri asla unutmayız,  
unutturmayız”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yıldönümlerinin aynı 
zamanda muhasebe ve murakabe günleri olduğuna işaret 
ederek şu değerlendirmelerde bulundu: “Ülke, millet ve dev-
leti yönetenler olarak 15 Temmuz gecesi ve sonrasında yaşa-
dıklarımızdan çok büyük dersler çıkardığımıza inanıyorum. 
Öncelikle 15 Temmuz bizlere, kimin ülkemizin kara gün dostu 
olduğunu, kimin de sadece iyi gün dostu olduğunu gösterdi. 
Biz millet olarak derin bir hafızaya sahibiz. Yaşadığımız ha-
diseleri ikide bir gündeme getirmesek de onları asla unutma-
yız, unutturmayız. Geçmiş tecrübelerden aldığımız derslerle 
geleceğimizi aydınlatacak adımlarımızı atarız. 15 Temmuz 
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sürecinde şahit olduğumuz riyakârlıkları da aynı şekilde 
hafızamıza not ettik. Nasıl tanklara alkış tutanları, darbeci-
lerle anlaşıp tankların arasından sıvışanları unutmuyorsak 
o gece başta bu köprü olmak üzere ülkemizin farklı köşele-
rinde yaşanan kahramanlıkları da unutmayacağız. O tarihî 
gece boyunca gözlerimizi yaşartan, göğsümüzü kabartan bir-
çok kahramanlık hikayesine şahit olduk. O gece milletimizin 
bağımsızlığı için neleri göze alabileceğine bir kez daha çok  
yakından şahitlik ettik.” 

PTT’den anma pulu ve sergiler

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT A.Ş.), 15 Tem-
muz 2018 tarihinde “Demokrasi ve Millî Birlik Günü” konulu 
anma pulunu tedavüle çıkardı. Aynı tarihte Ulus PTT Merkez 
Müdürlüğü/ANKARA adresinde “Demokrasi ve Millî Birlik 
Günü 15.07.2018 ANKARA” ibareli ilkgün damgası kullan-
dırıldı. Şirket ayrıca 10-15 Temmuz 2018 tarihleri arasında 
İstanbul’da “15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma 
Günü” konulu pul sergisi ile 15-20 Temmuz 2018 tarihleri ara-
sında Ankara’da “15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Günü” 
konulu pul sergisi düzenledi.

our previous experiences, we take steps that will enlighten our 
future. Similarly, we committed the hypocrisies we witnessed 
during the 15 July process to our memories, as well. Just like 
we do not forget those who applauded tanks, and who escaped 
among the tanks making deal with the coup plotters, we will not 
forget the heroism shown that night in different corners of our 
country, particularly on this bridge. Throughout that historical 
night, we witnessed many stories of heroism that made our eyes 
water and filled us with pride. That night we witnessed closely 
what our nation can risk for its independence once again.”

Commemorative stamps and exhibitions by PTT

The Post and Telegraph Organization Cooperation (PTT Corp.) 
put the “Democracy and National Unity Day” themed stamps 
into circulation on 15 July 2018. On the same date, the first day 
stamp with the inscription “Demokrasi ve Millî Birlik Günü 
15.07.2018 ANKARA” was used at the address of Ulus PTT 
Merkez Müdürlüğü/ANKARA. In addition, the Company car-
ried out stamp exhibitions themed “15 July Victory of Democ-
racy and Commemoration of Martyrs Day” between 10-15 July 
2018 in İstanbul and “15 July Democracy and Commemoration 
of Martyrs Day” between 15-20 July 2018 in Ankara.

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT A.Ş.), 15 Temmuz 2018 tarihinde 
“Demokrasi ve Millî Birlik Günü” konulu anma pulunu tedavüle çıkardı.

The Post and Telegraph Organization Cooperation (PTT Corp.) put the “Democracy and 
National Unity Day” themed stamps into circulation on 15 July 2018.
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Minister of Transport and Infrastructure M. Cahit Turan  
indicated that they aim to accelerate the mega projects that will  
facilitate people’s lives in transportation and communication, 
and carry Turkey much further with giant investments. 

Assigned as the Minister of Transport and Infrastructure in 
the Council of Ministers announced by President Recep Tayyip 
Erdoğan on 9 July 2018, M. Cahit Turhan issued a message 
and evaluated the Ministry’s vision as well as the works to be 
carried out. Minister Turhan said, “As both the country and 
the Ministry of Transport and Infrastructure, we are starting 
again a new period. For us, this period will be the one in which 
we will complete the current projects, carry into effect the new 
ones and carry further the position that we have taken over.” 
Emphasizing that they will show every kind of effort and de-
termination necessary for the progress of Turkey, development 
of the society and reaching the goals for the centenary of the 
Republic, Minister Turhan stated, “Our vision is to establish a 
sustainable transportation system that will contribute to our 
country’s competitive power and the enhancement of society’s 
life quality where secure, accessible, economical, comfortable, 
fast, environmentally friendly, uninterrupted, balanced and 
contemporary services are provided. The main element of this 
vision is people, and to serve people.” 

“We will carry our country much further with giant investments”
“Dev yatırımlarla ülkemizi daha da ileriye taşıyacağız”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı M. Cahit Turhan, insanların ula-
şımda ve iletişimde yaşamını kolaylaştıracak mega projeleri 
hızlandırmayı ve dev yatırımlarla Türkiye’yi daha da ileriye 
taşımayı amaçladıklarını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 9 Tem-
muz 2018 tarihinde açıklanan kabinede Ulaştırma ve Altyapı  
Bakanı olarak görev alan M. Cahit Turhan, bir mesaj yayım-
layarak Bakanlığın vizyonu ve yapacağı çalışmalarla ilgili de-
ğerlendirmelerde bulundu. Bakan Turhan, “Hem ülke olarak 
hem de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak yeni bir döne-
me daha başlıyoruz. Bu dönem bizim için, mevcut projeleri 
bitireceğimiz, yeni projeleri hayata geçireceğimiz, devraldı-
ğımız bayrağı daha da ileriye taşıyacağımız bir dönem ola-
caktır” dedi. Türkiye’nin gelişimi, toplumun kalkınması ve  
Cumhuriyet’in 100’üncü yılına yönelik hedeflere ulaşılma-
sı için gerekli her türlü gayret ve kararlılığı göstereceklerini 
vurgulayan Bakan Turhan, “Bizim vizyonumuz, ülkemizin 
rekabet gücüne ve toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesi-
ne katkı veren, güvenli, erişilebilir, ekonomik, konforlu, hızlı, 
çevreye duyarlı, kesintisiz, dengeli, çağdaş hizmetlerin sunul-
duğu, sürdürülebilir bir ulaştırma sistemi oluşturmaktır. Bu 
vizyon içerisindeki temel unsur insandır, insana hizmettir” 
ifadelerini kullandı. 

2
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Pointing out that the sector of transportation is the locomotive 
of economic and social development, Minister Turhan said, 
“Within this framework, our aim shall be to rapidly put all  
ongoing investments into service and carry our country much  
further with giant investments.” 

“We will make effort to provide good services to 
our country”

In his speech which he delivered on 10 July 2018 in the ceremony 
where he took over the duty from the former Minister of Trans-
port, Maritime Affairs and Communication Ahmet Arslan,  
Minister of Transport and Infrastructure M. Cahit Turhan said 
that in order to attain the goals set by President Erdoğan, they 
will make effort to put greater projects quickly into service for 
the people with a new understanding.  Noting that they will con-
tinue to work with love and enthusiasm, Minister Turhan said, 
“I have worked in the General Directorate of Highways under 
this Ministry for 30 years. After a 2-year leave, I have returned 
home. From now on, we will make an effort to provide better 
services to our country again with the transportation family.”

Ulaşım sektörünün ekonomik ve sosyal gelişimin lokomotifi 
olduğuna işaret eden Bakan Turhan, “Bu kapsamda da ama-
cımız, devam eden bütün yatırımları hızla hizmete vermek ve 
dev yatırımlarla ülkemizi daha da ileriye taşımak olacaktır” 
dedi. 

“Ülkemize güzel hizmetler vermeye gayret  
edeceğiz” 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı M. Cahit Turhan, 10 Temmuz 
2018 tarihinde Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme eski 
Bakanı Ahmet Arslan’dan görevi devraldığı törende yaptığı 
konuşmada ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gösterdiği he-
deflere ulaşmak için daha büyük projeleri yeni bir anlayışla 
ve hızlı bir şekilde insanların hizmetine sunmak için gayret 
edeceklerini söyledi. Aşkla ve şevkle çalışmayı sürdürecek-
lerini kaydeden Bakan Turhan, “30 yıl bu Bakanlığa bağlı  
Karayolları Genel Müdürlüğü’nde görev yaptım. 2 yıllık bir 
ayrılıktan sonra yuvaya tekrar döndüm. Bundan sonra yine 
ulaştırma ailesiyle ülkemize daha güzel hizmetler vermeye 
gayret edeceğiz” dedi. 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı M. Cahit Turhan, ulaşım sektörünün  
ekonomik ve sosyal gelişimin lokomotifi olduğunu ifade etti. 

Minister of Transport and Infrastructure M. Cahit Turhan indicated that the  
transportation sector is the locomotive of economic and social development.
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“Projeler hızla devam edecek”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı M. Cahit Turhan, göreve başla-
dıktan sonra yaptığı açıklamada ise hâlihazırda yürütülen çe-
şitli projelerle ilgili bilgi verdi. İstanbul’un Avrupa Yakası’nda 
Karadeniz ve Marmara Denizi’ni birbirine bağlayacak Kanal 
İstanbul Projesi’nin finansman modelinin en kısa zamanda 
netleştirilmesinin ardından bu yıl 
bitmeden ihale ilanına çıkılma-
sı talimatını verdiğini ifade eden 
Bakan Turhan, İstanbul’daki yeni 
havalimanında çalışmaların 7 gün 
24 saat esasına göre sürdüğünü,  
3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli 
Projesi’nin bu yıl ihale edileceği-
ni, 1915 Çanakkale Köprüsü’nde 
ise çalışmaların hızlandırılaca-
ğını söyledi. Türkiye’nin ilk yerli 
ve millî uydusu Türksat 6A’da ça-
lışmaların süratle devam ettiğini 
bildiren Bakan M. Cahit Turhan, Ankara’daki Uydu Montaj, 
Entegrasyon ve Test Merkezi’nde yapımı süren uydunun 2020 
yılında tamamlanmasının planlandığını kaydetti. Bakan  
Turhan, Türksat 5A’nın 2020’de, Türksat 5B’nin ise 2021’de 
uzaya gönderilmesi için de çalışmaların hız kesmeden devam 
ettirileceğini söyledi.

“The projects will swiftly continue” 

In the statement he made after taking office, Minister of Trans-
port and Infrastructure M. Cahit Turhan gave information on 
various projects currently being carried out. Indicating that he 
ordered the issuance of the call for tender before the end of this 
year following the clarification of the finance model of the Kanal 

İstanbul Project which will con-
nect the Black Sea and the Sea of 
Marmara on the European Side 
of İstanbul as soon as possible,  
Minister Turhan said that the 
works at the new airport continue 
on the basis of 7 days and 24 hours, 
the three-storey Grand İstanbul 
Tunnel Project will be contract-
ed this year and the works on the  
1915 Çanakkale Bridge will be ac-
celerated, as well. Expressing that 
the works regarding Turkey’s first 

local and national satellite Türksat 6A continue rapidly, Minister 
M. Cahit Turhan noted that the satellite, the construction of which 
continues in the Satellite Montage, Integration and Test Center in 
Ankara is planned to be completed in 2020. Minister Turhan said 
that the works for sending Türksat 5A to the space in 2020 and 
Türksat 5B in 2021 will be maintained without slowing down.
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Kızılırmak Vadisi’nin güney yamacında yer alan Nevşehir,  
küçük ve şirin bir İç Anadolu şehridir. Doğuda Kayseri, ku-
zeydoğuda Yozgat, kuzeybatıda Kırşehir, batıda Aksaray ve  
güneyde Niğde ile komşu olan şehir karasal iklimin etkisi  
altındadır. Nevşehir, tüm Anadolu’da olduğu gibi köklü bir  
tarihe, eşsiz doğal ve kültürel zenginliklere sahiptir. 

Nevşehir’in en eski adının Nyssa olduğu düşünülmektedir. 
Osmanlı döneminde şehrin yerinde bulunan Muşkara isimli 
köye 18. yüzyıl başlarında “yeni kurulan şehir” anlamına ge-
len bugünkü adı verilmiştir. Nevşehir’in tarihi oldukça eski-
lere uzanır. MÖ 1650’li yıllardan itibaren uzun süre Hititlerin  

Situated on the southern slope of the Kızılırmak Valley, Nevşehir 
is a small and lovely Central Anatolian city. In the city which 
neighbors Kayseri in the east, Yozgat in the northeast, Kırşehir in 
the northwest, Aksaray in the west and Niğde in the south, con-
tinental climate prevails. As in the entire Anatolia, Nevşehir has 
a deep-rooted history, and unique natural and cultural richness. 

The oldest name of Nevşehir is thought to be Nyssa. The village 
called Muşkara, located at the place of the city in the Ottoman 
period, was given its present-day name meaning “newly es-
tablished city” in the early 18th century. Nevşehir’s history dates 
back to very old times. Remaining under the rule of the Hittites  

Orta Anadolu’nun incisi
Nevşehir
The pearl of the Central Anatolia
Nevşehir

Emre Bozkır

Türkiye destinasyonları
Destination:Turkey
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idaresinde kalan bölgede sonraki yüz-
yıllarda Asurlular, Persler, Kapadokya  
Krallığı, Roma ve Bizans imparatorlukları 
hüküm sürer. Bölge, Malazgirt Savaşı’ndan 
Yavuz Sultan Selim devrinde bütünüyle 
Osmanlı topraklarına dahil olana kadar 
Selçuklular, Moğol-İlhanlı, Eretnalılar, 
Karamanoğulları ve Dulkadiroğulları hâ-
kimiyetine girer. 

Kendi halinde, sakin bir yaşamın sürdüğü 
şehir merkezi, Nevşehir’in sahip olduğu 
hazineye dair pek ipucu vermez. Ancak 
şehir, hem dünya hem de ülkemiz için son 
derece önemli değerler barındırır. Örne-
ğin, Anadolu kültüründeki kıymetli ma-
nevi kişiliklerden Hacı Bektaş-ı Veli’nin 
hatırasına ev sahipliği yapar. Anadolu’nun 
düşünce yapısını derinden etkileyen, öğ-
retileriyle Yeniçeri Ordusu’nu şekillendi-

for a long time from the 1650s BC, the region 
was ruled by the Assyrians, the Persians, 
the Kingdom of Cappadocia, Rome and  
Byzantine empires in the following centuries. 
From the Battle of Manzikert until it was com-
pletely annexed to the Ottoman territories in 
Selim the Grim period, the region fell under 
the Seljuqid, the Mongol-Ilkhanid, Eretna, 
Karamanid and Dulkadirid domination. 

The city center, where a simple and quite 
life is led, doesn’t give much clue about the 
treasure Nevşehir possesses. However, the 
city holds considerably significant values 
for both the world and our country. For ex-
ample, it hosts the memory of Hacı Bektaş-ı 
Veli, one of the valuable spiritual figures in 
the Anatolian culture. Hacı Bektaş-ı Veli, a 
sufi and thinker, who profoundly influenced 
Anatolia’s structure of thought and shaped the 

Nevşehir, Anadolu kültüründeki kıymetli manevi kişiliklerden  
Hacı Bektaş-ı Veli’nin hatırasına ev sahipliği yapmaktadır.

Nevşehir hosts the memory of Hacı Bektaş-ı Veli, one of the valuable  
spiritual figures in the Anatolian culture.
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ren mutasavvıf ve düşünür Hacı Bektaş-ı Veli 13. yüzyılda 
yaşamış ve Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesinde bu dünyadan 
ayrılmıştır. İlçede bulunan ve içerisinde Hacı Bektaş-ı Veli  
Türbesi’nin de yer aldığı Hacı Bektaş-ı Veli Külliyesi, görül-
meyi hak eden bir yapılar bütünüdür. Her yıl gerçekleştiri-
len ve bu sene tarihi 16-23 Ağustos olarak belirlenen Hacı  
Bektaş-ı Veli’yi Anma Haftası kapsamında Hacıbektaş  
ilçesinde anma törenleri ve çeşitli kültür-sanat etkinlikleri  
yapılmaktadır. 

Nevşehir’e hayat veren, şehrin tüm dünyada tanınmasını sağ-
layan yer hiç şüphesiz Kapadokya’dır. Tarihi ve doğasıyla sa-
dece Türkiye’nin değil, dünyanın en büyüleyici, en özel bölge-
lerinden olan “Güzel Atlar Diyarı” Kapadokya, ziyaretçilerini 
eşsiz bir âleme davet eder. 

Janissary Army with his doctrines, lived in the 13th century and 
passed away in the Hacıbektaş district of Nevşehir. The Hacı 
Bektaş-ı Veli Social Complex, which is located in the district and 
contains the Hacı Bektaş-ı Veli Tomb, is a group of buildings that 
deserves to be visited. Within the scope of the event of the Hacı 
Bektaş-ı Veli Commemoration Week annually held – and the date 
of which is determined as 16-23 August this year – commemora-
tion ceremonies and various culture and art events are held in the 
Hacıbektaş district. 

The place that gives life to Nevşehir and enables it to be recognized 
all over the world is, without a doubt, Cappadocia. One of the most 
bewitching and most beautiful regions in not only Turkey but 
also the world with its history and nature, the “Land of Beautiful 
Horses” Cappadocia invites its visitors to a unique universe. 
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1985 yılında UNESCO Dünya Miras 
Listesi’ne alınan Göreme Millî Parkı 
ve Kapadokya Nevşehir, Ürgüp ve 
Avanos ilçeleri arasındaki bölgeyi, 
Karain, Karlık, Yeşilöz ve Soğanlı 
kaya yerleşimleri ile Kaymaklı ve 
Derinkuyu yer altı şehirlerini içine 
alır. Burası adeta bir açık hava mü-
zesidir ve bu müzenin en ilginç, en 
hayranlık uyandırıcı özelliklerinin 
başında peribacaları gelir. 

Doğanın sihirli elleriyle oluşturup 
insanlığa armağan ettiği periba-
caları dünyanın çeşitli yerlerinde 
görülse de, en geniş alana yayılmış 
ve en görkemli örnekleri Kapa-
dokya’dadır. Peribacaları, jeolo-
jik devirlerde aktif volkanlar olan  
Erciyes, Hasan ve Güllü yanardağ-
larının püskürmesiyle yayılan lav 
ve küllerin oluşturduğu tüf tabaka-
sının yüzyıllar boyunca akarsular, 
yağmurlar ve rüzgarlar tarafından 
aşındırılması sonucunda ortaya 
çıkmıştır. 

Göreme National Park and the Rock 
Sites of Cappadocia, which was 
inscribed on the UNESCO World 
Heritage List in 1985, cover the re-
gion between Nevşehir, Ürgüp and 
Avanos, the rock sites of Karain, 
Karlık, Yeşilöz and Soğanlı, and the 
underground cities of Kaymaklı and 
Derinkuyu. This place is virtually 
an open-air museum; and leading 
among this museum’s most interest-
ing and most admirable characteris-
tics is the fairy chimneys. 

Although fairy chimneys, which the 
nature built with its magical hands 
and gifted to humanity, are observed 
in various parts of the world, their 
most widely spread and most mag-
nificent examples are in Cappadocia. 
Fairy chimneys emerged by the 
erosion of the tuff layer – formed 
by lavas and ashes that spread 
following the eruption of Erciyes, 
Hasan and Güllü volcanoes which 
were active in geological times – by  
rivers, rains and winds over millions 
of years. 

Doğanın 
sihirli elleriyle 
oluşturduğu 

peribacalarının en 
görkemli örnekleri 
Kapadokya’dadır. 

The most magnificent 
examples of fairy 

chimneys, which the 
nature built with its 

magical hands, are in 
Cappadocia. 
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In addition, Cappadocia’s soft geological structure enabled the 
construction of rock sites and underground cities. Thanks to 
this characteristic, Cappadocia has incomparable architectural 
structures. All over the region are there many chapels such as 
Saint Catherina, Saint Basil and Saint Barbara, and hundreds 
of churches such as Çavuşin, John the Baptist, El Nazar, Elmalı, 
Virgin Mary, Yılanlı, Çarıklı and Tokalı. 

Natural and historical monuments to see in Cappadocia are 
countless. At the same time, this land of fairytales offers its 
visitors other unforgettable experiences, as well. One of them 
is meeting the underground cities. Underground cities such as 
Derinkuyu and Kaymaklı are places of imagination that make 
one think about the lives people led once, and set off on a journey 
into the past. Trekking, doing horse safari or cycling in unique 
valleys such as Güllüdere, Paşabağı and Güvercinlik, watching 
the sunset in the Kızılçukur Valley, witnessing the visual feast of 
the hot air balloons in the splendid scenery of the Love Valley, 
taking a bird’s-eye view at Ürgüp, Avanos and Göreme from the 
Ortahisar Castle which is the biggest fairy chimney of the region 
are priceless. And seeing this wonderland from above by attend-
ing hot air balloon tours – the most popular touristic activity in 
the region – makes the Cappadocia experience even more capti-
vating. Cappadocia is a fairytale land that should absolutely be 
experienced and that, once entered, gets imprinted on minds and 
will never be forgotten.

Kapadokya’nın yumuşak jeolojik yapısı ayrıca kaya yerleşim-
lerinin ve yer altı şehirlerinin inşa edilmesini mümkün kıl-
mıştır. Bu özelliğiyle Kapadokya benzersiz mimari yapılara 
sahiptir. Bölgenin dört bir yanında Azize Katerina, Aziz Basil, 
Azize Barbara gibi pek çok şapel ile Çavuşin, Vaftizci Yahya, 
El Nazar, Elmalı, Meryem Ana, Yılanlı, Çarıklı ve Tokalı gibi 
yüzlerce kilise bulunur. 

Kapadokya’da görülecek doğal ve tarihî eserler sayısızdır. Bu 
masal diyarı aynı zamanda ziyaretçilerine unutulmaz baş-
ka deneyimler de sunar. Bunlardan biri yer altı şehirleriyle 
buluşmaktır. Derinkuyu ve Kaymaklı gibi yer altı şehirleri 
insanların bir zamanlar sürdüğü yaşamları düşündüren, in-
sanı geçmişe doğru bir yolculuğa çıkaran hayal mekanlarıdır.  
Güllüdere, Paşabağı ve Güvercinlik gibi eşsiz vadilerde yürü-
yüş ve atlı safari yapmak ya da bisikletle gezmek, Kızılçukur 
Vadisi’nde günbatımını seyre dalmak, Aşk Vadisi’nin muhte-
şem manzarasında sıcak hava balonlarının görsel şölenine 
şahit olmak, bölgenin en büyük peribacası olan Ortahisar  
Kalesi’nden Ürgüp, Avanos ve Göreme’ye kuşbakışı bakmak 
da paha biçilemezdir. Bölgedeki en popüler turistik aktivite 
olan balon turlarına katılarak bu harikalar diyarını yukarı-
dan görmek ise Kapadokya deneyimini daha da büyüleyici 
hale getirir. Kapadokya kesinlikle deneyimlenmesi gereken, 
içine bir kere girildiğinde zihinlere kazınan, asla unutulma-
yacak bir masal diyarıdır.

Kapadokya kesinlikle deneyimlenmesi gereken, içine bir kere girildiğinde 
zihinlere kazınan, asla unutulmayacak bir masal diyarıdır.

Cappadocia is a fairytale land that should absolutely be experienced and that, once 
entered, gets imprinted on minds and will never be forgotten.
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Tablo temalı pullar

Filateli
Philately

Painting themed stamps

Deniz Aktan

İnsanlık tarihinin başlangıcından beri 
var olan resim belki de dönemini ve ait 
olduğu kültürü en iyi yansıtan sanat da-
lıdır. Sanatçının konuları ele alış tarzı ve 
sanatını icra etme şekli hem bulundu-
ğu çağın toplumsal atmosferi hakkında 
bilgi verir hem de döneminin estetik 
anlayışından ipuçları taşır. Ülkemizin 
kültürel tarihine de resim sanatındaki 
gelişmeler ışığında bakmak mümkün-
dür. Zira Türkiye birçok alanda olduğu 
gibi resim alanında da sayısız sanatçı  
yetiştirmiş, halen de yetiştirmektedir. 

Painting, which has existed since the begin-
ning of the history of humankind, is maybe 
the art branch that best reflects the period 
and culture it belongs to. The way artists 
treat subjects and perform their art gives 
us information on the social atmosphere of 
the era they live in and bears the hints of the 
aesthetic understanding of the period, as 
well. It is also possible to look at the cultural 
history of our country within the light of 
the developments in the art of painting for  
Turkey has raised numerous artists in the 
field of painting and it continues to do so. 

life

Kıymetli Türk 
ressamlarının 

birbirinden güzel 
tabloları  

PTT pullarında  
yer almıştır.

Valuable Turkish 
artists’ paintings  

– each more beautiful 
than the other – have 

been featured on  
PTT stamps.
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Filatelide de öne çıkan resim sanatı belki de pul görseli olarak 
kullanılabilecek en uygun temalardan biridir. Resim sanatını 
konu alan pullar taşıdıkları kültürel değer itibarıyla da sanat-
sever filatelistler için özellikle kıymetlidir. Posta ve Telgraf 
Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT A.Ş.), ilki 1970 tarihli “Türk 

The art of painting that also comes to the forefront in philately 
is perhaps one of the most appropriate themes to be used as a 
stamp visual. The art of painting–themed stamps are especially 
valuable for art-lover philatelists due to the cultural value they 
bear, as well. The Post and Telegraph Organization Corporation 

Ressamlarından Tablolar I” pul serisi olmak üzere şimdiye 
kadar çıkardığı tablo görselli seriler ile hem Türk tarihindeki 
önemli ressamları ve onların çok değerli eserlerini tanıtmış 
hem de filatelinin bu yaygın temasına katkıda bulunmuştur. 
Bu serilerde Şeker Ahmet (Ali) Paşa’dan Süleyman Seyyid 
Bey’e kıymetli Türk ressamları onurlandırılmış ve birbi-
rinden güzel tablolar PTT pullarında ölümsüzleştirilerek  
filatelistlerin ilgisine sunulmuştur. 

(PTT Corp.) has promoted important artists and their highly 
valuable works in Turkish history, and contributed to this wide-
spread theme of philately with the series bearing painting vis-
uals, primarily the stamp series “Paintings of Turkish Artists I” 
dated 1970. In these series, many valuable Turkish artists from 
Şeker Ahmet (Ali) Pasha to Süleyman Seyyid Bey were hon-
oured, paintings – each more beautiful than the other – were 
immortalized on PTT stamps and offered to philatelists. 
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15 Haziran 1970 tarihinde basılan “Türk Ressamlarından  

Tablolar I” serisinin 250 kuruş değerli pullarında 1872’de  

Türkiye’nin ilk resim sergisini açan Şeker Ahmet (Ali)  

Paşa’nın “Karaca” adlı tablosunun görseli ile İstanbul Arkeo-

loji Müzeleri’ni kuran ve ünlü “Kaplumbağa Terbiyecisi” adlı 

eseri ile tanınan Osman Hamdi Bey’in “Mimozalı Kadın” tab-

losunun görseli kullanılmıştır. 15 Aralık 1970 tarihinde teda-

vüle çıkarılan “Türk Ressamlarından Tablolar II” serisinde ise 

döneminde otoportre çalışması ile ün kazanan Hüseyin Avni 

Lifij’in “Fevzi Çakmak” tablosunun ve 1914 kuşağında izle-

nimciliğe en yakın ressam olarak bilinen Nazmi Ziya Güran’ın 

“Yelkenliler” eserinin görselleri kullanılarak 250 kuruş değerli 

pullar basılmıştır. 15 Mart 1971 tarihli “Türk Ressamlarından 

Tablolar III” serisi pullarında, bugün yapıtları İstanbul Resim 

ve Heykel Müzesi’nde görülebilen Ahmet Şekür’ün “Önünden 

Bir Dere Geçen Köy” tablosu ile döneminde “Darüşşafakalı-

lar” olarak anılan sanatçı grubunun mensubu Ahmet Ragıp  

Bıçakçılar’ın “Yıldız Sarayı Bahçesinden” eserinin görsel-

lerine yer verilmiş ve bu pullar 250 kuruş değerli tedavüle  

On the stamps of 250 kuruş value of the “Paintings of Turkish 

Artists I” series printed on 15 June 1970, the visual of the paint-

ing titled “Karaca” (Deer) by Şeker Ahmet (Ali) Pasha, who 

opened the first painting exhibition of Turkey in 1872, and the 

visual of the painting titled “Mimozalı Kadın” (Woman with 

Mimosa) by Osman Hamdi Bey, who established the İstanbul 

Archaeology Museums and is known for his famous work 

“Kaplumbağa Terbiyecisi” (The Tortoise Trainer), were used. In 

the “Paintings of Turkish Artists II” series issued on 15 Decem-

ber 1970, the visuals of the painting titled “Fevzi Çakmak” by 

Hüseyin Avni Lifij, who became famous for his self portrait in 

his period, and the painting titled “Yelkenliler” (Sailing Boats) 

by Nazmi Ziya Güran, who is known to be the closest artist to 

impressionism in the 1914 generation, were used and stamps 

of 250 kuruş value were issued. In the stamps of the series 

“Paintings of Turkish Artists III” dated 15 March 1971, the vis-

uals of the paintings titled “Önünden Bir Dere Geçen Köy”  (A 

Village by the River) by Ahmet Şekür, the works of whom can be 

seen today in the İstanbul Museum of Painting and Sculpture, 

çıkarılmıştır. 15 Kasım 1971 tarihinde basılan “Türk Ressam-
larından Tablolar IV” serisindeki pullar ise asker kökenli res-
sam Eyüplü Cemal tarafından yapılan “I. Sultan Mahmut ve  
Maiyeti” ile “Çinili Köşk” tablolarının görselleri kullanılarak  
250 kuruş değerli basılmıştır. 15 Mayıs 1972 tarihli “Türk 
Ressamlarından Tablolar V” serisinde Osman Hamdi Bey’in  
“Gebze” ve Şeker Ahmet (Ali) Paşa’nın “Orman” tabloları gör-
selli pullar 250 kuruş değerli tedavüle çıkarılmıştır. 15 Haziran 
1973’te basılan altıncı serideki pullar, realist çalışmaları  

and the work titled “Yıldız Sarayı Bahçesi’nden” (From the 
Garden of the Yıldız Palace) by Ahmet Ragıp Bıçakcılar, mem-
ber of the artist group called “Darüşşafakalılar” (Ottoman 
Orphan School Members) in his period, were used and these 
stamps were put into circulation for a value of 250 kuruş. On 
the stamps in the series “Paintings of Turkish Artists IV” is-
sued on 15 November 1971 the visuals of the paintings “I. Sultan 
Mahmut and Maiyeti” (Sultan Mahmud I and his Antourage) 
and “Çinili Köşk” (Tiled Kiosk) by the artist Eyüplü Cemal,  

22



bulunan ve natürmort üstadı olarak tanınan Süleyman  
Seyyid Bey’in “Çiçekler” ve 1913’te Osmanlı Ressamlar  
Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan Ahmet Ziya  
Akbulut’un “Beyazıt Eski İmaret Binası” tablolarının görsel-
leri kullanılarak 250 kuruş değerli basılmıştır. 22 Ekim 1986 
tarihinde tedavüle çıkarılan tablolar serisinin yedincisinde-
ki 100 ve 120 lira değerli pullarda Topkapı Sarayı için yaptığı 
resimleriyle de tanınan döneminin ünlü hattat ve ressamla-
rından Feyhaman Duran’ın “Laleli Buket” ve Hüseyin Avni  
Lifij’in “Çeşmeli Manzara” tablolarının görselleri kullanılmıştır.

previously a military member, were used and they were issued 
for a value of 250 kuruş. In the series “Paintings of Turkish  
Artists V” dated 15 May 1972, stamps with the visuals of the 
paintings titled “Gebze” by Osman Hamdi Bey and “Orman” 
(Forest) by Şeker Ahmet (Ali) Pasha were put into circulation for 
250 kuruş. The stamps in the sixth series issued on 15 June 1973 
featuring the visuals of the painting titled “Çiçekler” (Flowers) 
by Süleyman Seyyid Bey, who has realist works and is known 
as a still-life expert, and the painting titled “Beyazıt Eski İmaret 
Binası” (Beyazıt Old Hospice Building) by Ahmet Ziya Akbulut, 
who was also the Chairman of the Board of the Association of 
Ottoman Painters in 1913, stamps were issued for a value of  
250 kuruş. In the stamps of 100 and 120 lira values of the  
seventh of the painting series put into circulation on 22 October 
1986, the visuals of the painting titled “Laleli Buket” (Bouquet 
with Tulip) by the famous calligraphist and artist of his peri-
od, Feyhaman Duran who was also known for his paintings for 
the Topkapı Palace, and “Çeşmeli Manzara” (Landscape with  
Fountain) by Hüseyin Avni Lifij were used.
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life
Türkiye’de bir ilk: Engelsiz ePttAVM.com
A first in Turkey: Handicap-free ePttAVM.com

PTT teknolojileri
PTT technologies

Hayatın farklı alanlarında kullanılan teknolojilerin kapsamı 
gün geçtikçe genişliyor. Bu durum çeşitli amaçlara hizmet 
eden teknolojileri günlük yaşantımızın vazgeçilmez birer par-
çası haline getirirken işlemleri kolaylaştırıyor, kullanım örün-
tülerimizi dönüştürüyor. Bu noktada, söz konusu teknolojile-
rin herkes için erişilebilir olması büyük önem taşıyor. Farklı 
alanlarda inovasyonlara imza atan firmalar, artık çalışmala-
rını “evrensel tasarım” (universal design) ilkesi çerçevesinde 
yürütüyorlar. Kaynağını Birleşmiş Milletler Engelli Hakları 
Sözleşmesi’nde bulan bu terim, ürünlerin, programların ve 
hizmetlerin herkes tarafından kullanılabilir şekilde tasar-
lanmasını ifade ediyor. Bu ilkeyi pekiştirmek için geliştirilen 
“makul düzenleme” (reasonable accommodation) ise engelli 
bireylerin hak ve özgürlüklerden diğer bireylerle eşit şekilde 
yararlanmasını sağlamak için ihtiyaç duyulan değişiklik ve 
düzenlemelere işaret ediyor. Söz konusu iki kavram, engelli 
bireylerin bilgi ve iletişim teknolojilerine tam erişimini sağla-
mayı amaçlayan çalışma ve hizmetlerin temelini oluşturuyor.

The scope of technologies used in different fields of life  
expands everyday. Whereas this situation renders technolo-
gies, which serve different purposes, an essential part of our 
everyday lives, it facilitates transactions, and transforms our 
usage patterns. At this point, it is of major importance that 
the said technologies are accessible to everyone. Developing 
innovations in different fields, companies now carry out their 
works within the principle of “universal design”. Originating 
in the United Nations Convention on the Rights of Persons 
with Disabilities, this term means products, programs and 
services being designed to be used by everyone. Developed 
to reinforce this term, “reasonable accommodation”, on the 
other hand, points out to the changes and modifications re-
quired so as to allow disabled individuals to equally benefit 
from rights and freedoms. The two concepts form the basis of 
the works and services that aim to give disabled citizens full 
access to information and communication technologies.

Çağla Taşkın
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Herkes için erişilebilirliğin büyük önem kazandığı günümüz-
de bu ilkeyle uyumlu faaliyetler geliştiren firmalar elbette bir 
adım önde yer alıyor. Bu durum, e-ticaret dahil olmak üzere 
her sektör için geçerli. Ülkesel, bölgesel ve küresel boyutta 
muazzam potansiyele sahip olan ve ekonomiye büyük katkısı 
bulunan e-ticaretin daha da gelişmesi ve hacminin artırılması 
adına yürütülen çalışmalar arasında engelli bireyler için özel 
geliştirilen uygulamalar da yer alıyor. Söz konusu faaliyetlerin 

In our day, when accessibility for everyone is of great impor-
tance, companies that carry out activities in line with this prin-
ciple of course come to the fore. This situation is applicable to all 
sectors including e-commerce. Works carried out to further de-
velop and enhance the volume of e-commerce, which has great 
potential on a domestic, regional and global basis, and makes 
considerable contribution to the economy, include special im-
plementation for disabled persons. Pioneering the said works  

ülkemizdeki öncüsü ise Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim 
Şirketi’nin (PTT A.Ş.) 2012 yılında hizmete sunduğu  
e-ticaret platformu ePttAVM.com. 2,5 milyondan fazla kayıt-
lı üye, 7,5 milyonu aşkın ürün ve 5 binden fazla tedarikçiy-
le Türkiye’nin önde gelen e-ticaret siteleri arasında yer alan  
ePttAVM.com’un saniyede 90 TL’lik işlem hacmi bulunuyor. 
Geçtiğimiz yıl gün bazında 20 bini aşkın işlemin başarıyla 
tamamlandığı site, bir önceki seneye oranla 3 katın üzerinde 
büyüyerek kayda değer başarı elde etti. 

in our country is the e-commerce platform ePttAVM.com 
launched by the Post and Telegraph Organization Corporation 
(PTT Corp.) in 2012. One of Turkey’s leading e-commerce sites 
with over 2.5 million registered users, more than 7.5 million 
products and over 5 thousand suppliers, ePttAVM.com has a 
transaction volume of 90 TL/second. The site, on which over  
20 thousand transactions were completed successfully on a 
daily basis last year, has achieved considerable success by 
growing over threefold compared to the previous year.

PTT A.Ş.’nin 2012 yılında hizmete sunduğu ePttAVM.com,  
Türkiye’nin önde gelen e-ticaret platformları arasında yer almaktadır.

Launched by the PTT Corp. in 2012, ePttAVM.com is one of  
Turkey’s leading e-commerce platforms.
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Yerli ve yabancı işbirlikleriyle gücüne güç katarken sosyal 
sorumluluk kapsamında önemli çalışmalar gerçekleştiren  
ePttAVM.com’un yakın zamanda hayata geçirdiği “Engelsiz 
ePttAVM.com” platformu, işitme engelli vatandaşların 10 fark-
lı kategorideki yüzlerce ürünün tanıtımını izlemelerini müm-
kün kılıyor. “ePttAVM.com sizi duyuyor” sloganıyla faaliyete 
geçen platformda cep telefonundan bebek mamasına, oto lasti-
ğinden küçük ev aletlerine yüzlerce ürünün işaret dili ile tanı-
tıldığı videolar yer alıyor. Videolarda aynı zamanda altyazı da 
bulunuyor. Kullanıcılar, beğendikleri ürünü kapıda ödeme da-
hil olmak üzere güvenli ödeme seçenekleriyle satın alabiliyor. 

Türkiye’de bir ilk olan ve  http://engelsiz.epttavm.com ad-
resinde hizmet sunan “Engelsiz ePttAVM.com” platfor-
munda engelli vatandaşlara ürünler, ödeme süreci ve diğer  
konulara ilişkin özel müşteri hizmetleri desteği de sağlanıyor.

Carrying out important social responsibility works while en-
hancing its strength with domestic and international collab-
orations, ePttAVM.com’s “Handicap-free ePttAVM.com” plat-
form it has launched recently allows hearing impaired citizens 
to watch hundreds of promotional product videos in 10 dif-
ferent categories. Operating with the motto of “ePttAVM.com 
hears you”, the platform features videos where hundreds of 
products from mobile phone to baby food, from car tire to 
small home appliances are promoted through sign language. 
The videos also have subtitles. Users can buy the products they 
like with secure payment options including cash on delivery.

A first in Turkey and in service on http://engelsiz.epttavm.com, 
the “Handicap-free ePttAVM.com” platform also offers special 
customer service support to disabled persons on products, 
payment process and other subjects.

Engelsiz ePttAVM.com platformu, işitme engelli vatandaşların 10 farklı kategorideki 
yüzlerce ürünün tanıtım videosuna kolaylıkla erişebilmesini mümkün kılıyor.

The handicap-free ePttAVM.com platform allows hearing impaired citizens to easily 
access hundreds of promotional product videos in 10 different categories.
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Kutlu bir yakınlaşma vakti 
Kurban Bayramı
The time for a holy closeness 
Eid al-Adha

Yakup Imre

life

There are many different factors that de-
termine the daily lives of societies. These 
factors, which manifest themselves in 
many fields from weddings to funerals, 
from food and beverage to entertain-
ment, create the unique treasure called 
culture. The most appealing among these 
cultural elements, which change and 
are shaped according to habits as well 
as religious, national, political, econom-
ic and geographical conditions, are of 
course Eid days. A social source of joy and 
peace, feasts bear important meanings in 
philosophical, cultural and sociological 
contexts. One of the two feasts of Islam,  
Eid al-Adha is of great value for Muslims 
in this regard, as well. 

Toplumların gündelik hayatını belirle-
yen birbirinden farklı birçok unsur var-
dır. Düğünden cenazeye, yeme-içmeden 
eğlenceye pek çok alanda kendini gös-
teren bu unsurlar kültür denilen eşsiz 
hazineyi meydana getirir. Dinî, millî,  
siyasi, ekonomik ve coğrafi şartların 
yanı sıra alışkanlıklara göre değişen ve 
şekillenen bu kültür ögelerinin en dikkat 
çekici olanlarıysa elbette bayramlardır. 
Toplumsal bir neşe ve huzur kaynağı 
bayramlar, felsefi, kültürel ve sosyolo-
jik bağlamlarda da önemli anlamlar ta-
şır. İslam dininin iki bayramından biri 
olan Kurban Bayramı da bu açıdan  
Müslümanlar için büyük bir değeri  
ifade eder.
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“Kurbân” kelime itibarıyla yakınlaşmayı, yakın olmayı kap-
sayan bir anlamlar yelpazesine sahiptir. İslam terminolojisi 
açısından ise Yüce Yaradan’a, Allah’a yaklaşılan hali, Allah’la 
yakınlık kurmak amacıyla yapılan eylemlerin genelini ifade 
etmektedir. Burada esas nokta, eşref-i mahlukat olarak var-
lık sahasında yer bulmuş olan insanın ona varlık bahşeden 
Yüceler Yücesi’yle kurduğu bağdır. Kurban Bayramı’nda bu 
bağ, işaret edilen bir dönemde, çerçevesi çizilmiş kurallar 
dahilinde ve belirli şartları taşıyan hayvanların kanının akı-
tılmasıyla kurulur. Kurban Bayramı sadece insanın Allah’la 
yakınlaşmasını değil, aynı zamanda insanın insanla, doğay-
la ve hayatla arasında anlamlı bir bağ kurmasını da sağlar. 
Kişi, bir yandan Allah’la yakınlaşırken bir yandan diğer tüm 
yaratılmışlarla birlik olma hissini deneyimler. Bu kutlu süreç, 
Müslümanlar arasındaki dayanışma ve yardımlaşmayı kuv-
vetlendirir, bir olma ve bir arada yaşama deneyimini daha 
da huzurlu kılar. Maddi durumu iyi olanın ihtiyaç sahibine 

“Kurbân” (adha) has a range of meanings that include “getting 
closer” and “being close to”. In Islamic terms, it refers to the sta-
tus of being close to the Almighty Creator, Allah and the entire-
ty of actions carried out to establish closeness with Allah. The 
main point here is the connection of humans, the most honorable 
of the creatures within the realm of beings, with the Holiest of  
Holies that has granted life to them. In Eid al-Adha, this con-
nection is established through the sacrifice of animals that bear 
certain qualities in a pointed period of time within the frame-
work of a set of rules. Eid al-Adha enables people to not only 
get closer to Allah but also establish a meaningful connection 
with humans, nature and life. People get closer to Allah on one 
hand, and experience the feeling of unity with all other crea-
tures on the other. While this holy process strengthens the pow-
er of solidarity and cooperation among Muslims, it also ren-
ders the experience of becoming one and living together even 
more peaceful. The helping hand of those who have the financial 

Kurban Bayramı Müslümanlar arasındaki yardımlaşma ve dayanışmayı 
kuvvetlendirir, bir olma ve bir arada yaşama deneyimini daha da huzurlu kılar.

Eid al-Adha strengthens the cooperation and solidarity among Muslims,  
it also renders the experience of becoming one and living together even more peaceful.
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Allah rızası için uzattığı el, bu bir 
olma halini daha da pekiştirir. İnsan  
Allah’la yakınlaşırken dünyay-
la kurduğu bağı yeniden sorgu-
lar. Kurban Bayramı bu anlamıyla  
Müslüman’ın her sene dünyayı, ha-
yatı, kendisini ve eylemlerini dik-
katli bir şekilde incelemeye alıp  
değerlendirdiği bir anlar bütünüdür. 

means offered for the sake of Allah to 
those in need reinforces this state of 
becoming one. When getting closer 
to Allah, people question the connec-
tion they establish with the world. In 
this sense, Eid al-Adha is an entirety 
of moments when Muslims carefully 
analyze and evaluate the world, their 
lives, themselves and their actions. 

Kurban Bayramı 
kişinin dünyayı, 

hayatı, kendini ve 
eylemlerini dikkatli 
bir şekilde inceleyip 
değerlendirdiği bir 

zaman dilimidir.
Eid al-Adha is a 

timeframe when one 
carefully analyzes 
and evaluates the 
world, their lives, 

themselves and their 
actions.

Hemen hemen bütün din ve ina-
nışlarda kendisine yer bulan kur-
ban geleneği kadim zamanlardan 
bu yana toplumsal hayat içerisinde 
kendini göstermiştir. İslam öncesi 
Arap toplumunda çocukların, kö-
lelerin ve esirlerin putlara kurban 
edilmesi âdeti zaman içerisinde 
dönüşüme uğramıştır. İslamiyet’in 
doğuşuyla birlikte kurban geleneği 
bir tarafıyla bireysel, diğer tarafıyla 
toplumsal canlılığı vurgulayan bir 
değere kavuşmuştur. Kurban birey-
sel bir eylemdir çünkü birey, kurban 
keserek Allah’ın emirlerine boyun 
eğdiğini ve kulluk bilincini, malını 
en yakınlarından başlayarak tüm 

The tradition of sacrifice, which 
finds itself a place in almost all re-
ligions and beliefs, has manifested 
itself in social life since the ancient 
times. The tradition of sacrificing 
children, slaves and captives to idols 
in the pre-Islamic Arab community 
has transformed over time. With the 
emergence of Islam, the tradition of 
sacrifice has gained an individual 
meaning on one hand and a value 
that emphasizes social vitality on 
the other. Sacrifice is an individual 
action, because by sacrificing, indi-
viduals show that they submit to the 
orders of Allah and saturate the con-
sciousness of servitude so as to share 
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their properties with all humankind, starting from their closest 
ones. Giving up their goods first for Allah then for humankind by 
their own will and serving it to Allah as well as the society is an 
important decision that the individual takes. This decision is a 
first wave that has an influence on the entire society. The cluster 
of waves created by many individuals feeds the spirit of frater-
nity, helping each other and solidarity, and activates the social 
vitality. In Eid al-Adha, well-off people and those in need meet 
at the same place, in the same activity and the most beautiful 
sharing is experienced. Eid al-Adha is a holy period of time when 
not only a society or a country but an entire ummah becomes 
integrated through dividing, sharing and acting in solidarity.

insanlıkla bölüşecek kadar içine sindirdiğini gösterir. Kendi 
isteğiyle önce Allah için, sonrasında da insanlık için malın-
dan vazgeçmesi, onu Allah’a ve topluma sunması bireyin al-
dığı önemli bir karardır. Bu karar tüm topluma etki eden bir 
ilk dalgadır. Çok sayıda bireyin oluşturduğu dalgalar kümesi 
kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu besleyerek top-
lumsal canlılığı etkin kılar. Kurban Bayramı’nda hali vakti ye-
rinde olanlarla ihtiyaç sahipleri aynı yerde, aynı eylem içinde 
buluşur ve paylaşımların en güzeli yaşanır. Kurban Bayramı 
sadece bir toplumun, bir ülkenin değil, koskoca bir ümmetin 
bölüşerek, paylaşarak, dayanışmayla bütünleştiği bir kutlu 
zamandır.

Kurban Bayramı’nda hali vakti yerinde olanlarla ihtiyaç sahipleri aynı yerde,  
aynı eylem içinde buluşur ve paylaşımların en güzelini yaşar.

In Eid al-Adha, well-off people and those in need meet at the same place,  
in the same activity and experience the most beautiful sharing.
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life Ufukta teknoloji
Technology on the horizon

3 kişi... Siz bu kısacık cümleyi okuyana kadar dünyada 
3 kişi doğdu. Yazının tamamını bitirdiğinizde yaklaşık  
1000 kişi hayata merhaba demiş olacak. Dünya, yüzölçümü 
olarak milyarlarca insanı ağırlayabilecek kapasitede. Peki, 
yaşlı dünyamız bu kadar kişinin enerji gereksinimini nasıl 
karşılayacak?

İşi hesap kitaba vurduğumuzda trajik bir tablo çıkıyor  
ortaya. Dünya enerji kaynaklarının aşağı yukarı 100 yıl-
lık bir ömrü kaldığı söyleniyor. Kömür, petrol, doğalgaz 
gibi fosil enerji kaynakları tükenmek üzere. Nükleer enerji  
santrallerinin ise kurulumu çok pahalı; üstelik bu santraller 
denetimsiz işletildiğinde insana ve çevreye ciddi zarar veriyor.

Enerji ihtiyacı günden güne artarken, gelecek nesiller tahay-
yül bile edemediğimiz teknolojileri kullanmaya adayken ve 
enerji imkanlarımız bu kadar sınırlıyken, ne yapacağız? Bin-
lerce yıl öncesine döneceğiz! Bu, tüm teknolojik imkanları 
hayatımızdan çıkaralım demek değil. Eski insanlar fosil ya-
kıtlardan haberdar olmadığı için basit sistemler kurarak rüz-
gar, akarsu, hatta metcezirlerden enerji elde ediyordu. Buna 
yenilenebilir enerji deniyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarını 
bilmek, değerlendirmek ve kullanmayı öğrenmekse şimdilik 
dünyayı kurtaracak bir çözüm gibi görünüyor.

3 people… As you read this small sentence, 3 people are born into 
this world. By the time you finish the entire article, 1000 people 
will have said hello to life. The earth has a capacity to host bil-
lions of people in terms of surface area. Well, how will our old 
world meet the energy need of so many people? 

When we do the math, we get a tragic picture. It is said that 
the world’s energy resources has 100 years left. Fossil energy 
resources such as coal, oil, natural gas are about to run short. 
And the establishment of nuclear power plants is too expen-
sive; in addition, when these power plants are operated in an 
uncontrolled way, they cause serious harm to people and the 
environment. 

As the need for energy increases by the day, the future genera-
tions are the candidates to use technologies that we cannot even 
imagine and our energy alternatives are so limited, what are we 
to do? We will go back to thousands of years ago! This does not 
mean that we should write off all technological means. As an-
cient people did not know about fossil fuels, they used to obtain 
energy from wind, stream and even tides by establishing simple 
systems. It is called renewable energy. For now, knowing about 
making use of and learning how to operate renewable energy 
resources seems like a solution that will save the world.  

Gökçe Doru

Temiz bir gelecek: Yenilenebilir enerji
A clean future: Renewable energy
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Faturasız enerji

Muslukları boşa akıtmamayı, lambaları lüzumsuz ise sön-
dürmeyi, evlerimizi ısı yalıtımlı malzemelerden inşa etmeyi, 
hatta gaz tasarrufu için tuzu makarna suyu kaynadıktan son-
ra eklemeyi öğrendik. Dünyayı ve insanlığı sevenler olarak 
haybeye giden suya, elektriğe acıyoruz. Ancak, mesela her 
gün güneş doğuyor ve batıyor, milyarlarca kilovatsaat enerji 
boşa gidiyor; elimizden ne geliyor? Konuya böyle bakıldığın-
da yenilenebilir enerjinin önemi daha iyi anlaşılıyor.

Güneş ışınları çok güçlü olması nedeniyle önemli bir yenile-
nebilir enerji kaynağı. Aslında güneşten sonsuz enerji kay-
nağı olarak uzun yıllardır faydalanılıyor. Mesela hesap ma-
kinelerinde güneş pili var. Ülkemizde de özellikle Akdeniz 
Bölgesi’nde güneş panelleri sıcak su sağlamada çokça  

Energy without bills

We have learnt not to let taps drain for nothing, to turn off the 
lights if not used, to construct our houses using heat insulation 
materials, and even to add salt after the pasta water boils in or-
der to save gas. As the lovers of the world and humanity, we feel 
pity for the water and electricity used for nothing. However, the 
Sun rises and goes down every day, billions of kilowatt-hours of  
energy are wasted; can it be helped? Considering the subject 
from this point of view, the importance of renewable energy is 
better understood. 

Sunrays are important sources of renewable energy for they are 
so strong. In fact, the Sun has been benefited from as the infinite 
energy source for many years. For example, calculators have so-
lar cells. In our country, especially in the Mediterranean Region, 

Enerjiye gereksinim gün geçtikçe artarken araştırmacılar fosil enerji kaynaklarının 
insanoğlunu yaklaşık 100 yıl idare edeceğini söylüyor. 

As the need for energy increases by the day, researchers say that humankind can get  
by fossil energy resources for approximately 100 years. 
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kullanılıyor. Bir diğer yenilenebilir 
enerji kaynağı rüzgar. Türkiye’de 
ilk rüzgar santrali 1998 yılında 
İzmir’de kurulmuş. Bugün çeşitli 
şehirlerimizde toplam 207 rüzgar 
santrali bulunuyor ve bu tesisler 
ülkemizin enerji ihtiyacının yak-
laşık yüzde 8’ini karşılıyor. Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı,  
2023 yılına kadar Türkiye’de gü-
neş enerjisi gücünü 5 bin megavata, 
rüzgar enerjisi gücünü 20 bin  
megavata ulaştırmayı hedefliyor.

solar panels are widely used in pro-
viding hot water. Another renewable 
energy source is the wind. The first 
wind plant of Turkey was established 
in 1998 in İzmir. Today, there are  
207 wind plants in our various cities 
and these facilities meet 8 percent 
of our country’s energy needs. The  
Ministry of Energy and Natural  
Resources aims to increase the solar 
energy power in Turkey to 5 thou-
sand megawatts and wind energy to 
20 thousand megawatts by 2023. 

Enerji ve Tabii 
Kaynaklar 
Bakanlığı,  

2023 yılına kadar 
Türkiye’de güneş 
enerjisi gücünü 

5 bin megavata, 
rüzgar enerjisi 

gücünü  
20 bin megavata 

ulaştırmayı 
hedefliyor.

The Ministry of 
Energy and Natural 
Resources aims to 
increase the solar 
energy power in 

Turkey to 5 thousand 
megawatts and 

wind energy 
to 20 thousand 

megawatts by 2023. 

Türkiye’de en fazla yenilenebi-
lir enerji potansiyeline ise hidro- 
elektrik enerji sahip. Ülkemiz-
de sudan elektrik enerjisi üreten  
628 santral bulunuyor. Yerin derin-
liklerinde birikmiş ısının sıcak su 
veya buhar şeklinde yeryüzüne çık-
masıyla ise jeotermal enerji elde edi-
liyor. Türkiye’de bulunan jeotermal 
enerji santrali sayısı 40. Biyokütle 
de ülkemizde kullanılan yenilene-
bilir enerji kaynaklarından biri ve  
122 atık enerji santraline sahibiz.  
Yağlı tohumlu bitkiler, orman ürünle-
ri, organik çöpler, sanayi atıkları, hay-
van dışkılarından bu tür enerji elde 
etmede faydalanıldığını belirtelim. 

In Turkey, hydroelectric energy has 
the highest renewable energy po-
tential. In our country, there are  
628 plants that produce electrical  
energy from water. Geothermal  
energy is acquired with the surfacing 
of the heat accumulated in the depths 
of the ground as hot water and steam. 
The number of geothermal energy 
plants in Turkey is 40. Biomass is 
also one of the renewable energy  
resources in our country and we have 
122 waste energy plants. We should 
also indicate that oilseed plants, for-
est products, organic wastes, indus-
trial wastes, droppings are used to 
acquire such type of energy. 
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Dünyada metcezir ve dalgalardan da enerji elde etmek üze-
re yararlanılıyor; ama en popüler ve çevreye duyarlı yenile-
nebilir enerji kaynakları güneş ve rüzgar. Bu tür enerjinin en 
büyük avantajı evren tarafından bedava sunulması. Bilim in-
sanları güneşin 5 milyar yıl ömrü kaldığını söylüyor. Yani, bu 
kadar zaman boyunca güneşe fatura ödemeden onun ışığın-
dan faydalanabiliriz! Hakeza rüzgar da öyle, dünya döndüğü 
müddetçe rüzgarımız da olacak. 

Tüm dünya fosil enerji kaynaklarına yavaş yavaş sırtını dönü-
yor, çünkü bu tür enerji kısıtlı miktarda olması nedeniyle git-
gide pahalanıyor ve ülkelerin ekonomisini olumsuz etkiliyor. 
Özellikle güneş ve rüzgarla ilgili yatırımlar ise geçen zamana 
paralel bir artış gösteriyor. Unutmamak gerek ki güneşi top-
lamak için nasıl seher yeline ihtiyacımız bulunmuyorsa rüz-
gara da penceremizin perdesini havalandırmaktan çok daha 
önemli bir misyon verebiliriz.

In the world, tides and waves are also used to acquire  
energy; but the most popular and environmentally friendly 
energy resources are the Sun and the wind. The greatest ad-
vantage of such energy is that it is offered for free by the uni-
verse. Scientists say that the Sun has 5 billion years more to 
go. In other words, all this time we can benefit from its light 
without paying it a bill! The same thing goes for the wind as 
long as the world turns.

The entire world is slowly turning its back on fossil energy re-
sources because energy is getting more expensive by the day 
as this type of energy is scarce and negatively affects coun-
tries’ economies. Especially investments related to the Sun and 
the wind increase compared to the past by the day. Keep in 
mind that just like we do not need a morning wind to collect the 
sunlight, we can assign a much more important mission to the 
wind than airing the curtain of our window.

Dünyanın en popüler ve çevreye duyarlı yenilenebilir enerji  
kaynakları güneş ve rüzgardır. 

The most popular and environmentally friendly energy resources of the world  
are the Sun and the wind.

35



Tedarik zincirinde uçtan uca hizmet sağ-
lamak ciddi yatırım gerektirir. Büyük taşı-
macılık şirketleri bu pozisyonu alabiliyor, 
boyut ve ölçeklerine göre hizmet seçenek-
leri ve ücretlendirme yapıları sunabiliyor-
lar. Yine de teslimat kritik bir belirleyici 
olduğundan, müşteriler ve tedarikçiler bu 
yerleşik örüntülere karşı çıkmaya başlıyor. 

Günümüz tüketicileri (perakende alanın-
daki karar alıcıların kendileri de tüketici-
dir) dikte edici sözlere, hizmet ve seçenek-
leri özel ihtiyaçlarına göre şekillendirmeye 
alışık. Güç tüketiciden yana. Daha uyanık 
işletmeciler zamanın ruhunu benimser-
ken eski süreçlere tutunmaya çalışan  
tedarikçiler hızla geri kalabiliyor. 

Attempting to provide an end-to-end ser-
vice across the supply chain requires signif-
icant investment. Large carriers are able to 
adopt this position, offering service options 
and pricing structures based on their size 
and scale. And yet, with delivery recognized 
as a critical differentiator, customers – and 
suppliers – are beginning to challenge these  
established patterns.

Today’s consumers (and retail decision-mak-
ers are all consumers themselves) are used to 
dictating terms, to being able to mold services 
and options to suit their specific requirements. 
The power is with the consumer, and supplier 
businesses attempting to hold-fast to legacy 
processes can quickly become laggards as 
more nimble operators embrace the zeitgeist.

Sektörel
Sectorallife

Ortak bir başarı vizyonu*
A Shared Vision of Success 

Çeviri     
Emre Bozkır

Translation

Mark Bigley
Secured Mail CEO’su
CEO at Secured Mail

Mark Bigley
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Pek çok işletmenin niş görevleri yerine getirmede oldukça be-
cerikli olmasına karşılık olarak, teslimat-tedarik zincirinde 
bir değişim meydana geliyor. Teslimatın çok sayıdaki aşama-
sını düşünelim: Toplama, ayırma, hub’lara dağıtma, depolara 
dağıtma, son mil kapıya veya uygun teslim alma noktasına 
teslimat. Bu fiziksel faaliyetin yanı sıra denetim izini de düşü-
nelim. En iyinin en iyileri, işbirliği sayesinde perakendecilere 
kusursuz, uygun maliyetli ve gelecekte sorun çıkarmayacak 
bir hizmet sunmak üzere bir araya gelebilir. 

A shift is occurring throughout the delivery supply chain in 
acknowledgement of the fact that lots of businesses are highly 
skilled at performing niche tasks. Consider the many stages of 
delivery – collection, sortation, hub distribution, depot distri-
bution, final-mile delivery to door or convenient pick-up point. 
And think of the audit trail that exists alongside this physical ac-
tivity. Through collaboration, the best of the best can get togeth-
er in order to provide retailers with a service that is seamless, 
cost-effective and future-proof.

Zihniyeti değiştirmek

Şimdiye kadar teoride her şey yolunda. Peki, bu tür bir yak-
laşımla ilişkili zorluklar neler? İlk olarak, böyle bir işbirliği 
hizmet sağlayıcıların zihniyetinde bir değişimi, kendi alanı-
nı korumaktan ve diğer tüm işletmecileri potansiyel rakip-
ler olarak kabul etmekten onları potansiyel ortaklar olarak  
görmeye geçişi gerektirir. (…)

Şeffaflık, güven ve liderlik 

Tedarikçiler için işbirliği, perakendecinin en iyi hizmeti alma-
sını temin ederken maliyetleri dağıtmaya yarayabilir. Şüphe-
siz, bir başka zorluk da bir ortağın projeye liderlik etmesi için 
marka egolarını bir kenara bırakmaktır. Bir perakendecinin 
en son isteyeceği şey, birden fazla temas noktasıdır. Bu lider 
ortağın nasıl seçileceği projeden projeye değişir; bazı durum-
larda perakendeci tarafından talep edilebilir, diğerlerindeyse 
tedarikçiler tarafından tavsiye edilebilir. 

Changing the mindset

So far, so good in theory. But what are the challenges associ-
ated with such an approach? For a start, such collaboration 
requires a change in mindset from service suppliers – a switch 
away from ‘protecting one’s turf’ and regarding all other  
operators as potential competitors towards viewing them as  
potential partners. (...)

Transparency, trust and taking the lead

For suppliers, collaboration can serve to spread costs whilst 
ensuring that the retailer gets the very best service. Clearly, 
another challenge is to override brand egos in order for 
one partner to lead the project. The very last thing a retail-
er wants is multiple points of contact. How this lead partner 
is decided upon will differ from project to project – perhaps  
requested by the retailer in some cases, and suggested by the 
suppliers in others.
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Üstesinden gelinmesi gereken bir de bilgi teknolojileri sorunu 
var: Perakendeciye net bir tablo sunmak için bütün süreçlerin 
şeffaf ve entegre olmasını sağlamak. İşin bu kısmını doğru 
yapmanın perakendecilere ciddi faydaları olabilir; dağıtım 
geçmişi ve trendleri, uyum süreçlerine ve hizmet seviyesi an-
laşmalarına bağlılık gibi pek çok değerli bilgi veren zengin bir 
veri havuzu sağlar. Perakendeci bütün takip sürecine ilişkin 
-toplamadan nihai teslimata her aşamada- tek bir kaynak-
tan bilgilendirilir ve müşterilerle bu bilginin ne kadarının  
paylaşılacağını seçebilir. 

Başarı için özel tarif

(…)

Teslimat, tüketici sadakati ve cüzdan payı üzerindeki önemli 
etkisini sürdürüyor. Perakendeciler bu sürece öncülük edecek, 
sürekli inovasyon ve ilerlemeye giden zahmetsiz bir yol sağlar-
ken günümüz tüketicisinin beklentilerini karşılayacak seviyede 
hizmet sunabilen uzman ortaklar arıyorlar. Marka uzmanlığını 
bir havuzda toplamak ve işletmelerdeki sinerjiyi saptamak, te-
darikçilerin bütünü parçalarının toplamından çok daha büyük 
olan bir hizmet düzeyi yaratmasını sağlayacaktır.

There is also an IT challenge to overcome, that of ensuring that 
all processes are transparent and integrated in order to pro-
vide the retailer with a clear picture. Getting this part of the 
mix right can deliver true benefits to retailers, a rich data-pool  
providing valuable insights such as distribution history and 
trends, adherence to compliance processes and SLAs and much 
more. The retailer will be given a single-source view of all 
tracking – at every stage of the process from collection to final  
delivery – and can choose how much of this information to 
share with consumers.

Tailored for success

(...)

Delivery continues to have a major influence on consumer  
loyalty and share of wallet. Retailers are looking for expert 
partners who can lead this process and who can provide a level 
of service that meets today’s consumer expectations whilst pro-
viding an effortless path to ongoing innovation and advance-
ment. Pooling brand expertise and identifying synergies across 
businesses will enable suppliers to create a level of service 
whose whole is far greater than the sum of its parts.

* Makale Postal and Parcel Technology International dergisinin izniyle kullanılmıştır. * Article used with the permission of Postal and Parcel Technology International magazine.
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Her yıl çok sayıda turist Uluslara-
rası Antalya Kum Heykel Festiva-
li’ni ziyaret ediyor. Bu sene 12’ncisi 
düzenlenen ve teması “Efsaneler” 
olarak belirlenen etkinlikte 20 hey-
keltıraşın şekillendirdiği 100’den 
fazla kumdan heykel sergileniyor. 
Festival, sene boyunca ziyarete açık 
olacak.

Many tourists visit the Antalya  
International Sand Sculpture Festi-
val every year. In the event organ-
ized for the 12th time this year under 
the theme “Legends”, over 100 sculp-
tures shaped by 20 sculptors are  
exhibited. The festival is open to visit 
throughout the year. 

Özellikle boksörlerin vuruş tekni-
ği çalışmak için kullandığı önemli 
spor aletleri arasında yer alan kum 
torbaları günümüzde boks antren-
manlarının vazgeçilmezi kabul edi-
liyor. Sporcular farklı ebat ve ağır-
lıkta üretilen bu torbalar sayesinde 
hem kol kaslarını güçlendiriyor hem 
de dövüş becerilerini geliştirme  
imkanı buluyor.

Sandbags (punch bags), which are 
among the important sports equip-
ment used especially by boxers to 
practice striking techniques, are 
considered the sine qua non of box-
ing exercises today. Thanks to these 
bags produced in different sizes and 
weights, athletes both strengthen 
their arm muscles and enhance their 
fighting skills.

Şarkı söyleyen kum, özellikle çöl-
lerde gözlemlenen bir fenomendir. 
Silika içeren, belirli bir nem değeri-
ne sahip ve 0,1 ila 0,5 milimetre ça-
pındaki yuvarlak kum taneleri, in-
sanların üzerlerinde yürümesi veya 
rüzgar esintileri etkisiyle kükreme-
den gıcırdamaya, gürlemeden vızıl-
damaya çeşitli sesler üretmektedir.

Singing sand is a phenomenon ob-
served especially in deserts. Round 
sand particles, which contain silica, 
have a certain level of humidity and 
a diameter of 0.1 and 0.5 millimeters, 
produce various sounds from roar to 
scratch, from thunder to squeak due 
to either people walking on them or 
breezes.

life Kolaj: Kum
Collage: Sand
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Son on yılın en büyük kum fırtına-
larından biri 2014’te Çin’in kuze-
yinde görülmüştür. Bölgede “Asya 
Tozu” olarak adlandırılan bu kum 
fırtınası yüzünden görüş mesafesi 
50 metreye kadar düşmüş, okul-
lar tatil edilmiş ve ulaşımda büyük  
aksaklıklar yaşanmıştır. 

One of the strongest sand storms of 
the last decade was observed in the 
north of China in 2014. Owing to 
this sandstorm, which was called 
the “Asian Dust”, visibility range 
decreased to 50 meters, schools 
were temporarily closed and big 
problems were experienced in  
transportation.

Geçmişte zamanı ölçmek için yay-
gın olarak kum saatlerinden yarar-
lanılmaktaydı. Yemeğin pişme süre-
sini takip etmek, yelkenli gemilerin 
hızını belirlemek gibi çeşitli amaç-
larla kullanılan bu saatler, günü-
müzde hediyelik eşya olarak tercih 
edilmekte veya dekoratif obje olarak 
evleri süslemektedir.

Sandglasses were widely benefited 
from in the past to measure the time. 
These sandglasses, which were used 
for various purposes such as track-
ing the cooking time of meals, meas-
uring the speed of sailing vessels, are 
preferred today as gifts, or ornament 
homes as decorative objects. 

Günlük hayatımızın vazgeçilmezi 
camın ana bileşenlerinden biri si-
lisyumdur. Silisyum açısından en 
yoğun maddelerden kuvars kumu 
ise camın temel maddesidir. Birçok 
ülke, beyaz renkteki kuvars kumu 
rezervlerinin yarısına yakınını cam 
sanayisinde kullanmaktadır.

One of the main components of glass, 
the sine qua non of our daily lives, 
is silicon. Quartz sand, which is one 
of the densest materials in terms of 
silicon, is the main material of glass. 
Many countries use almost half of 
their white quartz sand reserves in 
the glass industry.
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Harikalar diyarı: Kahire

Dünya destinasyonları
Destination:World

Wonderland: Cairo 

Ali Yolcu

life

Mısır’ın başkenti Kahire 20 milyona 
yaklaşan nüfusuyla Arap dünyası-
nın ve Afrika’nın en büyük şehridir.  
Mısır’ın kuzeydoğusunda bulunan ve 
büyük bir bölümü Nil Nehri’nin doğu 
kıyılarına yayılan Kahire’nin keli-
me anlamı “galip, üstün gelen”dir. 
Tarihi boyunca birçok medeni-
yete beşik olmuş bir coğrafyanın 
gözbebeği konumundaki Kahire,  
ziyaretçilerine eşsiz bir kültürel  
seyir fırsatı sunar. 

With its population reaching nearly  
20 million, the capital of Egypt, Cairo is 
the biggest city of the Arab world and 
Africa. Cairo, which is situated to the 
northeast of Egypt and a great part of 
which stretches over the eastern coasts 
of the River Nile, means “triumphant, 
victorious” as a word. The apple of a 
geography’s eye that has been home 
to many civilizations throughout its 
history, Cairo offers its visitors the op-
portunity of a unique cultural journey. 
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Tarihi boyunca birçok medeniyete  
ev sahipliği yapmış bir coğrafyanın gözbebeği 
konumundaki Kahire, ziyaretçilerine eşsiz bir 

kültürel seyir fırsatı sunar. 
Cairo, the apple of a geography’s eye 

that has been home to many civilizations 
throughout its history, offers its visitors the 
opportunity of a unique cultural journey. 

Uzunca bir süre Antik Mısır medeniyetinin kalesi olan şe-
hir, Roma, Bizans, Fatimi, Eyyubi ve Osmanlı imparatorluk-
larının egemenliğinde varlığını sürdürmüş ve her dönem-
den izler taşıyan zengin kültürel mirasına sahip çıkmıştır.  
Kahire, 1798’de Fransız komutan ve devlet adamı Napolyon 
Bonapart’ın Mısır seferiyle önce Fransa hakimiyetine alın-
mış, daha sonra İngiliz sömürgesi ilan edilmiştir. 1952 yılın-
da ise bağımsızlığını elde eden Mısır Arap Cumhuriyeti’nin  
başkenti olmuştur. 

Piramitler kompleksi, müzeleri, kalesi, camileri, tarihî çarşısı 
Han El-Halili Kahire’nin akla ilk gelen kültürel zenginlikle-
rindendir. Şehir, her ne kadar Antik Mısır dönemi eserleriyle 
dünya çapında bir popülerliğe sahip olsa da 7. yüzyılda etkisi-
ni göstermeye başlayan Arap ve İslam medeniyetleri sürecin-
de hem ticaret hem de ilmî çalışmalar açısından yıldızı daha 
da parlayan bir merkeze dönüşmüştür. 

The city, which was the castle of the Ancient Egypt civilization 
for quite some time, continued its existence under the rule of  the 
Roman, Byzantine, Fatimid, Ayyubid, and Ottoman empires, 
and protected its rich cultural heritage which bears traces from 
every period. Cairo first fell under the hegemony of the French 
with the campaign of Egypt by French commander and states-
man Napoleon Bonaparte in 1798, and later was declared a 
British colony. Cairo became the capital of the Arab Republic of 
Egypt, which gained its independence in 1952. 

The complex of pyramids, museums, castles, mosques and its 
historical bazaar Khan El-Khalili are among Cairo’s cultural 
wealth that first spring to mind. Although the city has a world-
wide popularity with its antiques from the Ancient Egypt peri-
od, it became a center that gained more and more fame in the 
world in terms of both commercial and scientific works through 
the course of Arabic and Islamic civilizations that started to 
show their influence in the 7th century.  
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Kahire’nin güneyinde yer alan 
Gize Piramitleri, Keops, Kefren ve  
Mikerinos olarak bilinen üç pira-
midin oluşturduğu bir komplekstir. 
Aralarında en büyüğü olan Keops,  
MÖ 2500’lü yıllarda firavun Khufu 
tarafından anıt mezar olarak inşa 
ettirilmiştir. 145 metrelik yüksekliğe 
sahip bu piramit, Antik Dünyanın 
Yedi Harikası’ndan biri kabul edilir. 
Gize Piramitleri’nin hemen karşısın-
da bulunan 75 metrelik bir aslan göv-
desi ile bir firavun başı birleşiminden 
oluşan 20 metre yüksekliğindeki Bü-
yük Gize Sfenksi, adeta piramitlerin 
koruyucusu görünümündedir. Bu dev 
heykelin pençelerinin arasına denk 
düşen noktada bir de tapınak yer alır. 

Situated to the south of Cairo, the 
Giza Pyramids are a complex formed 
of three pyramids known as Khufu, 
Khafre and Menkaure. The biggest 
among them, Khufu was constructed 
as a memorial tomb by the pharaoh 
Khufu in the 2500s BC. With its height 
of 145 meters, this pyramid is consid-
ered one of the Seven Wonders of the 
Ancient World. Right across the Giza 
Pyramids, the Great Sphinx of Giza 
– featuring a combination of a lion’s 
body with a length of 75 meters and 
a pharaoh’s head with a height of 20 
meters – seems almost like the pro-
tector of the pyramids. At the spot in 
between the claws of this giant statue 
is a temple.

Dünyanın en 
geniş Antik Mısır 
dönemi eserleri 
koleksiyonuna 

sahip Mısır Müzesi 
Kahire’dedir.

The Egyptian Museum, 
which has the world’s 
largest collection of 

works from the Ancient 
Egyptian period, is in 

Cairo.

İngiliz ve Fransız arkeologların bü-
yük katkılarıyla oluşturulan dün-
yanın en geniş Antik Mısır dönemi 
eserleri koleksiyonuna sahip Mısır 
Müzesi de Kahire’dedir. Fransız 
mimar Marcel Dourgnon tarafın-
dan neoklasik tarzda tasarlanan 
ve 1900’de inşa edilen müzede  
120 binden fazla obje bulunur. Alt 
katında Antik Mısır’ın yanı sıra Yu-
nan, Roma ve İslam medeniyetlerine 

The Egyptian Museum, which was 
established with the great contribu-
tions of English and French arche-
ologists and has the world’s largest 
collection of works from the Ancient 
Egyptian period, is also in Cairo. 
Designed in the neoclassic style by 
French architect Marcel Dourgnon 
and constructed in 1900, the mu-
seum features over 120 thousand  
objects. On the base floor of the  
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museum, old coins of the Ancient Egypt as well as Greek, Roman 
and Islamic civilizations are exhibited, whereas on the second 
floor, many pharaoh mummies and burial chamber objects are 
featured. The mummy and treasure of Tutankhamun is among 
the most appealing collections of the Egyptian Museum, which 
has a broad range of antiques. 

The other two important museums in Cairo are the Museum of  
Islamic Arts and the Coptic Museum. In the Museum of Islamic 
Arts many valuable objects such as wooden, brass and glass 
works of other Islamic civilizations that ruled in Egypt, particu-
larly manuscript Qurans dating back to Mamluk period are  
exhibited. In the Coptic Museum, icons and fabric works from the 
pre-Islamic period are featured.  

Ünlü Tahrir Meydanı’nın doğusunda konumlanan tarihî Han 
El-Halili Çarşısı, Kahire’nin mutlaka ziyaret edilmesi gereken 
noktalarındandır. İslam sivil mimarisinin en önemli eserle-
rinden kabul edilen çarşı, 14. yüzyılda Memlük sultanları 
tarafından inşa ettirilmiş, Osmanlı dönemine kadar da bazı 
yapısal değişiklikler geçirmiştir. İnşa edildiği tarihten itiba-
ren şehrin en önemli ticari merkezi olma niteliği taşıyan çar-
şıda bugün altın ve gümüş süs eşyaları, çeşitli baharatlar ve 
Mısır’a özgü hediyelik eşyalar satılmaktadır. 1773’ten bu yana 
aynı yerde varlığını sürdüren El Fishawi adlı kahveci, çarşının 
en çok ziyaret edilen dükkanlarından biridir. 

The historical Khan El-Khalili Bazaar located in the east of the 
famous Tahrir Square is one the spots of Cairo that should defi-
nitely be visited. Considered one of the most important works 
of the Islamic civil architecture, the bazaar was constructed by 
sultans of Mamluk in the 14th century, and went through some 
structural changes until the Ottoman period. In the bazaar, 
which has been the most important trade center of the city since 
the day it was constructed, golden and silver knickknacks, var-
ious spices and souvenirs peculiar to Egypt are sold today. The 
coffee shop called El Fishawi, which has been active in the same 
place since 1773, is one the most frequented shops of the bazaar. 

ait eski paraların da sergilendiği müzenin ikinci katında çok 
sayıda firavunun mumyası ve gömüt armağanları yer alır.  
Tutankamon’un mumyası ve hazinesi, geniş bir eser yelpazesi-
ne sahip Mısır Müzesi’nin en ilgi çekici koleksiyonlarındandır.  

Kahire’deki diğer iki önemli müze İslam Sanatları Müzesi ve 
Kopt Müzesi’dir. İslam Sanatları Müzesi’nde özellikle Memlük 
dönemine tarihlenen el yazması Kur’an-ı Kerimler başta ol-
mak üzere Mısır’da hakimiyet kurmuş diğer İslam uygarlıkla-
rına ait ahşap, pirinç ve cam eserler gibi pek çok değerli obje 
sergilenmektedir. Kopt Müzesi’nde ise İslam öncesi döneme 
ait ikonalar ve dokuma eserler bulunur. 
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Kahire’nin oldukça hareketli sokakları renkli bir kalabalığa 
sahiptir. Fakat Han El-Halili Çarşısı’nın hemen güneyinde yer 
alan tarihî Kahire Kalesi, sessiz ve sakin atmosferiyle dingin 
bir deneyim fırsatı sunar. Kale aynı zamanda çeşitli dönem-
lerde inşa edilmiş pek çok tarihî camiye de ev sahipliği yap-
maktadır. Süleyman Paşa Camii, Mehmed Ali Paşa Camii, 
En-Nasır Camii, Sultan Hasan Medresesi, Er-Rifai Camii ve 
spiral minaresiyle ünlü Tolunoğlu Camii bu eserlerden bazı-
larıdır. Yine kalenin içinde bulunan Gayer-Anderson Müzesi 
hem İslam hem de Avrupa sanatına dair pek çok değerli eser 
barındırır. 

Kahire’yi anlatmakla bitirmek mümkün değil. En iyisi bu  
harikalar diyarını kendi gözlerimizle görmek.

The quite lively streets of Cairo have a colorful crowd. However, 
the Cairo Castle located in the south of the Khan El-Khalili  
Bazaar provides the opportunity of a calm experience with its 
quiet and tranquil atmosphere. The castle hosts many historical 
mosques constructed in different periods, as well. The Suleiman 
Pasha Mosque, Mehmed Ali Pasha Mosque, Al-Nasir Mosque, 
Sultan Hasan Mosque, Al-Rifai Mosque as well as Ibn Tulun 
Mosque famous for its spiral minaret are some of these works. 
Also located within the castle, the Gayer-Anderson Museum 
bears many valuable works regarding both the Islamic and  
European art. 

It is impossible to tell enough about Cairo. We had better  
experience this wonderland ourselves.

Islam Sanatları Müzesi’nin de bulunduğu Kahire, çeşitli dönemlerde  
inşa edilmiş pek çok tarihî camiye ev sahipliği yapmaktadır.
Cairo, where the Museum of Islamic Arts is located, hosts many  

historical mosques constructed in different periods.
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Kargomat’a teslimat seçeneği ile kargonuzu evde beklemek zorunda değilsiniz.  
Kargomat’a kargonuz bırakıldığında cep telefonunuza SMS ve/veya Kargomat uygulamanıza bildirim gelir. 

 Siz de dilediğiniz gün ve saatte, kolay ve hızlı bir şekilde kargonuzu alabilirsiniz.

HİÇBİR TESLİMATI KAÇIRMAYIN

SİZ NE ZAMAN İSTERSENİZ
KARGOMAT 7/24 HIZMETINIZDE



Dünya, özellikle son 10-15 yıldır bilgi ve 
iletişim teknolojileri bakımından muaz-
zam bir dönüşüm içinde bulunuyor. Bu 
alanda yaşanan gelişmeler makro ve mik-
ro ölçekte değişim yaratıyor, hayatın he-
men her sahasına etki ediyor. Bu durum 
bireysel düzeyde kişilerin kullanım örün-
tülerinin kayda değer şekilde değişmesi 
anlamına gelirken şirketler bağlamında 
ise strateji ve politikaların çağı yakalayan, 
inovatif bir perspektifle yeniden şekillen-
dirilmesi gereğini ortaya çıkarıyor. Söz 
konusu küresel dinamiklerin etkilediği 
sektörler arasında yer alan posta sektörü 
özellikle son birkaç yıldır büyük bir dönü-
şümden geçiyor. Etkililiğini ve verimliliği-
ni muhafaza etmek, kârlılığını artırmak 
isteyen posta idareleri geleneksel posta 
hizmetlerine alternatif sahalara yöneliyor, 

Especially since the last 10-15 years, the 
world has been experiencing a tremen-
dous transformation in terms of informa-
tion and communication technologies. The 
developments emerging in this field bring 
about changes on the macro and micro lev-
el, and have implications for almost every 
field of life. Whereas this situation means 
considerable change in usage patterns on a 
personal level, in the context of companies 
it introduces the need to reshape strategies 
and policies with a contemporary and in-
novative perspective. Included among the 
sectors that are affected by the said global 
dynamics, the postal sector has been under-
going a major transformation since the last 
couple of years. Willing to maintain their 
efficiency and productivity, and increase 
their profitability, Posts steer towards 

PTT A.Ş. olarak 
hizmetlerimizi  
daha da ileriye 

taşımak, 
vatandaşımızın 

hayatını kolaylaştırmayı 
sürdürmek için 

çalışıyoruz. 
As the PTT Corp.,  

we strive to carry our 
services even further 

and to continue to 
facilitate the lives of  

our citizens.

Değişen ve dönüşen PTT
Changing and transforming PTT life

Yusuf Canbolat
PTT A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı
PTT Corp. Deputy Director General

Değişen ve dönüşen PTT’de  
finansal işbirliği atılımları
Financial collaboration leaps  
at the changing and transforming PTT
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faaliyet alanlarını genişletiyor. Bugün bu atılımlar sayesin-
de küresel posta sektörü lojistikten bankacılığa, e-ticaretten 
sigortacılığa pek çok farklı konuda etkin çalışmalar yürüten 
dev bir oluşum niteliği taşıyor. Küresel posta sektörünün ki-
lit kuruluşu Dünya Posta Birliği’nin (Universal Postal Union- 
UPU) nihai karar mekanizması niteliğindeki İdari Konsey’in 
Başkanlığını yürüten Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim  
Şirketimiz (PTT A.Ş.) ise bu oluşumun en önemli bileşenleri 
arasında yer alıyor. Şirketimizin hem yurt içinde birbiri ardı-
na hayata geçirdiği başarılı projeler hem de küresel düzlemde-
ki karar alıcı konumu sayesinde sektöre yön veriyor, postanın 
geleceğini şekillendiriyoruz.

PTT A.Ş. olarak hizmetlerimizi daha da ileriye taşımak, va-
tandaşımızın hayatını kolaylaştırmayı sürdürmek için çalışı-
yoruz. Küresel gelişmeleri yakından takip ederek teknolojik 
atılımları strateji ve politikalarımıza entegre ediyor, ürün ve 
hizmetlerimizde çağı yakalayan inovasyonlar geliştiriyoruz. 

Türkiye’nin en yaygın hizmet ağı

PTTBank ile kırsal kesimde ikamet eden ve bankacılık hiz-
metlerine erişimi bulunmayan vatandaşlarımız başta olmak 
üzere tüm vatandaşlarımıza hizmet götürmede etkin bir ko-
numdayız. Bu yönde atılan ilk adım olarak otomasyon alt-
yapısının sağlanmasıyla birlikte işyerlerimizde bankacılık 
işlemleri yapılmaya başlanmıştır. Hiçbir banka şubesinin 
bulunmadığı 2 bin 155 yerleşim yerinde vatandaşımızın fi-
nansal ihtiyaçlarını karşılayan Şirketimiz, bu yönüyle ülke-
mizin en yaygın, en büyük tahsilat ve ödeme merkezi niteliği 
taşımaktadır. Yalnızca Türkiye’nin her yerine hizmet götürme 
değil, bu hizmetlerin kapsamını büyütme şiarıyla da hareket 
eden Şirketimiz kısa süre içinde PTTBank işlem kanallarını  
Pttmatikleri, internet bankacılığını ve mobil uygulamayı 
kapsayacak şekilde genişletmiştir. Türkiye genelinde sayısı 
3 bin 51’i bulan ve başka hiçbir banka ATM’sinin olmadığı  

fields that are alternative to traditional postal services, and ex-
pand their spheres of activity. Thanks to these leaps, the postal 
sector today is a major formation in which efficient works are 
carried out on many different topics from logistics to bank-
ing, from e-commerce to insurance. Our Post and Telegraph  
Organization Corporation (PTT Corp.), which serves as the 
Chair of the Council of Administration, the ultimate deci-
sion-making mechanism of the Universal Postal Union (UPU), 
the key establishment of the global postal sector, is included 
among the main components of this formation. Thanks to the 
successfully completed national and international projects 
by our Company as well as its decision-maker position in the  
global sense, we steer the sector and shape the future of the post.

As the PTT Corp., we strive to carry our services even further 
and to continue to facilitate the lives of our citizens. By follow-
ing global developments closely, we integrate technological 
leaps into our strategies and policies, and devise contemporary  
innovations for our products and services. 

Turkey’s most extensive service network

With PTTBank, we are in a pioneering position in terms of de-
livering services to all our citizens, primarily those who reside 
in the rural and have no access to banking services. With the 
establishment of the automation infrastructure – the first step 
to be taken to the said aim – we have started completing bank-
ing operations in our offices. Meeting the financial needs of our 
citizens in 2 thousand 155 settlements where there are no banks, 
our Company in this sense is our country’s most extensive and 
biggest collection and payment center. Acting with the princi-
ple of not just delivering services to the all corners of Turkey 
but also broadening the scope of these services, our Company 
has in little time expanded its PTTBank operation channels to 
include Pttmatiks, internet banking and a mobile application.  
Pttmatiks, the number of which amount to 3 thousand 51 

49



174 yerleşim yerinde vatandaşımıza hizmet sunan  
Pttmatikler’de para çekme, havale, fatura tahsilatı, kredi 
kartı işlemleri, HGS yüklemesi ve finansal olmayan işlemler 
yapılabilmektedir. Ayrıca yurt içinde ve yurt dışında kulla-
nılabilen ve Mart 2018 itibarıyla 8,7 milyon kullanıcısı bu-
lunan Pttkart’a ilişkin Troy, Visa, MasterCard kuruluşları ile 
BKM Takas ve Hesaplaşma Sistemi üyelik süreçlerimizin ta-
mamlandığını ve bu sayede kendi mülkiyetimizde olan kart  
ihracına başladığımızı da eklemek isterim.

İşbirlikleriyle güçleniyoruz

PTT A.Ş. olarak her zaman daha iyisini hedefleyen bir bakış 
açısı benimsiyor, 2023 vizyonumuz doğrultusunda bu tarihe 
kadar işyeri sayımızı 15 bine, çalışan sayımızı ise 100 bine 
çıkarmayı hedefliyoruz. Bu hedefin gerçekleştirilmesinde 
işbirlikleri tesis edilmesinin büyük önem taşıdığını, hizmet-
leri geliştirmenin ve daha fazla kişiye ulaştırmanın yolunun 
değerli ortaklıklar tesis etmekten geçtiğini biliyoruz. Bu 
doğrultuda PTTBank olarak birçok farklı kurumla müşte-
rek çalışmalar yürütüyoruz. Haziran 2018 itibarıyla toplam  
440 kurum ve kuruluş ile 600 ayrı işbirliği projesine imza 
atmış bulunuyoruz.

throughout Turkey and which offer services to citizens in  
174 settlements where there are no ATMs, enable cash with-
drawal, money transfer, bill payment, credit card operations, 
Fast Transit System balance payment, and non-financial oper-
ations. Moreover, I would like to add that we have completed the 
Troy, Visa and MasterCard as well as Interbank Card Center 
Interchange and Settlement System membership processes 
for Pttkart, which can be used at home and abroad, and has  
8.7 million users as of March 2018, and thus started exporting 
cards with our own ownership. 

Growing stronger with collaborations

As the PTT Corp., we adopt a perspective that always aims for 
the better, and in line with our 2023 vision aim to increase the 
number of our offices to 15 thousand and that of our colleagues 
to 100 thousand until then. We know that forming collabora-
tions is of major importance in terms of reaching this goal, and 
that the key to bettering services and conveying them to a higher 
number of people is to ensure valuable cooperation. To this end, 
we carry out joint works with many institutions as PTTBank. 
As of June 2018, we have conceived 600 different collaboration 
projects with a total of 440 institutions and establishments.
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Söz konusu işbirliklerinin önemli bir örneğini Şirketimiz, 
İBB-BELBİM, Turkcell, Türk Telekom, Denizbank ve Vakıf  
Katılım işbirliğiyle imza altına alınan “Ortak Ödeme Platformu” 
oluşturmaktadır. Vatandaşlarımızın para transferi, alışveriş, 
ulaşım gibi günlük hayatın farklı alanlarına dair işlemleri ko-
laylıkla gerçekleştirmelerini sağlayacak proje kapsamında ha-
yata geçirilecek Türkiye Kart ise finansal teknolojiler alanında 
yerli ve millî bir ürün niteliği taşıyacak. Türkiye Kart ile vatan-
daşımız kaliteli finansal hizmetlere uygun fiyatla ulaşabilecek, 
ulaşım başta olmak üzere farklı ihtiyaçlarını tek bir kart ile 
karşılayabilecek, kayıt dışı faaliyetler kayıt altına alınabilecek.

Şirketimizin yakın işbirliği içinde çalıştığı kurumlar arasında 
yer alan Gelir İdaresi Başkanlığı’na ait işlemlerin kapsamının 
genişletilmesi de yakın zamanda imza attığımız projeler ara-
sında yer alıyor. Gelir İdaresi Başkanlığı’yla yaptığımız pro-
tokole göre, trafik cezası ile kara yolları geçiş ücreti ve idari 
para cezası tahsilatı gibi işyerlerimizde hâlihazırda bu ku-
rumla ilgili gerçekleştirilen işlemlere ilaveten e-Tahsilat sis-
temi üzerinden çevrimiçi işlemlere başladık. Bunun yanı sıra 
Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ile Gelir İdaresi Başkanlığı’na 
ait 60’ın üzerinde verginin tahsilatı da işyerlerimizden ve in-
ternet mobil uygulamamızdan gerçekleştirilmektedir. Ayrıca 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün tüm tahsilat işlemleri 
ile Muhasebat Genel Müdürlüğü’nün İmar Barışı tahsilatları 
işlemleri de PTT işyerlerinden yapılmaktadır. Karayolları  
Genel Müdürlüğü de yakın işbirliği içinde çalıştığımız kurum-
lar arasında yer alıyor. Bu kapsamda Şirketimiz, HGS satış ve 
bakiye yükleme işlemlerini gerçekleştiriyor. Sistemin haya-
ta geçtiği Eylül 2012’den bu yana 19 milyon 607 bin 241 adet  
etiket ve kart satışı yaptık.

An important example to the said collaborations is the “Joint 
Payment Platform” we have launched with Denizbank, 
İBB-BELBİM, Turkcell, Türk Telekom and Vakıf Katılım.  
Turkey Card, which will be launched within the scope of the 
project that will enable our citizens to easily carry out daily 
processes related to different fields such as money transfer, 
shopping and transportation, will serve as a local and nation-
al fintech product. Thanks to Turkey Card, our citizens will ac-
cess quality financial services at affordable prices; meet their 
different needs, transportation-related ones in particular, 
with a single card, and undeclared activities will be recorded.

Expanding the scope of the processes related to the Revenue 
Administration, with which we work in close cooperation, is 
among the projects we have recently completed. According 
to the protocol we have signed with the Revenue Administra-
tion, in addition to operations such as traffic ticket, highway 
passage fee, and administrative fine collections, which we al-
ready were carrying out, we have started online operations on 
the e-Collection system. Additionally, the collection of Motor 
Vehicles Tax and over 60 taxes of the Revenue Administration 
are done in our offices and mobile application. Moreover, all 
operations of the Directorate General of Land Registers and 
of Directorate General of Public Accounts as well as Recon-
ciliation for Reconstruction collections, can be completed 
at PTT offices. The Directorate General of Highways is also 
included among the institutions with which we closely coop-
erate. Within this scope, our Company sells the products and 
loads the balances of Fast Transit System. Since September 
2012 when the system was launched, we have sold 19 million  
607 thousand 241 stickers and cards.

PTTBank olarak birçok farklı kurumla 
müşterek çalışmalar yürütüyoruz. 

Haziran 2018 itibarıyla toplam  
440 kurum ve kuruluş ile 600 ayrı işbirliği 

projesine imza atmış bulunuyoruz.
As PTTBank, we carry out joint works 
with many institutions. By June 2018, 

we have realised 600 different 
collaboration projects with a total of 
440 institutions and establishments.

TÜRKİYE ORTAK ÖDEME 
PLATFORMU
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Vatandaşın hayatını kolaylaştıran atılımlar

PTTBank olarak hem kamu hem özel sektörle, özellikle ban-
kalarla işbirlikleri tesis ediyoruz. Birçok banka ile yürüttüğü-
müz işbirlikleri kapsamında müşterilerimize kredi aracılık 
hizmeti veriyoruz. Hizmetlerimizde her zaman daha iyiyi he-
defliyor, daha önce sunulmayan uygulamaları hayata geçiri-
yoruz. Bu anlayışımızın bir örneği olan ve ilk kez bankalardan 
posta çeki hesaplarına para gönderilmesini mümkün kılan 
ParaPosta ürünümüz sayesinde müşterilerimiz yurt içinde 
İnteraktif Posta Çeki hesabından tüm bankalara, tüm banka-
lardan posta çeki hesabına ve tüm bankalardan nakit/posta 
çeki hesabına para gönderebiliyor. Özetle bankacılıktaki EFT 
(Elektronik Fon Transferi), bugün PTT’nin işlemleri arasın-
da yer alıyor. Yurt içi EFT işlemlerinin yanı sıra Uluslararası 
Para Transferi (UPT) ile yurt dışında isme, hesaba veya IBAN 
numarasına döviz transferi yapılabiliyor. Bankalarla hayata 
geçirdiğimiz işbirliklerinin diğer örnekleri arasında hesaba 
TL, dolar ve avro yatırma hizmeti ile kredi kartı ve bireysel 
kredi tahsilatı hizmetleri bulunuyor. 

Breakthroughs that facilitate the lives of citizens

As PTTBank, we collaborate with both the public and private sec-
tor, especially banks. As part of the collaborations we carry out 
with many banks, we offer loan-brokering services to our cus-
tomers. We always aim for the better when offering our services, 
and launch implementations that were previously nonexistent. 
Thanks to our product ParaPosta, an example of this understand-
ing of ours and enabling money transfer from banks to postal 
cheque accounts for the very first time, our customers can domes-
tically transfer money from Interactive Postal Cheque account to 
all banks, from all banks to postal cheque accounts and cash/
postal cheque account. To sum up, the EFT (Electronic Funds 
Transfer) in banking is included among the operations carried 
out by the PTT today. In addition to domestic EFT operations, 
with the International Money Transfer (UPT) customers can 
transfer foreign exchange to a name, account or IBAN number. 
Included among other examples of the collaborations we make 
with banks are the service of transferring TL, dollar or euro to 
accounts, or credit card and personal loan collection services.
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PTT A.Ş., önümüzdeki 
dönemde de inovatif 
ve teknoloji temelli 

çalışmalarına devam 
edecek.

The PTT Corp. will 
continue its innovative 

and technology-based 
works in the coming 

period.

Ülkemizin istikrarlı büyümesinin sür-
dürülmesinde kritik rol oynayan özel 
sektör kuruluşları ile hayata geçirdi-
ğimiz işbirlikleri yalnızca bankalarla 
sınırlı değil. Bu bağlamda menkul 
kıymetler borsasında işlem yapmak 
isteyen müşterilerimizin hesap açma 
süreçlerini ilgili kurumlar nezdinde 
yönetiyoruz. Ayrıca işyerlerimizde 
konsinye ürün satışı ile birçok kurum 
ve kuruluşun ürünlerinin satışına  
aracılık yapıyoruz.

Geleneksel posta hizmetleri sunmanın 
çok ötesine geçerek birçok farklı sek-
törde kaliteli hizmet veren bir holding 
olma yolunda emin adımlarla ilerleyen 
PTT A.Ş., önümüzdeki dönemde de 
inovatif ve teknoloji temelli çalışmala-
rına devam edecek, hayatın her alanı-
na dokunan hizmetlerle vatandaşın ya-
şamını kolaylaştırmayı sürdürecektir. 
Dünyada ilk olacak Posta Katılım Ban-
kası’nın kuruluş süreci tamamlanma 
aşamasına gelmiştir. Bu girişim, dün-
ya postaları arasında faizsiz bankacı-
lık yönü ile ilk, ülkemizde ise katılım 
bankaları arasında posta yönü ile ilk 
posta katılım bankası olacaktır. Posta 
Katılım Bankası, ülkemizdeki katılım 
bankası sektör payının artırılmasında 
etkin rol oynayacaktır.

Our collaborations with the private 
sector, which play a critical role in 
the steady growth of our country, are 
not limited to banks. In this sense, we 
run the account opening processes 
of our customers, who want to carry 
out operations at the stock exchange 
market, before the related institutions. 
Moreover, by selling consignee prod-
ucts in our offices, we mediate selling 
the products of many institutions and  
establishments.

Moving beyond offering traditional 
postal services and taking firm steps to-
wards becoming a holding that provides 
quality service in many different sectors, 
the PTT Corp. will continue its innova-
tive and technology-based works in the 
coming period, and keep facilitating the 
lives of citizens with services that touch 
every field of life. The establishment 
process of a Postal Participation Bank, 
which will be a first in the world, is at 
the completion stage. Among the Posts 
of the world, this initiative will be a first 
in terms of interest-free banking, and 
the first postal participation bank in our 
country among participation banks. 
The bank will play an active role in  
increasing the share of the postal partic-
ipation bank sector in our country.
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30 Ağustos 1922, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde 
19 Mayıs 1919’da Samsun’da başlatılan Millî Mücadele’nin 
kesin zaferle sonuçlandığı tarihtir. Birinci Dünya Savaşı’nın 
ardından paylaşılan vatan toprakları için girişilen varlık mü-
cadelesi, 26 Ağustos 1922 günü sabah 5’te açılan topçu ateşiyle 
son silkiniş halinde tezahür etmiş, beş günlük muharebenin 
ardından Türk milleti 30 Ağustos itibarıyla dimdik ayakta ol-
duğunu tüm dünyaya göstermiştir. Bu bağlamda 30 Ağustos 
Zafer Bayramı, istiklal mücadelesinin kazanıldığının mührü-
dür. Elde edilen zafer, sonraki günlerde yürütülen takip hare-
katlarıyla memleket toprağındaki düşman unsurların dışarı 
atılmasıyla taçlanmış, böylelikle Cumhuriyet’in kuruluşunun 
temelleri atılmıştır.

30 August 1922 is the date when the National Struggle, which 
was given a start in Samsun on 19 May 1919 under the lead-
ership of Ghazi Mustafa Kemal Atatürk, resulted in a clear 
victory. The struggle of existence for the homeland, which 
was shared after the First World War, manifested itself as one  
final recovery with the artillery fire at 5 in the morning of  
26 August 1922, and after the battle of 5 days, the Turkish  
nation showed the whole world that it is right on its feet as of  
30 August. In this context, the 30 August Victory Day is the 
seal of the triumph at the War of Independence. The victory 
achieved was crowned with the expulsion of the enemy  
forces from the motherland thanks to the operations carried 
out on the following days and thus the foundations of the  
establishment of the Republic were laid. 

Büyük Zafer: 30 Ağustos 1922
Great Victory: 30 August 1922

life Geçmişin postası
Post of the past
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26 Ağustos’ta başlayan ve Büyük Taarruz adı verilen hareka-
tın hazırlık süreci, 1922 yazı boyunca devam etmişti. Taarruz 
kararı, henüz Haziran ayında kendisine Türkiye Büyük Millet 
Meclisi tarafından Başkomutanlık yetkisi verilen Mustafa 
Kemal (Atatürk) tarafından Batı Cephesi Komutanı İsmet 
Paşa (İnönü), Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa (Çakmak) 
ve Millî Savunma Bakanı Kazım Paşa (Karabekir) ile birlik-
te alınmıştı. İznik’ten Afyon’a kadar yaklaşık 100 kilomet-
re boyunca cepheye yayılan ordu, harekatın başlamasıyla 
birlikte Yunan savunma hatlarını açmıştı. 30 Ağustos’ta  
Dumlupınar’da bizzat Mustafa Kemal’in komuta ettiği ve 
bu sebeple Başkomutanlık Meydan Muharebesi olarak bi-
linen çarpışmayla Yunan ordusu ağır bir yenilgiye uğratıl-
mış, İzmir’e doğru çekilmeleri de başlamıştı. Takip hareka-
tıyla Misâk-ı Millî büyük ölçüde gerçekleştirilmiş, Kurtuluş  
Savaşı’nın askerî safhası böylelikle 3 Ekim 1922’deki  
Mudanya Ateşkes Antlaşması’yla tamamlanmıştı.

The preparation process of the operation that started on 26 Au-
gust and was named the Great Offensive had continued through-
out the summer of 1922. The decision for the offensive was taken 
by Mustafa Kemal (Atatürk), who was only in June granted the 
authority of Commander-in-Chief by the Turkish Grand National 
Assembly, together with Western Front Commander İsmet Pasha 
(İnönü), Chief of General Staff Fevzi Pasha (Çakmak) and Min-
ister of National Defense Kazım Pasha (Karabekir). The Army, 
which was scattered across the front for approximately 100 kilo-
meters from İznik to Afyon, had broken the Greek line of defense 
with the beginning of the operation. On 30 August, with the battle 
in the command of Mustafa Kemal in person and thus known as 
the Field Battle of the Commander-in-Chief, the Greek army sus-
tained a heavy defeat, and started to retreat towards İzmir. With 
the follow-up operation, the National Pact was realized to a large 
extent, and hence the military phase of the War of Independence 
was completed with the Armistice of Mudanya of 3 October 1922.
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Orduları,

Afyonkarahisar-Dumlupınar büyük meydan muharebesinde 
zalim ve mağrur bir ordunun temel varlığını inanılmayacak 
kadar az bir zamanda yok ettiniz. Büyük ve necib milletimi-
zin fedakârlıklarına lâyık olduğunuzu ispat ettiniz. Sahibimiz 
olan büyük Türk Milleti geleceğinden emin olmaya haklıdır. 
Muharebe meydanlarındaki maharet ve fedakârlıklarınızı 
görüp takip ediyorum. Milletimizin hakkınızdaki takdiratına 
aracılık etmek vazifemi, arkasını bırakmayarak devamlı olarak 
yapacağım. Başkomutanlığa teklifatta bulunulmasını Cephe 
Komutanlığı’na emrettim. Bütün arkadaşlarımın Anadolu’da 
daha başka meydan muharebeleri vereceğini nazar-ı dikkate 
alarak ilerlemelerini ve herkesin asıl kuvvetini ve yurtseverlik 
kaynaklarını kullanarak bol bol yarışmaya devam eylemesini 
talep ederim. Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz’dir, ileri!

The Armies of the Turkish Grand National Assembly, 

You destroyed the basic existence of a cruel and haughty army 
in an incredible short time in the great field battle of Afyon-
karahisar-Dumlupınar. You proved that you are worthy of 
our great and noble nation’s sacrifices. Our owner, the great 
Turkish Nation has the right to be sure of its future. I see and 
appreciate your skills and sacrifices on the battlefield. I will 
assume the duty of the intermediation of our nation’s appre-
ciation about you and do it continuously by following it up. 
I have ordered the Front Commandership to propose the  
Supreme Military Commandership. I demand that all my 
friends advance by taking into consideration that there will be 
other field battles in Anatolia and everyone continue to com-
pete by using their real forces as well as the sources of patri-
otism. Armies, your first goal is the Mediterranean, forward!

Başkomutan Mustafa Kemal’in Batı Cephesi Komutanı  
Ismet Paşa’ya, emrindeki bütün birliklere okunması 
talimatıyla gönderdiği bildirge

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi 
Başkumandan
Mustafa Kemal

Declaration sent by Commander-in-Chief Mustafa Kemal  
to the Commander of the Western Front İsmet Pasha with  
the order to be read to all troops under his command

Turkish Grand National Assembly Head
Commander-in-Chief 
Mustafa Kemal
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Dumlupınar-1 Eylül 1922

Büyük ve Asil Türk Milleti,

Batı cephesinde 26 Ağustos 1922’den beri başlayan taarruz 
harekâtımız Afyonkarahisar-Altıntaş-Dumlupınar arasın-
da büyük bir meydan muharebesi halinde beş gün beş gece 
devam etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Orduları’nın üstün 
kahramanlığı ve Allah’ın yardımıyla zafer gerçekleşti. Zalim 
ve mağrur düşman ordusunun temel varlığı akıllara dehşet 
verecek bir kesinlikle yok edildi. Teşkilat ve teçhizat gibi gele-
nekleri ve zaferleri ve adı yalnızca milletimizin bilincinden ve 
ezeli, ebedi olan imanından doğan ordularımızı fedakârlığını-
za layık olarak size takdim ediyorum. En büyük komutanın-
dan en genç erine kadar ordularımıza hâkim olan fikir, mille-
tin gösterdiği vazife uğrunda şehit olmaktır. Bunu muharebe 
meydanlarında yakından görerek büyük milletimize haber 
veriyorum. Milletimizin yaratılışındaki mevcut güç ve ülküyü 
üç buçuk sene evvel çalışma arkadaşlarımla ifade etmekten 
başlayarak dayanılmaz müşkülat içinde devam eden savaşla-
rımızın neticeleri görülmektedir. Milletin oy, karar, emir ve 
isteğine dayanan her işin sonucunun millet için hayırlı olduğu 
bir gerçektir. Milletimizin geleceği emindir ve Allah’ın vadet-
tiği zaferi ordularımızın kazanması kesindir.

Dumlupınar-1 September 1922 

Great and Noble Turkish Nation, 

Our offensive operation that began on the western front on 26 Au-
gust 1922 continued for five days-five nights between Afyonkara-
hisar-Altıntaş-Dumlupınar as a great field battle. The victory was 
achieved thanks to the great heroism of the Armies of the Turkish 
Grand National Assembly, and with the help of Allah. The basic 
existence of the cruel and haughty enemy army was annihilated 
with mind-blowing certainty. I introduce to you our armies, of 
which the traditions and victories, just like its organization and 
equipment, are solely born out of our nation’s consciousness and 
its external and everlasting faith, as worthy of your sacrifices. The 
idea that dominates the army from its greatest commander to its 
youngest private is to fall martyr for the duty assigned by the na-
tion. I see it closely in the battlefields and inform our great nation. 
We are seeing the results of our battles that have been continuing 
in unbearable difficulty since three and a half years ago me and 
my colleagues indicated the existing strength and cause in our na-
tion’s nature. It is a fact that the result of every work that is based 
on the vote, decision, order and will of the nation leads to good for 
the nation. The future of our nation is safe, and it is certain that the 
victory promised by Allah will be gained by our armies. 

Başkomutan Mustafa Kemal’in aynı tarihte  
millete hitaben gönderdiği bildirge

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi
Başkumandan
Mustafa Kemal

Declaration sent by Commander-in-Chief  
Mustafa Kemal to the nation on the same date

Turkish Grand National Assembly Head
Commander-in-Chief 
Mustafa Kemal 
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While some of the inventions we come across in many fields 
of life from technology to health, from education to medicine 
cause permanent changes in daily life, some others give way to 
new ones and are lost in the dusty pages of history. Inventors 
devise many important inventions sometimes by striving for 
many years and sometimes by luck. Inventions, which emerge 
as products of human curiosity and creativity, in time become 
one of the factors that facilitate life. In this issue, we compiled the 
interesting stories of some inventions that have an important 
place in our lives. Enjoy reading.

Teknolojiden sağlığa, eğitimden tıbba hayatın birçok alanında 
karşımıza çıkan icatların bir kısmı günlük hayatta kalıcı deği-
şikliklere yol açarken diğer bir kısmı yerini yenilerine bırakır 
ve tarihin tozlu sayfalarında kaybolup gider. Mucitler kimi za-
man uzun yıllar emek harcayarak, kimi zaman şans eseri çok 
önemli buluşlara imza atar. İnsan merakının ve yaratıcılığı-
nın bir ürünü olarak ortaya çıkan icatlar zaman içinde yaşamı 
kolaylaştıran unsurlar haline gelir. Bu sayımızda hayatımızda 
büyük yer tutan bazı icatların ilginç hikayelerini sizin için 
derledik. Keyifli okumalar dileriz.

Icatların ilginç hikayeleri
Interesting stories of inventions

life Ilginç bilgiler
Interesting facts

Burçin Armutlu
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That the soldiers couldn’t have a healthy diet 
had been become important problem that ar-
mies often faced especially during the times 
of war. One of those people who searched for 
a solution to this problem was French com-
mander and statesman Napoleon Bonaparte. 
Napoleon once announced that those to de-
velop ideas on how to maintain the fresh-
ness of food would be rewarded 12 thousand 
golden francs. Meanwhile, Nicolas Appert 
was working on a conservation system that 
would enable keeping food fresh. First things 
first, Nicolas Appert started keeping boiled 
foods in airtight glass jars. In 1804, the food 
inside these jars were tried by soldiers and the  
Ministry of Health. The Ministry gave a pos-
itive report on the taste and freshness of the 
products. Nicalos Appert both won the award 
and dedicated himself to the can production 
business. Having opened factories in this field 
over time, Appert made a name for himself as 
the inventor of the can.

Askerlerin sağlıklı beslenememesi, özel-
likle savaş dönemlerinde orduların sık sık 
karşı karşıya kaldığı bir sorun olmuştur. 
Bu soruna çözüm arayanlardan biri de 
Fransız komutan ve devlet adamı Napolyon  
Bonapart’tır. Napolyon, yiyeceklerin taze-
liğinin korunabilmesi üzerine fikir gelişti-
renlere 12 bin altın frank ödül vereceğini 
duyurur. O sırada Fransız mucit Nicolas 
Appert gıdaların saklanabilmesine imkan 
tanıyan bir sistem üzerine çalışmaktadır. 
Appert, ilk iş olarak kaynattığı yiyecekleri 
havası alınmış cam kavanozlarda saklamaya 
başlar. 1804 yılında bu kavanozların için-
deki yiyecekler askerler ve Sağlık Bakanlığı 
tarafından denenir. Bakanlık ürünlerin lez-
zeti ve tazeliği yönünde olumlu rapor verir.  
Nicolas Appert hem ödülün sahibi olur hem 
de kendini konserve üretimi işine adar.  
Zaman içinde bu sahada fabrikalar da açan 
Appert, konserve kutusunun mucidi olarak 
tarihe adını yazdırır. 

Güvenli gıda tüketimi
Safe food consumption

Napolyon Bonapart
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Exhaustion and fatigue are problems most of 
us experience in our daily lives. Some morn-
ings, we can barely wake up and do not even 
want to get out of bed. In such cases, setting 
an alarm clock to be able to wake up on time 
and go to work or school becomes unavoida-
ble. Well, how did this saver device come into 
our lives? 

Even though the German and Chinese had 
previously carried out studies on the subject, 
it is known that the first mechanical alarm 
clock was invented by Levi Hutchins in 1787. 
Hutchins was a watch repairer and had to go 
to work at 4 every morning. However, as the 
sun did not yet rise at that time, he had trou-
ble starting the day. In order to overcome this 
problem, he decided to design a very strong 
alarm mechanism. He placed the inner parts 
of a copper watch inside a box and developed 
a system that made the hour hand push a nail 
and the nail to hit a bell. Hence, he would wake 
up to the loud sound of the bell every morning. 
Hutchins had developed the device only for 
himself. And yet the alarm clock has become 
an important part of our lives by time. 

Halsizlik ve yorgunluk çoğumuzun günlük 
hayatında yaşadığı sıkıntılardandır. Bazı 
sabahlar çok zor uyanıyor, hatta yataktan 
kalkmak dahi istemiyoruz. Böylesi durum-
larda işe veya okula gidebilmek için vaktin-
de uyanabilmek adına çalar saat kurmak 
kaçınılmaz oluyor. Peki, bu kurtarıcı cihaz  
hayatımıza nasıl girdi? 

Daha önce Almanlar ve Çinliler bu konuda 
çalışmalar yürütmüş olsa da ilk mekanik 
çalar saatin 1787 yılında Levi Hutchins ta-
rafından icat edildiği biliniyor. Hutchins bir 
saat tamircisidir ve her sabah saat 4’te işe 
gitmesi gerekmektedir. Ancak o saatte henüz 
hava aydınlanmadığından güne başlamak-
ta sıkıntı çekmektedir. Bu problemi çözmek 
için çok güçlü bir alarm düzeneği tasarlama-
ya karar verir. Bir kutuya bakır bir saatin iç 
mekanizmasını yerleştirir ve saat 4’ü göster-
diğinde akrebin bir çiviyi itmesini, çivinin 
de bir çana vurmasını sağlayan sistemi ge-
liştirir. Böylece her sabah yüksek çan sesiyle 
uyanır. Hutchins, cihazı sadece kendisi için 
üretmiştir. Buna rağmen çalar saat zaman 
içinde hayatımızın önemli bir parçası olur.

Sabah zor uyananlara çalar saat!
Alarm clock for those who find it difficult to wake up in the morning!

60



We are inside our car on a winter day about to 
hit the road. It is very cold outside. We imme-
diately turn on the heater of the car. After the 
heater starts ventilating hot air, we finally feel 
our bones warming up. Well, who was it that 
thought of using the heating system in cars? 

The owner of the invention is an American 
called Margaret A. Wilcox. Born in Chicago in 
1838, Wilcox was one of the numbered female 
mechanical engineers of the time. Saying that 
she had always wanted to succeed in making 
a meaningful invention, Margaret Wilcox in-
vented a mechanism in which the hot air pro-
duced in the engine is directed inside the car. 
The only problem was the inability to set the 
heat. This invention, which also grabbed oth-
ers’ attention, has been perfected with various 
changes and become essential for vehicles. 
The patent Wilcox took out on 28 November 
1893 forms the basis of the heating system 
used in cars today.

Kış günü arabamıza binmiş, yola çıkmak 
üzereyiz. Dışarısı çok soğuk. Hemen araba-
mızın kaloriferini açtık. Kalorifer sıcak hava 
üflemeye başladıktan bir süre sonra nihayet 
kemiklerimizin ısındığını hissetmeye baş-
ladık. Peki, ısıtma sistemini arabalarda da  
kullanmayı kim akıl etti? 

Buluşun sahibi Margaret A. Wilcox adın-
da bir Amerikalı. 1838 Chicago doğumlu  
Wilcox, dönemin sayılı kadın makine mü-
hendislerinden. Her zaman anlamlı bir bulu-
şa imza atmak istediğini söyleyen Margaret 
Wilcox, araç motorundan kaynaklanan sıcak 
havayı arabanın içine yönlendiren bir meka-
nizma icat eder. Tek problem, ısının ayarlana-
mamasıdır. Başkalarının da ilgisini çeken bu 
icat zaman içinde çeşitli değişikliklerle mü-
kemmelleştirilerek araçların olmazsa olmazı 
haline gelir. Wilcox’un 28 Kasım 1893 tarihin-
de aldığı patent, günümüzde araçlarda kulla-
nılan ısıtma sisteminin temelini oluşturur.

Araç içindeki konfor
In-vehicle comfort
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Microwave ovens are among the most impor-
tant inventions that have got a foothold in our 
lives. Thanks to them, we can thaw the foods 
in the freezer, reheat our meals and even cook. 
The comfort and saving on time brought about 
by the invention of the microwave oven facili-
tates our lives to a great extent. Well, how did the  
invention of the microwave oven take place? 

Percy Spencer was working in a private 
company that produced military electronic 
devices during the Second World War. One 
day, during the experiment he was making 
to gather the electricity in his laboratory, he 
accidently realized that the chocolate in his 
pocket had melted. Thus, he discovered that 
the microwave could also be used to heat food. 
In addition, he proved that high frequency 
radio waves only have the power to heat food 
but do not make it radioactive. First used in 
restaurants, hotels and bakeries, big micro-
wave ovens were produced in small size by 
time and have become one of the most useful 
home appliances in our lives. 

Mikrodalga fırınlar hayatımızda yer edinen 
en önemli icatlardan. Onlar sayesinde artık 
fazla vakit kaybetmeden buzluktaki gıdala-
rı çözdürebiliyor, yemeklerimizi ısıtabiliyor, 
hatta pişirebiliyoruz. Mikrodalga fırının ica-
dının getirdiği rahatlık ve zaman tasarrufu 
hayatımızı oldukça kolaylaştırıyor. Peki, 
mikrodalga fırının icadı nasıl gerçekleşti? 

Percy Spencer, II. Dünya Savaşı sırasında 
askerî elektronik cihazlar üreten özel bir şir-
kette çalışmaktadır. Bir gün laboratuvarında 
elektriği bir araya toplamak için yaptığı bir 
deney sırasında tesadüfen cebindeki çikola-
tanın eridiğini fark eder. Böylece mikrodal-
ganın yiyecek ısıtmak için kullanılabilece-
ğini keşfeder. Ayrıca yüksek frekanslı radyo 
dalgalarının gıdayı ancak ısıtabilecek güçte 
olduğunu, onu radyoaktif hale getirmedi-
ğini kanıtlar. Öncelikle restoranlar, oteller 
ve fırınlarda kullanılan büyük mikrodalga 
fırınlar zaman içinde daha küçük ebatlarda 
üretilir ve en kullanışlı ev aletlerinden biri 
olarak hayatımızdaki yerini alır.

Zamandan tasarruf sağlayan fırın
Time-saving oven
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›DIJITAL TANIMLAMA



life
Yaza mektup
Letter to summer 
Haydar Ergülen

Mektup
Letter

Yaz ey! 

Güz ey! demişliğim vardır. Güz de senin en yakının, kardeş 
kadar diyelim, olduğu için, sana da böyle seslenişimi bağış-
larsın umarım. Anlayışla karşılarsın, hatta seversin diyelim. 
Sanki hepimiz dünyaya kendimizi sana beğendirmek, sevdir-
mek için geliyor gibiyiz. Bundan şikayetçi miyiz? Asla.

“Yaza mektup yazacağım” deyince, içimden bir arkadaşım, 
olmaz mı bazı arkadaşlarımız da içimizdedir, artık bizde 
yaşıyordur, dedi ki: “Yaz kendini yazdırır.” Düşündüm, doğ-
ru. Şeye benziyor, kız bebeğin oğlana “Beni zaten severler, 
sen kendini sevdirmeye bak!” demesine. Ne bileyim belki de 
kızlar yaz, oğlanlar güzdür! Şimdi aklıma geldi, yazıverdim 
unutmamak için buraya, ama öyle de sanırım.

Acaba dedim öyleyse, yazı hem çooooook, yani ölesiye sev-
memiz bundan mı, yani aşktan mı, hem de yazın bize çoğu 
kere güzden daha kederli gelmesi, bizi gözyaşlarına boğması,  
40 derece sıcakta buz kesmemiz filan, bunların hepsi yazdan mı, 
yani aşktan mı? Atın arpadan, insanın aşktan denildiği gibi.

Yaz. Galiba yaşamı iyisiyle kötüsüyle, güzelliği çirkinliğiyle 
gösteren bir sahne. İnsanı bazen tüm yalınlığı, bazen kar-
maşıklığı, bazen gizemi, bazen çıplaklığıyla görmek için yaza 
bakmak yeter. Hangi yaza? Şimdilerde yaz okulları var ya, as-
lında yazın kendisi bir okul, hayat okulu. ABC’yi öğrenir gibi 
hayatı, insanı, sevgiyi, mutluluğu, mutsuzluğu uzuuuuuun yaz 
günleri öğretir bize.

Tamam insanın baharı, yaz dönemi, güz çağı, kış mevsimi 
var ama, yaz da kendi içinde bir sonsuz yolculuk, baharın  
içinde de, güzün, kışın içinde de yaz var. 

Summer o!

Fall o! said I before. Since fall is the closest to you – as close as 
a sibling, let’s say – I hope you do forgive that I call out to you 
like this. Let’s say you will tolerate it, even love it. It’s as if we 
all come to the world to make you like us, love us. And do we  
complain about it? Never.

When I said, “I am going to write a letter to summer,” a friend of 
mine from the inside – is it not possible that some friends of ours 
are on the inside, they now live within us – said to me: “Sum-
mer makes itself written.” I thought about it; it is true. It is like 
when the baby girl says to the boy, “They will love me anyway, 
you make sure they love you, too!” Who knows, perhaps sum-
mers are girls and boys are falls. I just remembered and jotted 
it down here so as not to forget but I guess this is indeed the case.

So then, said I, is this why we love summer soooo much – I mean 
to death – is it because of love; that most of the time summer 
seems more gloomy to us than fall, that it makes us drown in 
tears, that we shiver in 40 degrees, is it all because of summer, 
that is to say love? Like they say, it is barley that kills the horse, 
and love that kills man.

Summer. A scene, I suppose, that exhibits life in good and bad, 
as beautiful and ugly. It is sufficient to look at summer to see 
man sometimes in all his simplicity, sometimes in all his mys-
tery, sometimes in his nakedness. Which summer? You know, 
we have summer schools now; well, summer itself is a school, 
a school of life. Looooong days of summer teach of life, people, 
love, happiness and unhappiness as if we are learning the ABC.

Granted, man has his spring, summer, fall and winter but sum-
mer is an endless journey in itself; inside spring, fall and winter 
there is always summer.
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Bir yaz diğer yaza benzemez. Bir yaz mutluluk dağının doru-
ğundayken, diğer yaz keder nehirlerinde sürüklenir gider in-
san. O zaman işte “Yaz ey!” dersin, “Yaz ey!” Yaşlıların durup 
durup “Dünya” demesine benzer bir şey. Dünya ne çok şey de-
meye gelir bir yaşlının dilinde. Yaz da hayat demeye gelir işte. 
Biraz da kader. Biraz da keder. Kaderle keder arasındaki uyak, 
ses uyumu nasıl tesadüfi değilse, yazla güz arasındaki de hiç 
değildir. Yazın yarısı güz diyelim ya da yazın yarası güz.

Kar ve kış şiirlerinin, bahar güzellemelerinin, güz hüzünlen-
melerinin çokluğu bilinir, çoğuna da diyecek yoktur. Fakat 
yaza yazılan çoğu kere hakikata yazılır, zira yaz insanı her 
bakımdan kavurur. Aranızda taşralı yok mu diyeceğim bu 
mektubu okuyanlara. Taşra çoğunlukta olduğu için yok diye-
biliriz artık. Taşra, yaz ve mektup üçlemesi. Şiir, öykü, roman, 
deneme, mektup, neredeyse tüm edebi türlerin ölümsüz ar-
kadaşları. Uzun sıcak yaz günleri, taşrada daha da uzundur. 
Mektup daha mektup, sabır daha sabır, aşk daha aşk, bekleyiş 
daha bekleyiştir, ki bu kadar şeyden sonra daha ne olsun? Sa-
bır sanatı eskiden taşrada, en çok da sarı sıcak yazlarda, beyaz 
soğuk kışlarda öğretilen bir dersti. Hocası tabiattı, öğrencisi 
herkes, ama en çok da gençler. Ve sınavlar mektupla yapılırdı. 
Yani sabır sınavından geçmek için uzun mu uzun mektuplar 
yazmak şarttı. Ben geçtim geçemedim bilmiyorum ama, mek-
tuplarım geçmiştir, şimdi kim bilir nerede olan mektuplarım. 
Yeniden okumak ister miyim? Hayır!

Yaz ey yaz! Taşra yazdı, taşradan yine yaza kaçılırdı. Sonra 
genç olduk, sonra taşradan çıktığımızı sandık, sana kaçmışız. 
Senin bazen insanın aklını, yüreğini cehenneme çeviren ve 
salgın gibi yayılan o çekiciliğine.

Dünya bir imtihandır dedikleri biraz da yaz bir sınavdır  
demek için olmasın! Hiç bitmeyen bir sınav. Yaz bizi sınasın, 
hiç bitmesin, ey yaz!

One summer is not like the other. Whereas man is at the sum-
mit of the mountain of bliss one summer, he drifts in the river of 
sorrow the other. It is right then that you say, “Summer o, Sum-
mer o!” It is like when the elderly keep saying, “Oh, life”. Life has 
many meanings in the language of an old person. Summer, then, 
means life. And a little bit of destiny. And a little bit of worry. Just 
as the rhyme, the harmony of sound between destiny and wor-
ry is not accidental, that between summer and fall is not at all  
either. Let’s say fall is summer doomed or fall is summer’s wound.

The plentitude of winter and snow poems, spring praises and 
fall sadness is known, and there is not much to say about many. 
What is written to summer, however, is mostly written to truth, 
for summer burns you in many ways. I am going to ask if there 
aren’t any from the rural among those reading this letter. Since 
the rural is the majority we can now say there isn’t. Trilogy of the 
rural, summer and letter. The immortal friends of poetry, story, 
novel, essay, letter – almost all literary styles. The long, hot days 
of summer are even longer in the rural. The letter is more like 
a letter, patience more like patience, love more like love, wait-
ing more like waiting – what more after all that? In the olden 
days, the art of patience was a lesson taught in the rural mostly 
in yellow, hot summers, in white, cold winters. The teacher was 
the nature, the student everyone, but mostly youngsters. And the 
exams would be done with letters. That is to say, to pass the trial 
of patience, one had to write long, long letters. I don’t know if  
I did pass it or not but my letters – who knows where they are 
now – have. Would I want to read them again? No!

Summer o summer! The rural was summer, one would escape 
to summer again from the rural. Then we became young, then 
we thought we were out of the rural. We had escaped to you. 
That appeal of yours that sometimes turns one’s mind and heart 
into hell, and radiates like an epidemic.

Is it perhaps partly to say summer is a trial that they say the 
world is a trial?! A never-ending trial. Let summer try us, let it 
never end, o summer!
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Oyunculuğu akıllarımızda, 
sesi kulaklarımızda 
Müşfik Kenter
His acting in our minds, his voice in our ears
Müşfik Kenter

Işık Hür

Portreler
Portraitslife

Dededen miras oyunculuk yeteneği, babadan miras sesiyle hiç şüphesiz 
Türk tiyatrosunun duayenlerindendi Müşfik Kenter. Hayata gözlerini 

yumduğunda öğrencileri hocasız, tiyatro Hamlet’siz,  
Orhan Veli sessiz kaldı.

With his acting talent he inherited from his grandfather and his voice inherited 
from his father, Müşfik Kenter was, without doubt, one of the doyens of the Turkish 
theater. When he closed his eyes forever, his students were left without a teacher, 

the theater without Hamlet, and Orhan Veli without a voice.
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O anlatsın biz dinleyelim... Anne babasının dillere destan, 
zorlu, kısmen acıklı, fırtınalı aşkını anlatsın mesela. Mutlu, 
fakir, yaramazlık dolu çocukluk anılarını... Hem tiyatroda 
hem sinemada bu denli büyük bir oyuncu olabilmek için 
hangi yollardan geçtiğini... Muhteşem ablası Yıldız’ı anlat-
sın. Tiyatro aşkını... Hayatı “fast” yaşayan, dostluğu klav-
yelerde, yaşamı monitörlerde arayan günümüz gençliğine 
öğütler versin. Ağaç gölgesinde uyumanın keyfini, bahçe-
deki akasyanın tomurcuklandığını, ıslak toprak kokusu-
nu anlatsın. Ama mutlaka anlatsın. Veli’nin oğlu Orhan’a 
yıllar sonra hayat veren, o helva gibi sesten bizi mahrum  
bırakmasın.

“Tiyatro ciddi bir şakadır” diyor Müşfik Kenter. Bu söz 
genç tiyatrocular arasında o denli yaygın ki, öğrencilerinin 
zihnine mıhlanmış belki de daha onlarca sözü var Müşfik  
Hoca’nın. Adı tiyatroyla anılsa da Müşfik Kenter çok yön-
lü bir sanatçı. Dergi formatına uysa da keşke buradaki  
“sanatçı” sözcüğünü büyük harflerle yazabilsek. Yaşamı sa-
natla dolu dolu geçmiş, tüm imkansızlıklara rağmen dev-
leşebilmiş, hayattayken yaptığı işlerle ölümünden sonra 
da saygın bir isim olarak hafızalara kazınabilmiş Müşfik 
Kenter gibi kişileri tanıdıkça kendi hayatının küçüklüğünü, 
daha sert bir tabirle “anlamsızlığını” düşünmeden edemiyor 
insan. Şikayetlerini düşünüyor, kafaya taktıklarını, yorgun-
luklarını, vazgeçişlerini, kavgalarını... 

Müşfik Kenter’in çocukluk yıllarında zor bir hayatı var-
dı. Babası diplomat, annesi İngiliz’di. İnanması güç ama 
zorluk bu aşkla başladı. Dönemin Türkiye’sinde yüksek 
düzeyli devlet memurlarının yabancılarla evlenmesi hoş  

Let him tell and let us listen… Let him tell for example the prover-
bial, formidable, partially sad, passionate love of his mother and 
father. His happy, poor childhood memories full of naughtiness… 
The roads he took to become such a great actor both in the theater 
and cinema… Let him tell about his marvelous sister Yıldız. His 
love for the theater… Let him advise the youth of today who leads 
“fast” lives and looks for friendship in keyboards and monitors. Let 
him tell of the joy of sleeping in the shadow of a tree, the blossoming 
acacia in the garden, the smell of wet soil. But let him definitely tell. 
Let him not deprive us of the voice that gave life to Orhan, son of 
Veli after many years, that cotton voice. 

“The theater is a serious joke,” says Müşfik Kenter. This saying is 
so common among young theatre actors that Müşfik Teacher has 
perhaps many more sayings imprinted on his students’ minds. Al-
though his name is remembered with the theatre, Müşfik Kenter 
is a multifaceted artist. If only it fit the format of the magazine and 
we could write the word “artist” in capital letters. As one gets to 
know people such as Müşfik Kenter, who spent a life of art, grew 
prodigiously despite all impossibilities, and was imprinted on the 
minds with what he had achieved in life even after his death as a 
respectable figure, one can’t help but reflect on the insignificance 
of his own life, to put more harshly, on its “pointlessness”. One 
thinks about his complaints, obsessions, weariness, renunciations 
and struggles… 

Müşfik Kenter had a tough life in his childhood years. His father 
was a diplomat, his mother was English. Hard to believe, but the 
difficulty started with this love. Back then in Turkey, the marriage 
of high-level civil servants with foreigners was frowned upon. 
The father, Ahmet Naci Kenter lost his job for this reason alone. 
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karşılanmıyordu. Baba Ahmet Naci 
Kenter sırf bu nedenle işinden oldu. 
Aile, İngiliz gelini istemedi, onu  
“gavur” olarak nitelendirdi. Baba res-
ti çekti ve 5 çocuklu Kenter ailesi, ar-
kasında soba boruları ve tel dolaplar 
yüklü tıngır mıngır ilerleyen bir ara-
bayla Ankara’ya taşındı. Yoksulluk 
başlamıştı. Baba, tercümanlık yaparak 
7 boğaza yetişmeye çalışıyordu. Bu şe-
hirde, bu imkanlarla 5 çocuğu adam 
etmek çok zordu.

Yoksulluk vardı, ancak sevgisizlik 
yoktu Kenter ailesinde. Zira büyük 
bir aşkın meyveleriydi o dört çocuk. 
Çocuklardan biri anne Kenter’in ilk 
eşindendi. En küçükleri Müşfik ilko-
kuldayken yaramaz, bu nedenle sü-
rekli dersten atılan biriydi. Geleceğe 
dair hiçbir hayali yoktu. İlgilendiği bir 
konu, yatkın olduğu bir sanat dalı da 
yoktu. Halbuki dedesi İngiltere’de ünlü 
bir aktördü. Onun kaderini belirleyen, 
daha doğru bir tabirle, içindeki cevhe-
ri açığa çıkaran kişi, Kenter ailesiyle 
aynı apartmanda yaşayan Agah Hün 
oldu. Müşfik Kenter, tiyatro sanatçısı 
Hün aracılığıyla Ankara Devlet Tiyat-
rosu Çocuk Bölümü’nde oyunculuğa  

His family did not want an English bride, 
calling her an “infidel”. His father stood 
his ground and the Kenter family with 
their 5 children moved to Ankara with 
a clanging car loaded with stove pipes 
and wire cabinets in the back. Poverty 
had begun. The father was trying to feed  
7 as a translator. In this city, it was hard 
to properly raise 5 children with these 
means. 

In the Kenter family, there was poverty, 
but not lovelessness, for those four chil-
dren were the fruits of a great love. One 
of the children was by the first husband 
of mother Kenter. The youngest, Müşfik 
was naughty in primary school and 
would frequently be kicked out of class. 
He did not have any dreams for the fu-
ture. There was not any subject or branch 
of art he was interested in or inclined to. 
However, his grandfather was a famous 
actor in England. What sealed his fate, or 
with a better expression, who unearthed 
his inner talent was Agah Hün who lived 
in the same apartment with the Kenter 
family. Through Hün’s agency, Müşfik 
Kenter started acting in the Ankara State 
Theatre’s Department of Children. What 
ensued was a life of theatre… He met  

Müşfik Kenter, tiyatro 
sanatçısı Agah Hün 
aracılığıyla Ankara 

Devlet Tiyatrosu 
Çocuk Bölümü’nde 

oyunculuğa başladı. 
Sonrası tiyatroyla 
dolu bir hayat...

Through Agah Hün’s 
agency, Müşfik 
Kenter started 

acting in the Ankara 
State Theatre’s 
Department of 
Children. What 

ensued was a life of 
theatre…
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başladı. Sonrası tiyatroyla dolu bir hayat... Muhsin  
Ertuğrul’la tanıştı. İstanbul’da, ablası Yıldız Kenter’in de  
yer aldığı Kenter Tiyatrosu’nu kurdu. “Kel Oğlan”,  
“Nasreddin Hoca Bir Gün”, “Kuvayi Milliye”, “Van Gogh”, 
“Arzu Tramvayı”, “Hamlet”, “Bir Garip Orhan Veli” derken 
mavi gözlü, cin bakışlı çocuk Müşfik Hoca oldu. Rivayete 
göre “Hamlet” oyunundaki performansı öyle büyüleyiciy-
di ki uzun yıllar Hamlet rolünü oynamaya kimse cesaret  
edemedi.

Müşfik Kenter’in en az tiyatro oyunculuğu kadar ünlü bir 
diğer yanı sesiydi. Yıldız Kenter’in ifadesiyle, sesi babasın-
dan mirastı. Pek çok seslendirme yapmış, en çok Alf adında-
ki çokbilmiş uzaylıyla sesi hafızalara kazınmıştı. Ha, bir de 
Orhan Veli’nin şiirleriyle... 1981 yılından vefatına kadar “Bir 
Garip Orhan Veli” adlı tek kişilik tiyatro oyununda rol aldı. 
Orhan Veli’ye adeta yeniden can verdi. 

Tiyatroda olduğu kadar sinemada da oldukça başarılı rollere 
imza atan Müşfik Kenter, 15 Ağustos 2012’de hayata gözle-
rini yumdu. Öğrencileri hocasız, tiyatro Hamlet’siz, Orhan 
Veli sessiz kaldı.

Muhsin Ertuğrul. In İstanbul, he established the Kenter Theatre 
featuring his sister Yıldız Kenter, as well. “Kel Oğlan” (The Bald 
Boy), “Nasreddin Hoca Bir Gün” (Nasreddin Hodja, One Day), 
“Kuvayi Milliye” (Turkish Revolutionaries), “Van Gogh”, “Arzu 
Tramvayı” (A Streetcar Named Desire), “Hamlet”, “Bir Garip 
Orhan Veli” (A Stranger Orhan Veli)… And then that blue-eyed 
child with a clever glance became Müşfik Teacher. Rumor has it 
that his performance in the play “Hamlet” was so magnificent 
that no one dared to play Hamlet for many years. 

Müşfik Kenter’s voice was just as famous as his theater acting. In 
the words of Yıldız Kenter, his voice was inherited from his father. 
He had dubbed many times, and his voice was mostly imprinted 
on minds with the know-it-all alien called Alf. Oh, and of course 
with the poems by Orhan Veli, as well… From 1981 until his death, 
he acted in the solo play called “Bir Garip Orhan Veli” (A Stranger 
Orhan Veli). He virtually gave Orhan Veli a new life. 

Having performed successful roles in the cinema as well as 
in theatre, Müşfik Kenter passed away on 15 August 2012. His  
students were left without a teacher, the theater without Hamlet, 
and Orhan Veli without a voice.
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Developments in technology change our 
way of thinking. Experience that has 
strengthened humans throughout history 
can complicate our understanding of the 
future in these interesting times we are 
going through. 40 years ago, if someone 
told us that the world would be connect-
ed through a social network, and a bank 
branch, typewriter and a calendar would 
fit in the smart phones in our pockets, 
most probably his words would not be 
taken seriously. “The digital gene tech-
nology”, about which we are talking more 
and more today, is such a subject. What 
this technology promises regarding the 
future is exciting but hard to perceive. 

Gen teknolojisinin GPS cihazı  
CRISPR

Perspektif
Perspective

GPS device of the gene technology 
CRISPR

Buğra Ayan

Teknolojideki ilerleme düşünme şekli-
mizi değiştiriyor. Tarih boyunca insana 
güç katan tecrübe, içinden geçtiğimiz 
ilginç zamanlarda geleceği algılamamı-
zı güçleştirebiliyor. Bundan 40 yıl önce 
biri bize bütün dünyanın bir sosyal ağ 
üzerinden birbirine bağlı olacağını, 
ceplerimizdeki akıllı telefonların içine 
bir banka şubesinin, daktilonun, takvi-
min sığacağını söyleseydi muhtemelen 
sözleri pek ciddiye alınmazdı. Bugün 
gittikçe artan bir yoğunlukta konuştu-
ğumuz “dijital gen teknolojisi” de işte 
böyle bir konu. Bu teknolojinin gelece-
ğe dair vadettikleri, heyecan verici ama  
algılaması zor türden.

life
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Şuradan başlamak lazım; ortada bir sihirbaz yok. Aslında 
insanoğlu çeşitli konulara ilişkin teknik detayları bilerek 
veya bilmeyerek binlerce yıldır hayatını şekillendiriyordu. 
Fakat son 50 yılda çalışmalar farklı bir boyuta ulaştı. Kısa-
ca bakmak gerekirse, 1960’lar bitkilerin genlerinde rastgele 
mutasyonların gözlemlendiği, 1970’ler bakteri, hayvan ve bit-
kilere DNA parçalarının eklendiği yıllar oldu. 1974’te Alman  
biyolog Rudolf Jaenisch bir farenin embriyosuna DNA  
enjekte ederek genetiğiyle oynanmış ilk hayvanın doğumunu 
sağladı.

One should start from here; there is no magician. In fact, the 
humankind has been shaping its own life for thousands of years 
knowing or not knowing the technical details regarding various 
subjects. However, works in the last 50 years have reached a 
different extent. To analyze at a glance, the 1960s were the years 
when random mutations were observed in the genes of plants, 
whereas the 1970s were the ones when DNA parts were add-
ed into bacteria, animals and plants. In 1974, German biologist 
Rudolf Jaenisch injected DNA into the embryo of a mouse and 
enabled the birth of the first genetically modified animal. 

 Laboratuvarda yapısı değiştirilen ilk yiyecek 1994 yılında ortaya çıktı.  
Bu yiyecek Flavr Savr domatesiydi.

The first food, the structure of which was modified in a laboratory, appeared in 1994.  
This food was a Flavr Savr tomato. 

1980’lere gelindiğinde artık patentler söz konusu olmaya baş-
ladı. Konuyla ilgili ilk patenti Bangladeş asıllı Amerikalı bi-
lim insanı Ananda Mohan Chakrabarty yağ emen bakteriyle 
aldı. 1990’lar, genetiğiyle oynanmış ürünlerin hayatımıza 
girmesine sahne oldu. Laboratuvarda yapısı değiştirilen ilk 
yiyecek 1994 yılında ortaya çıktı. Bu yiyecek Flavr Savr do-
matesiydi. Yeni domatesimizle beraber genetiği değiştirilmiş 
besinler tartışması da popülerlik kazandı. Gen teknolojisinde 
gündem artık insana doğru kayıyordu. Kısırlık tedavisinde 
yeni bir alternatif sunan ve üç genetik ebeveynli embriyo kav-
ramını ortaya çıkaran gen aktarımı tekniği dahi uygulamaya 
konuldu. 

By 1980s, patents started to come into question. The first 
patent regarding the issue was taken out by Bangladeshi  
American scientist Ananda Mohan Chakrabarty with fat- 
absorbing bacteria. The 1990s were the years when genetically 
modified products came into our lives. The first food, the struc-
ture of which was modified in a laboratory, appeared in 1994. 
This food was a Flavr Savr tomato. With our new tomato, the 
debate about genetically modified foods got popular. The agen-
da in gene technology was then shifting towards humans. The 
gene transfer technique, which offered a new alternative in  
infertility treatment and introduced the concept of “three  
genetic parent embryo”, was even carried into effect. 
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Burada duralım. Şimdiye kadarki kısım aslında son derece 
zahmetli ve masraflı bir süreci anlatıyordu. Fakat CRISPR ile 
gen teknolojisinin bütün denklemi değişti. Basitçe tanımlaya-
cak olursak CRISPR, genomun çeşitli kısımlarında ya da DNA 
diziliminde değişim yapılmasına olanak tanıyan bir teknoloji. 
CRISPR, benzer genetik çalışmalara göre daha ucuza mâl edi-
lebiliyor, kullanımı daha kolay ve daha etkili. Devrim aslında 
CRISPR’nin programlanabilir olmasıyla başladı. 

Let’s stop here. The part until now was telling about a highly 
troublesome and costly process. However, with the CRISPR, 
the equation of the gene technology has completely changed. To 
define simply, CRISPR is the technology that enables making 
changes in various parts of genome or DNA sequence. Com-
pared to similar genetic studies, CRISPR can cost less, and its 
usage is easier and more effective. In fact, the revolution began 
when CRISPR became programmable. 

Eski genetik modifikasyonları, elimizde bulunan bir hari-
taya göre gökyüzünden rastgele atlamak gibi düşünebiliriz. 
CRISPR sayesinde elimizde artık bir “GPS cihazı” var ve buna 
göre atlayacağımız noktayı belirleyebiliyoruz. CRISPR’de 
yapılan bir geliştirme, mikroorganizma, bitki, hayvan ve  
insanda çalışabiliyor.

3 binin üzerinde genetik hastalığa DNA’daki tek bir yanlış  
dizilimin neden olduğunu düşündüğümüzde CRISPR devrimini 
daha iyi anlayabiliyoruz. Bu teknoloji sayesinde belki de 10 yıl 
sonra binlerce hastalığı tedavi edebilir duruma gelebileceğiz. 

We can think of older genetic modifications as jumping ran-
domly from the sky according to a map in our hands. Thanks 
to CRISPR, we have now a “GPS device” in our hands and we 
can pinpoint where we are going to jump. A development made 
in CRISPR can work in microorganisms, plants, animals and 
humans.  

Considering that a single wrong sequence in DNA caus-
es over 3 thousand genetic diseases, we can understand the 
CRISPR revolution better. Thanks to the CRISPR technology, 
in 10 years thousands of diseases will perhaps be curable.  
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İşin heyecan verici taraflarından biri de bu gen tedavileri-
nin bebeklere de aktarılabilmesi. İlk aşamada “tasarlanmış  
bebekler”in gündeme gelmesi bekleniyor. Bu bebeklerde kıs-
men de olsa CRISPR teknolojisi kullanılacak. Bu teknolojiden 
öncelikle ailedeki ölümcül bir hastalığı yok etmek için fayda-
lanılacağını düşünebiliriz. İlerleyen zamanlarda ise “süper 
bebekler”i konuşmaya başlayacağız.

Bunların dışında CRISPR, insanlığın en büyük sorunların-
dan yaşlanma konusuna da çözümler getiriyor. Güncel ista-
tistiklere baktığımızda insanların üçte ikisinin yaşlanmaya 
bağlı sorunlardan hayatını kaybettiğini görüyoruz. Diğer 
etmenlerin dışında yaşlanmaya doğrudan sebep olan genler 
de CRISPR’nin ilgi alanına giriyor. Söz konusu teknolojinin 
bu genler üzerinde kullanılmasıyla yaşlanma yavaşlatılabilir, 
durdurulabilir, tersine çevrilebilir olacak.

İnsanlık, CRISPR ile heyecan verici bir yolculuğa çıkmış 
olsa da bu süreç bazı etik tartışmaları da beraberinde getir-
di. Özellikle teknolojinin insan hayatına bu denli müdahale 
etmesine karşı çıkan bireyler CRISPR’ye mesafeli duruyor.  
Fakat muhtemelen er ya da geç teknoloji kazanacak.

One of the exciting aspects of this is that the gene treatment 
can be transferred to babies, as well. In the first stage, it is ex-
pected that “designed babies” will be brought to the agenda. In 
these babies, the CRISPR technology – though partially – will 
be used. We can think that this technology will be firstly used in 
eradicating a deadly disease in the family. In the forthcoming 
periods, we will start to talk about “super babies”. 

In addition, CRISPR also offers solutions to aging, one of the 
biggest problems of humankind. When we look at the current 
statistics, we see that the two thirds of the people lose their lives 
due to problems connected to aging. Apart from other factors, 
genes that directly cause aging are also in the CRISPR’s field 
of interest. With the use of the said technology on these genes, 
aging can be slowed down, stopped or reversed. 

Even tough humankind has gone on an exciting journey 
with CRISPR, this process has brought some ethical debates,  
as well. Especially individuals, who are opposed to techno-
logical intervention in human life to such an extent, remain 
distant to CRISPR. However, sooner or later, technology will  
probably win.

CRISPR teknolojisi sayesinde belki de 10 yıl sonra binlerce  
hastalık tedavi edilebilir duruma gelecek.

Thanks to the CRISPR technology, in 10 years thousands of diseases  
will perhaps be curable.
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Türk müziğinin kıymetli isimlerinden, dünyaca tanınan klarnet virtüözü  
Serkan Çağrı, “Bir ülkeyi, özellikle hiç gitmediğiniz, ziyaret etmediğiniz bir ülkeyi 
tanımak istiyorsanız, önce müziğini dinleyin. Müzik size o coğrafyanın kültürüyle, 

sanatıyla, insanıyla, yaşadıklarıyla ilgili her şeyi seslerle verir” diyor.
One of the valuable figures of Turkish music, world-renowned clarinet virtuoso  

Serkan Çağrı says, “If you want to know a country, especially one that you have never gone 
to or visited, listen to its music first. Music gives you everything about the culture, art, people 

and experiences of that geography through sounds.”

Serkan Çağrı:  
Klarnet çocukluğumdan beri  
yol arkadaşım oldu, her zaman 
kolay iletişim kurmamı sağladı 
Serkan Çağrı: The clarinet has been my  
companion since childhood, always enabled  
me to communicate easily

life Röportaj
Interview

Röportaj Interview: Emre Bozkır 
Fotoğraflar Photographs: Melis Seçkin
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Müzikle ve klarnetle nasıl tanıştınız? 

Müzikle tabii ki anne karnında tanıştım. Müziğin sesi her 
şeyden önce anne karnında size ulaşıyor. O ses de bizim evde 
klarnetti. Rahmetli babam klarnetçi olduğu için klarnet se-
sini doğduktan sonra hiç yadsımadım. En çok ilgimi çeken 
ses her zaman klarnetin sesi oldu. Daha çok küçük yaştayken  
üflemeye başladım klarneti. 5-6 yaşlarında herkesin anlaya-
cağı düzenli melodileri çalabiliyordum. 

Klarnet çalmak size neler hissettiriyor, enstrümanı-
nızla aranızda nasıl bir bağ var?

Klarnet iletişimde kullandığım en temel dil. İnsanlarla, çev-
reyle, canlılarla olan iletişimimi çok kolaylaştırıyor. Bazen 
bir şey anlatmakta, duygusunu tarif etmekte güçlük çeke-
bilir insan, düşüncelerini kelimelere sığdıramayabilir. Ama 
enstrüman öyle bir şey ki ne kadar derin hissediyorsanız, 
enstrümanla o kadar derine inebiliyorsunuz. Benim için 
klarnetin özel tarafı şu: Her dönem, çocukluğumdan beri 
yaşadığım bütün süreçlerde yol arkadaşı oldu, her zaman 
kolay iletişim kurmamı sağladı. İnsanlarla konuşurken uta-
nırdım ama klarnet çaldığım zaman utangaçlığım ortadan 
kalkardı. Çocuk yaşta söyleyemeyeceğim cümleleri klar-
netle söylerdim mesela. O yüzden her zaman klarnetime  
dönüp baktığımda benim için en güzel iletişim aracı olduğunu  
görüyorum. 

How did you meet music and the clarinet?

I met music, of course, in my mother’s womb. The sound of mu-
sic reaches you, first of all, in your mother’s womb. That sound 
was the clarinet in our house. Since my late father was a clari-
netist, I never felt unfamiliar with the clarinet sound after birth. 
The sound that arouses my interest most has always been the 
clarinet’s sound. I started to blow the clarinet at a very early 
age. At the age of 5-6, I was able to play regular melodies that 
anyone could understand.

How does clarinet playing make you feel, what kind of 
bond do you have with your instrument? 

Clarinet is the most basic language I use in communication. 
It facilitates my communication with people, the environment 
and living beings very much. You can sometimes have difficulty 
in telling something, describing your emotion; you may not fit 
your thoughts into words but an instrument is such a thing that 
the deeper you feel, the deeper you can go with the instrument. 
The special side of the clarinet for me is that it has been my com-
panion in every period, in every process I’ve gone through since 
childhood; it has always enabled me to communicate easily.  
I used to feel embarrassed while talking with people but my em-
barrassment would disappear when I played the clarinet. For 
instance, I used to say with clarinet the sentences that I could 
not say as a child. So, I always see when I look at my clarinet 
that it is the most beautiful means of communication for me. 

“Bazen bir şey anlatmakta, 
duygusunu tarif etmekte güçlük 

çekebilir insan, düşüncelerini 
kelimelere sığdıramayabilir. Ama 

enstrüman öyle bir şey ki ne kadar 
derin hissediyorsanız, enstrümanla 

o kadar derine inebiliyorsunuz.”
“You can sometimes have difficulty 
in telling something, describing your 

emotion; you may not fit your thoughts 
into words. But an instrument is such 
a thing that the deeper you feel, the 

deeper you can go with the instrument.”
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Kendi adınıza klarnet üretilmesi nasıl bir  
maceraydı?

Üniversite dönemindeyken, ülkemizde kullanılan, bildiğimiz 
klarnetin bazı eksikliklerini hissettim. Özellikle mekanizma-
sının geliştirilmesi gerektiğini düşündüm. Bu mekanizma içe-
risinde teknik olarak en çok ihtiyaç duyduğum bir tuşun yeni-
den tasarlanması için bazı çalışmalar yaptım ve bunu dünyaca 
ünlü klarnet yapımcısı Amati firmasına ulaştırdım. Amati be-
nim teknik çizimlerle hazırladığım, klarnete fayda sağlayacak 
olan çalışmaya çok heyecanla baktı. Klarnete istediğim tuşu 
ekleyerek yeni bir model ürettiler ve buna Serkan Çağrı Model 
dediler. Ben bu sayede dünyada müzik literatürüne girmiş ol-
dum. Buna şöyle bakmak lazım; dünyada ülkemizin bir sanat-
çısının ismine üretilen bir klarnet markası var. Bu hepimizin 
ortak sevincidir, müzik alanında. 

Bir araştırmaya dahi konu oldunuz. Müzikte  
ulaştığınız noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz?

Aslında ulaşmak için özel bir çaba sarf etmiyorum ama mü-
ziğimde bulmak istediklerimin, yaptığım yenilikler ve çalış-
maların müzisyenler veya müzik araştırmacılarının dikka-
tini çeken bir yönü var. O kişiler bana müziğim hakkında, 
klarnet çalış stilim hakkında, Türk müziği hakkında sorular 
soruyorlar. Geçtiğimiz yıllarda böyle bir çalışma hazırlandı. 
Amerika’da doktora yapan bir arkadaşımız, meslektaşım Boja 
Kragulj, Serkan Çağrı ve Türk müziğindeki klarnet icra tek-
niklerini konu alan bir doktora tezi hazırladı. Çok genç yaşta 
böyle bir çalışmaya konu olmam memnuniyet ve gurur veri-
ci bir şey. Müzikte yapılan her doğru çalışmanın mutlaka bir 
karşılığı var. Dünyanın neresinde olursanız olun, insanlar 
sizin yaptığınızın farklılığını görebiliyorlar. Bu bir keşif dö-
nemi aslında ve bu keşif döneminde hepimizin yapması gere-
ken şey uğraştığımız işte bir fark ortaya koyabilmek, yenilik  
oluşturabilmek. 

What kind of an adventure was the production of a 
clarinet by your name?

When I was in university, I felt certain deficiencies in the clar-
inet we know, the one used in our country. I thought that es-
pecially its mechanism should be improved. I carried out some 
studies for redesigning a key that I technically needed most, 
and submitted it to the world-famous clarinet manufacturing 
company Amati. Amati viewed with excitement the study that  
I had prepared with technical drawings and would be beneficial 
for the clarinet. They produced a new model by adding the key  
I wanted to the clarinet, and named it the Serkan Çağrı Model. 
Thus, I entered the musical literature in the world. This should 
be considered this way: There is a clarinet brand in the world 
produced in the name of an artist of our country. This is a  
common joy for all of us in the field of music. 

You even became the subject of a research. How do 
you evaluate the point you have reached in music?

In fact, I do not put special effort for reaching a point, but 
the things I want to find in my music, the innovations I make 
and the works I carry out have a side that draws the atten-
tion of musicians or musical researches. Those people ask me 
questions regarding my music, my clarinet playing style, and 
Turkish music. Such a study was done in recent years. A friend 
of ours who was conducting her doctoral study in the United 
States, my colleague Boja Kragulj prepared a doctoral disser-
tation concerning Serkan Çağrı and the clarinet practice tech-
niques in Turkish music. Being the subject of such a study at 
quite a young age makes me pleased and honored. Every right 
work done in music definitely has a reward. Wherever in the 
world you are, people can see the distinctness of what you do. 
This is in fact a period of exploration and what all of us should 
do in this period of exploration is to make a difference in what 
we do and create an innovation. 

 “Müziğin sesi her şeyden önce 
anne karnında size ulaşıyor.  
O ses bizim evde klarnetti.”

“The sound of music reaches you, first 
of all, in your mother’s womb. That 

sound was the clarinet in our house.”
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İstanbul Teknik Üniversitesi ve Haliç Üniversitesi 
konservatuvarlarında dersler verdiniz ve sonra bir 
müzik okulu kurdunuz. Sanatı icra etmek ve öğret-
mek arasında sizce nasıl bir ilişki var?

Sanat icra etmek, bana göre öğretmekten daha kolay. İşin ru-
hunu öğretmek çok ciddi zaman istiyor. Öğretme işinde uzun 
yıllar çaba sarf ettim, iki ayrı üniversitede eğitim verdim. 
Ancak eğitime büyük emek harcamak gerekiyor, ya tamamen 
eğitime yönelmek ya da performansçılığınızı yaşamak duru-
munda kalıyorsunuz. Ben performansçılığı çok sevdiğim için 
onu seçtim bir süre sonra. Fakat bunun yanında hiçbir şekilde 
konservatuvar eğitimi alamamış ama gönlünde daima müzik 
olmuş pek çok insan tanıdım. Onların da müzik öğrenme is-
teğine cevap verebilmek için kendi müzik okulumu kurdum  
10 yıl önce. Orada da 7’den 70’e birçok yaş grubundan insanlar 
klarnet eğitimi aldılar. Bu bir sevda işi, sevgi işi. Yapabilmek 
için ne kadar çok aşk duyuyorsanız bunun karşılığı var. Aşk ve 
sevgi olduktan sonra her zaman başarılabiliyor. 

You gave lectures at the conservatories of İstanbul 
Technical University and Haliç University, and then 
founded your own musical school. What kind of 
relationship do you think is there between practicing 
and teaching the art? 

Practicing art, for me, is easier than teaching. Teaching the 
spirit of it demands a serious amount of time. I made an effort 
in teaching for years, gave lectures at two different universi-
ties but education requires great endeavor; you have to either 
focus on education or live your performer side. After a while,  
I chose performing since I love it so much. But besides this, I met 
many people who could not receive conservatory education in 
any way but had always had music in their heart. In order to 
satisfy their desire for learning music, I founded my own mu-
sical school 10 years ago. People of many age groups received 
clarinet training there. This is a work of passion, a work of 
love. The more you feel love for achieving it, the more you are 
rewarded. If there is love and passion, one can always succeed. 
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İstanbul’da her yıl Uluslararası 
Klarnet Festivali düzenliyorsunuz. 
Festival fikri nasıl gelişti?

Yurt dışında yıllarca konserler verdim ve 
pek çok festivale katıldım. Bu festivaller 
çok çeşitliydi; ritim festivalleri gördüm, 
enstrüman festivalleri gördüm. Ülke-
mizde enstrüman fikriyle yola çıkmış 
herhangi bir festivalle karşılaşmadım, 
varsa da çok azdı. Ülkemizde çeşitliliği 
ve zenginliği çok olan, kültüre mâl olmuş 
enstrümanları ön plana çekerek çeşitlilik 
içeren festivaller yapılması fikrini ekip 
arkadaşlarımla paylaştım. Başta birçok 
kimse inanmadı aslında, yani ilk yıllar-
da gereken desteği göremedik. Ama bir 
başlangıç yapılması gerekiyordu, bu dü-
şünceyle 2012’de Uluslararası Klarnet 
Festivali’nin birincisini Edirne’de gerçek-
leştirdik. İlk yıldan gördük ki çok büyük 
rağbet var. Dünyanın dört bir yanından 
insanlar Edirne’ye geldiler ve birçok sa-
natsever bu festivalin farklılığını hemen 
keşfetti. Çünkü içeriklere baktıklarında 
sadece klarnetin ve onun virtüözlerinin 
içinde yer aldığı bir festival değil, aslın-
da kültürel anlamda bağlayıcılığı olan bir 
festival olduğunu gördüler. Ardından biz 
uluslararası boyutunu daha da büyütmek 

You organize the International 
Clarinet Festival in İstanbul every 
year. How did the idea of the festival 
develop?

I gave concerts and attended many festi-
vals abroad for years. These festivals were 
very diverse; I saw rhythm festivals, I saw 
instrument festivals. I did not encounter 
any festivals that set off with the idea of an 
instrument in our country, or if any, there 
were too few. I shared with my teammates 
the idea of holding festivals containing di-
versities by putting instruments that have 
great diversity and richness, that have 
become an intrinsic part of the culture to 
the forefront. At first, most people did not 
believe, so we could not get the necessary 
support in the early years. But a start had 
to be made, and with this thought in mind, 
we held the first International Clarinet  
Festival in Edirne in 2012. We saw in the 
first year that there was so much demand. 
People from all corners of the world came 
to Edirne and many art-lovers immedi-
ately discovered the distinctness of this 
festival. Because when they looked at the 
contents they saw that it was not a festival 
featuring just the clarinet and its virtuosos 
but a festival that had culturally binding  

“Müzik bir 
sevda işi. Aşkla 

çalışılırsa karşılığı 
alınıyor ve her 

zaman başarıya 
ulaşılıyor.”

“Music is a work of 
love. If one works 
passionately, they 
get rewarded and 

always achieve 
success.”
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üzere harekete geçtik. O yüzden ikinci yılında kültür ve sa-
natların buluştuğu merkeze, İstanbul’a geldik. İstanbul’da 
festivali her yıl değişik fikirlerle, değişik planlarla, program-
larla bugüne kadar inanılmaz zenginliğe ulaştırdık ve dünya-
nın birçok yerinde bilinen saygın bir etkinlik haline getirdik. 
Artık enstrümantalistlerin çoğu kendi enstrümanlarıyla il-
gili bu tip çalışmalara başladılar, bir kapı açtı daha doğrusu, 
bir cesaret verdi. 

PTT A.Ş.’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen UPU 
Dünya CEO Forumu kapsamında bir konser ver-
diniz. Bu etkinlikle ilgili değerlendirmelerinizi  
öğrenebilir miyiz? 

Bizim yaptığımız müziğin dili aslında global bir dil. Yani sa-
dece Türkçe sözlü, kendimize hitap eden bir müzik türü değil; 
enstrümantal müzik çok daha geniş bir yelpazeye sahip. Tüm 
dünya insanlarının rahatlıkla dinleyebileceği ve eşlik edebi-
leceği bir müzik türü. PTT’nin gerçekleştirdiği o muhteşem 
gecede pek çok yabancı konuğun gösterdiği ilgi bizi motive 
etti. Başta Genel Müdürümüz olmak üzere bu güzel organi-
zasyona emek veren herkese teşekkür ediyorum. Bize böyle 
bir fırsat tanıdılar, biz de müziğimizi çok rahat bir şekilde 
konuklara izlettik ve dinlettik. Bu gece aslında katılımcılar 
açısından da unutulmaz bir iz taşıyor. Çünkü bir ülkeyi, özel-
likle hiç gitmediğiniz, ziyaret etmediğiniz bir ülkeyi tanımak 
istiyorsanız, önce müziğini dinlemelisiniz. Tabii yemeğine de 
bakmak lazım ama müziğini dinlerseniz müzik size o coğraf-
yanın kültürüyle, sanatıyla, insanıyla, yaşadıklarıyla ilgili 
her şeyi seslerle verir. Biz de aslında Türkiyemizin tüm zen-
ginliğini müziğimizle o gece sunmaya çalıştık. Katılımcıların 
salondan tebessümle ayrıldığını görmek son derece mutluluk 
vericiydi. Gece bizim için çok güzel geçti.

characteristics. Later on, we took action for further extending 
the international dimension of it. Therefore, in the second year 
we came to İstanbul, the center where cultures and arts meet. In 
İstanbul, we have made the festival reach today an unbelievable 
richness by adopting different ideas, different plans and pro-
grams every year, and rendered it a prestigious event known 
in many parts of the world. Now, most instrumentalists have 
started doing this kind of works about their own instruments, in 
fact it has opened a door for them, encouraged them. 

You gave a concert at the UPU World CEO Forum hosted 
by PTT Corp. Can we learn about your evaluations on 
this event?

The language of the music we make is actually a global lan-
guage. It’s not just a type of music with Turkish lyrics that ap-
peals to us; instrumental music has a much broader range. It’s 
a type of music that all people of the world can listen to and ac-
company. At that spectacular night organized by PTT, the in-
terest that many foreign guests showed motivated us. I thank 
everyone who contributed to this beautiful organization, and 
in particular our Director General. They offered us such an 
opportunity and we got the guests to listen to and watch our 
music quite comfortably. This night, in fact, bears an unforget-
table trace in terms of the participants. Because if you want to 
know a country, especially one that you have never gone to or 
visited, you should listen to its music first. Its food should also 
be tasted, for sure, but if you listen to its music, the music gives 
you everything about the culture, art, people and experiences of 
that geography through sounds. In fact, we tried to present all 
the richness of our Turkey with our music that night. Seeing the 
participants leave the hall with a smile on their faces was quite 
pleasing. The night went great for us.

79



Güneş dost mu düşman mı?

Sağlık
Health

Sun: Friend or foe?

Eda Eraslan

life

Yaz güneşinin kendini iyiden iyiye hissettirdiği, Akdeniz ve 
Ege’nin serin sularının aklımıza düştüğü şu günlerde cildi-
mizin güneşle imtihanı da başlıyor. Sakınarak da olsa güne-
şe çıkmak mı, tüm gün gölgelikleri mesken tutmak mı, yoksa 
güneş koruyucularının kalkanına güvenmek mi daha doğru? 
Güneşin cildimize ve vücudumuza sayısız yararı var. Belirli 
dozda güneş ışığı almak pek çok deri hastalığını iyileştiriyor; 
egzama, kepeklenme ve akneye karşı cildi koruyor. Uygun 
dozda alınan ultraviyole ışını cildin doğal bir koruma kalkanı 
geliştirmesini sağlıyor. Öte yandan güneş ışınlarının cilt kan-
seri, cilt lekeleri ya da kırışıklık gibi pek çok soruna yol açtığı 
da artık kanıtlanmış bir gerçek. Peki, güneşle nasıl bir ilişki 
kurmak gerek?

In these days when the summer sun is felt deeply and the cool 
waters of the Mediterranean and Aegean spring to our mind, 
our skin’s struggle against the sun begins. Which is the right 
thing to do: Catching some rays though protected, settling 
under all the shades the entire day, or relying on the shields 
of sun protectors? The sun has countless benefits for our skin 
and body. Getting a certain dosage of sunlight heals many skin 
diseases and protects the skin against eczema, dandruff and 
acne. When exposed to at the appropriate amount, ultraviolet 
rays ensure that the skin develops a natural shield. On the other 
hand, that sunrays cause many problems such as skin cancer, 
skin blemishes or wrinkles is a proven fact. Well, what sort of a 
relationship should be established with the sun? 
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Öncelikle güneşten kaçmanın çözüm olmadığını bilmek gere-
kiyor. Güneşin yakıcı ışınları sadece kalabalık sahillerde, yaz-
lık sitelerde değil; öğle yemeği için ofisten çıktığımızda, parkta 
çocuğumuzla eğlenirken veya şehirde oradan oraya koşturur-
ken de bizimle. Şapkalar, şemsiyeler, gözlükler… Güneşin za-
rarlı ışınlarını engelleyebileceği yönünde reklamı yapılan çoğu 
ürün/kıyafet bile günün en sıcak, güneş ışınlarının en dik 
olduğu saatlerde gerekli korumayı sağlayamıyor. Bu yüzden 
uzmanlar, temel prensibin güneşten kaçmakta değil, zararlı 
ışınları yansıtmakta saklı olduğu hususunda hemfikir. Bunu 
sağlayacak olan da etkin kullanılan güneş kremleri.

Dermatologlara göre ideal bir güneş kreminin iki temel özel-
liği olmalı: UVA ve UVB ışınlarına karşı koruyuculuk. Piyasa-
daki sayısız krem içinden doğru olanı seçebilmek için de geniş 
spektrum, SPF 30 veya üzeri koruyuculuk derecesi, suya ve 
terlemeye dayanıklılık gibi özelliklere dikkat edilmeli. Doğru 
kremi doğru şekilde kullanmak da mühim. Güneş koruyucuyu 
cildimize güneşe çıkmadan 20-30 dakika önce uygulamalı ve 
her iki saatte bir yenilemeliyiz.

First of all, it should be known that avoiding the sun is not the 
solution. The burning lights of the sun is with us not only in 
crowded beaches or summer housing estates, but also when we 
leave the office for lunch, have fun with our children in a park 
or rush from one place to another in the city. Hats, umbrellas, 
sunglasses… Even many products/clothes, which are advertised 
with the promise that they will prevent the hazardous rays of the 
sun, cannot provide the necessary protection within the hours 
when it is the hottest during the day, and the sunrays are the 
most vertical. That is why experts agree that the basic principle 
is not to avoid the sun but to reflect its harmful rays. What will 
ensure this is effectively used sun creams. 

According to dermatologists, an ideal sun cream must have two 
basic functions: Protection against UVA and UVB rays. In order 
to choose the right one among the numerous creams in the mar-
ket, one has to pay attention to features such as wide spectrum, 
protection level of SPF 30 or higher, water and sweat proofness. 
Using the right cream in the right way is important, as well. We 
must apply the sun protector on our skin 20-30 minutes before 
getting under sunlight and reapply it every two hours. 

Dermatologlara göre ideal bir güneş kreminin iki temel özelliği olmalı:  
UVA ve UVB ışınlarına karşı koruyuculuk.

According to dermatologists, an ideal sun cream must have two basic functions: 
Protection against UVA and UVB rays.

81



Zararlı ışınlara karşı güneş kremleriyle önlem aldıktan son-
ra dahi güneş ışınlarının en dik olduğu 10:00-16:00 saat-
leri arasında güneşte kalmak doğru değil. Sabahın erken 
saatlerinde veya akşamüstü güneşin yakıcı etkisi hafifledi-
ğinde güneşlenmek, bu saatler dahilinde bile güneş ışınlarına  
30 dakikadan daha uzun süre maruz kalmamak önemli. Güneş 
ışınlarının etkisiyle cilt lekelerine sebep olabilecek fondöten,  

kapatıcı, kolonya veya parfüm gibi kozmetik ürünler kullan-
mamak da dikkat edilmesi gereken hususlar arasında. Sa-
nılanın aksine bronzlaşmanın pek de sağlıklı olmadığını da 
unutmamak gerek. Cilt renginin güneşle değişmesi “sağlıklı” 
bir cildin değil, güneş ışınlarına karşı kendini korumaya ça-
lışan bir cildin işareti. Bronzlaşmak ciltte kurumaya ve derin 
kırışıklıklara sebep olduğu gibi cildin pek çok deri hastalığına 
karşı savunmasız kalmasına da yol açıyor.

Güneş dost mu düşman mı? Aslında buna biz karar veriyo-
ruz. Güneşi düşman belleyip ondan kaçarak cildimizi doğaya 
hayat veren ışınlarının faydalarından mahrum etmek de gü-
neşle doğru zamanda, doğru dozda ve doğru şekilde dostluk 
kurup mucizesinin cildimizde ve vücudumuzda yansımasını 
sağlamak da bizim elimizde.

Even after taking precautions against hazardous rays with a 
sun cream, it is not right to stay under the sun between 10 am 
-4 pm, when the sunrays are the most vertical. Sunbathing in 
the early hours of the morning or towards the evening when the 
burning effect of the sun subsides as well as not being exposed to 
sunrays over 30 minutes even within these hours are important. 
Not using cosmetic products such as foundation, concealer,  

cologne or perfume that can cause skin blemishes with the effect 
of sunrays is among the issues to be paid attention to. It must be 
kept in mind that contrary to popular belief, suntanning is not 
healthy. Change in the color of the skin due to the sun is not the 
sign of a “healthy” skin but rather one that is trying to protect 
itself against sunrays. Suntanning causes skin dehydration and 
deep wrinkles, and leaves the skin defenseless against many 
diseases. 

Is the sun friend or foe? In fact, it is us that decides it. Consider-
ing the sun a foe, running away from it and depriving our skin 
of the benefits of the rays that vitalize the nature or establishing 
a friendship in the right time, right amount and right way and 
letting the sun reflect its miracle on our skin and body is both in 
our hands.
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life
Mesafe mi dediniz? O da ne?
Distance? What’s that?

Teknoloji yaşamda
Technology in life

Ulaşım, teknolojinin hayatımızda yarattığı köklü değişiklik-
lerin en çok hissedildiği alanların başında geliyor. Hemen her 
gün bir seyahat planlıyor ya da gerçekleştiriyoruz. Araçlar 
daha konforlu, hızlı ve ekonomik hale geldikçe yolculuk seçe-
neklerimiz de artıyor. Ayrıca, önemli bir sorun olan trafik ka-
zalarını azaltmayı amaçlayan ve seyahatleri “akıllılaştıran” 
dijital uygulamalar sayesinde yollar daha güvenli hale geli-
yor. Trafik verilerinin dijital ortamda paylaşılmasıyla trafik 
akışının durumu, kaza tespiti, geçiş ücretleri tahsilatı ve  
navigasyon gibi çok sayıda işlem hızlı ve kolay şekilde  
gerçekleştirilebiliyor. 

Ulaşım imkanları elbette beraberinde sorunları da getiriyor. 
Bunlardan biri de motorlu taşıtlardan kaynaklanan çevre 
kirliliği. Çok sayıda firma ve mühendis bu sorunun önüne 
geçmek için petrol harici yakıtlarla çalışan araçlar üretiyor. 
Petrole alternatif olarak ise hem kömürden hem de organik 
yakıtlardan elde edilen dizel; mısır, buğday, kanola gibi orga-
nik materyallerden üretilen biyoyakıt; ayrıca elektrik enerjisi 
gösteriliyor. Bazı araçlar tamamen alternatif yakıtla çalışacak 

Transportation is among the main fields in which rooted chang-
es that technology has created in our lives are felt most. Almost 
every day we plan or go on a journey. As vehicles become more 
comfortable, faster and more economic, our travel alternatives 
increase, as well. In addition, thanks to digital applications that 
aim to decrease traffic accidents – an important problem – and 
make travels “smarter”, roads have become more secure. With 
the sharing of traffic data in the digital environment, many op-
erations such as status of traffic flow, accident reports, passage 
fee collection and navigation are carried out swiftly and easily. 

Of course, means of transportation bring along problems, as 
well. One of them is environmental pollution caused by motor 
vehicles. Many firms and engineers produce vehicles that op-
erate with fuels other than oil in order to overcome this prob-
lem. As alternatives to fuel oil, diesel produced both from coal 
and organic fuel; biofuel produced from organic materials 
such as corn, wheat, canola; and electrical energy are shown. 
While some vehicles are produced to work completely with an 
alternative fuel, there are some hybrid cars with two engines, 

Deniz Aktan
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Önemli bir sorun 
olan trafik kazalarını 
azaltmayı amaçlayan 

ve seyahatleri 
“akıllılaştıran” 

dijital uygulamalar 
sayesinde yollar daha 
güvenli hale geliyor.

Thanks to digital 
applications that 
aim to decrease 

traffic accidents – an 
important problem 
– and make travels 

“smarter”, roads have 
become more secure.

şekilde üretilirken, biri normal diğe-
ri elektrikli olmak üzere iki motorlu 
hibrid arabalar da mevcut. Dünya-
nın farklı ülkelerinde bu yönde teş-
vik politikaları uygulamaya koyuldu 
bile. Örneğin, Kaliforniya hüküme-
tinin iklim değişikliğiyle mücade-
le kapsamında aldığı karara göre 
2023’te sıfır emisyon salınımlı bir 
milyon araç kullanıma sokulacak. 
Benzer şekilde Norveç, 2025 yılına 

one normal and the other electric. 
In different countries of the world, 
incentive policies in this direction 
have already been carried into ef-
fect. For example, according to the 
decision taken by the California 
government within the framework 
of the fight against climate change, 
one million vehicles with zero emis-
sion will be put into use in 2023. 
Similarly, Norway is planning to set 

kadar akaryakıtla çalışan araçların 
satışını ve kullanımını sıfırlamayı 
planlıyor. Almanya ise 2030 yılın-
dan itibaren benzinli araç satılmaya-
cağı yönünde karar aldı. Son olarak, 
Oregon eyalet yönetimi yaygın şe-
kilde şarj istasyonları kurarak elek- 
trikli araç kullanımını teşvik edi-
yor. Araçlar bu hızla “akıllılaştıkça” 
birbirleri ile iletişim kurmaları da 
mümkün olacak gibi gözüküyor. Bu-
nun bir habercisi, aracın çevresinde-
ki diğer araçların hızlarını ve gidiş 
yönlerini “algılamasını” sağlayan ve 
sürücüsünü tehlikelere karşı uyarma 
özelliğine sahip V2V (vehicle to ve-
hicle-araçtan araca) adı verilen yeni 
yazılımlar. 

the number of vehicles that works 
with fuel oil to zero until 2025.  
Germany has decided not to sell 
fuel oil cars as of 2030. Finally, the  
Oregon state administration is en-
couraging the use of electric vehicles 
by establishing widespread charging 
stations. As vehicles “smarten up” 
with this speed, it seems that it will be  
possible for them to communicate 
with each other, as well. A telling 
sign is the new software called V2V 
(vehicle-to-vehicle), which enables 
vehicles to detect the speed and  
direction of other vehicles around it 
and has the feature of warning its 
driver against danger. 
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Ulaşım kapsamında uzun soluklu teknolojik çalışmaların 
yapıldığı bir diğer alan da toplu taşıma araçları. Bunun bir 
örneğini, kimilerinin Endüstri Devrimi’nden sonra ula-
şım alanındaki en büyük yenilik olarak gördüğü Maglev 
treni teşkil ediyor. Saatte 600 kilometre hız yapan bu tren,  
2003’te Şanghay’da hayata geçirildi bile.  

Hyperloop: Çılgın proje

Toplu taşıma projelerinin belki de en “çılgın”ı Hyperloop. 
Havayolu ile katedilen en uzun mesafeyi 30 dakikaya dü-
şüren Big Falcon Roketleri (BFR) gibi devasa projelerin ya-
ratıcısı, elektrikli otomobil üreten Tesla Motors’un sahibi 
Elon Musk’ın imzasını taşıyan Hyperloop, en basit tanımıyla 
sesten hızlı giden bir tren. Kapsül biçimli bu trenler vakum 
tünellerde sürtünmeyi ortadan kaldıran manyetik hava  

Another field in which long-term studies have been carried out 
within the framework of transportation is the public transport 
vehicles. An example of this is the Maglev train, which is consid-
ered by some the greatest innovation in transportation after the 
Industrial Revolution. This train, which has a speed of 600 kilo-
meters per hour, was carried into effect in Shanghai in 2003. 

Hyperloop: A crazy project 

Perhaps, the “craziest” among public transport projects is  
Hyperloop. Bearing the signature of Elon Musk, the creator of  
giant projects such as the Big Falcon Rockets (BFR) that decrease 
the longest distance covered by air to 30 minutes, and the owner 
of the Tesla Motors which produces electrical automobiles,  
Hyperloop is – with the simplest definition – a train that goes 
faster than sound. These capsule shaped trains proceed in  

Ulaşım alanındaki en büyük yenilik olarak görülen Maglev treni,  
saatte 600 kilometre hız yapabiliyor. 

The Maglev train, which is considered the greatest innovation in transportation,  
can reach a speed of 600 kilometers per hour.
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yastıkları üzerinde ilerliyor. Hyperloop, saatte 1300 kilometre 
hızla 650 kilometrelik mesafeyi 30 dakikada katetme kapasi-
tesine sahip. “Çılgın mucit” Elon Musk ve ekibi Hyperloop’un 
ilk test sürüşünü başarıyla tamamlayarak bu imkansız gibi 
görünen projeyi gerçek kıldı bile. Hyperloop projesinin ilk 
hattı 2020’de Abu Dabi’de açılacak. Güneş enerjisinden fay-
dalanan ve “Uçak kadar hızlı, tren kadar ucuz” sloganıyla 
faaliyet gösteren Hyperloop’un en büyük avantajı, ucuz bir 
ulaşım seçeneği sunacak olması. Üstelik Elon Musk, açık 
kaynak kodlu bu proje için patent almayacağını da belirtti. 
Bütün bunlara bakınca Hyperloop’un hava, kara, su ve raylı 
ulaşımdan sonra “beşinci ulaşım şekli” olarak görülmesinin 
boşuna olmadığı anlaşılıyor.

vacuum tunnels on magnetic air bags that prevent friction.  
Hyperloop has the capacity to cover the distance of 650 kilom-
eters in 30 minutes with a speed of 1300 kilometers per hour.  
“Crazy inventor” Elon Musk and his team successfully completed 
the first test drives of Hyperloop and made this seemingly impos-
sible project come true. The first route of the Hyperloop project 
will be opened in 2020 in Abu Dhabi. The greatest advantage of 
Hyperloop, which benefits from solar energy and which is active 
with the slogan “Fast as plane, cheap as train”, is that it will offer a 
cheap transportation alternative. Moreover, Elon Musk indicat-
ed that he would not demand patent for this open source project. 
When all these are considered, it is understood that it is not for 
nothing that Hyperloop is regarded as “the fifth transportation” 
means following the air, land, marine and rail transportation.  

Mars yolculuğu uzak değil

Teknolojinin ulaşım alanına getirdiği yenilikler dur durak 
bilmiyor. Geleceğin ulaşımı sil baştan tanımlamaya aday ta-
sarımları sadece motorlu taşıt meraklılarının değil, herkesin 
ilgisini cezbedecek “uçuk” fikirlerle dolu. Su üzerinde suya 
temas etmeden süzülerek ilerleyen taksi SeaBubble, yerden  
30 metre yükseklikte hareket eden ve 20 kilometre hız yapa-
bilen uçan bisiklet, Uber-NASA işbirliğiyle üretilen ve dikey 
kalkış-iniş gerçekleştirebilen uçan araba, kişiye özel denizaltı, 
teleferiğe benzer bir mekanizması olan ve 230 kilometre hız 
yapabilen iki kişilik kapsül Monoray ve hatta Dünya-Mars  
arası yolculuk yapılmasını sağlayacak ve saatte 3 bin kilometre 
hıza ulaşabilen Solar Express, bunlardan sadece birkaçı. 

Peki, sizce teknoloji mesafeleri yok etme iddiasında ne kadar 
başarılı?

Journey to Mars is not too far 

The innovations brought by technology to the field of transpor-
tation know no limits. The designs of the future that are likely 
to define transportation all over again are full of “fantastic” 
ideas that appeal to not only aficionados of motor vehicles, but 
everyone. SeaBubble, the taxi which walks over the sea with-
out contacting it, the flying bicycle that moves at a height of  
30 meters and reaches a speed of 20 kilometers, the flying car 
produced with the cooperation of Uber-NASA which takes off 
and lands vertically, private submarine, Monoray, a capsule for 
two which has a mechanism similar to telpher and can reach 
a speed of 230 kilometers, the Solar Express which will ena-
ble taking a journey between Earth and Mars and can reach 
a speed of 3 thousand kilometers are only a few among them. 

Well, how successful do you think technology is in eliminating 
distances? 
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Yoga does good

Bedenimiz ve derinliklerine akıl sır 
erdiremediğimiz zihnimiz arasında 
organik bir bağ bulunduğunu nere-
deyse insanlık tarihinin başından beri 
biliyoruz. Kökleri binlerce yıl öncesi-
ne dayanan çeşitli disiplinler bize ikisi 
arasında kuvvetli bir ilişki olduğundan 
söz ediyor. Her ne kadar bu ilişki tam 
olarak çözümlenmemiş olsa da kayna-
ğı zihinsel veya ruhsal olan bir sıkın-
tının fiziksel sağlık sorunlarına sebep 
olabildiği artık kabul gören bir gerçek. 
Benzer şekilde fiziksel sağlığımıza 
özen göstererek ve bedenimizi güçlen-
direrek de zihnimizin huzur bulmasını  
sağlayabiliriz. 

Köklü bir geçmişe sahip olan yoga,  
zihin-beden dengemizi bulmamızı, 
böylelikle sağlıklı ve mutlu bir yaşam 
sürmemizi hedefleyen bir disiplindir. 
Çeşitli coğrafyalarda yapılan kazılarda 

We have known almost since the begin-
ning of history of mankind that there is 
an organic link between our body and our 
mind, of which we are not able to make 
heads or tails. Various disciplines, the 
roots of which date back to thousands of 
years ago, mention that there is a strong 
connection between the two. Even though 
this relation has not been completely 
solved, it is an accepted fact that the 
mental or spiritual problems can cause 
physical health problems. Similarly, we 
can ensure that our mind feels at peace 
by taking care of our physical health and 
strengthening our body, as well. 

Yoga, which has a deep-rooted history, 
is a discipline that aims to enable us to 
find our mind and body balance to lead 
a healthy and happy life. In excavations 
carried out in different geographies, 
tablets that date back to 5 thousand 

Oğuzhan Yılmaz

life Spor
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Yoga iyi gelir
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5 bin yıl öncesine tarihlenen ve üzerinde yoga duruşları gör-
selleri bulunan tabletler ortaya çıkarılmıştır. Farklı kültürlere 
ait arkeolojik çalışmalarda yine benzer duruşları tasvir eden 
heykeller ve yazıtlar bulunmuştur. 

Etkileri uzun zaman içinde keşfedilen yoga pozları, doğru biçim-
de tekrar edildiklerinde bedenimizi güçlendirir, esnekliğimizi 
artırır ve postürümüzdeki sorunları giderir. Bununla beraber 
yoga genel kanının aksine salt fiziksel bir çalışma değildir. Pozla-
ra eşlik eden doğru nefes teknikleri, kaslarımıza ve doğal olarak 
tüm hücrelerimize giden oksijen miktarını da artırır. Bu iki yön-
lü çalışma günlük hayatımızda giderek daha doğru bir şekilde 
nefes almamızı ve daha doğru bir duruşa sahip olmamızı sağlar. 

years ago with the visuals of yoga poses were discovered. In 
archeological studies of different cultures, statues and inscrip-
tions that depict similar positions were found.  

Yoga poses, the effects of which have been discovered over a 
long period of time, strengthen our body, increase our elastici-
ty and eliminate the problems with our posture when repeated 
correctly. In addition, counter-intuitively, yoga is not only a 
physical workout. Correct breathing techniques accompany-
ing the poses increase the amount of oxygen level carried to 
our muscles and naturally to our entire cells. This two-way 
exercise ensures that we breathe more correctly in our daily 
lives and have a more correct posture. 

Yoga pozları, doğru biçimde tekrar edildiklerinde bedenimizi güçlendirir, 
esnekliğimizi artırır ve postürümüzdeki sorunları giderir.

Yoga poses strengthen our body, increase our elasticity and eliminate the problems 
with our posture when repeated correctly.
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Beden-zihin ilişkisinin değişen ihtiyaçlarına yoganın birbi-
rinden farklı cevapları vardır. Klasik yoga olarak kabul edi-
len hatha yoga uygulaması, sakin bir tempoyla fiziksel zin-
deliğimizi ve zihinsel dengemizi geliştirmemize yardım eder.  
Vinyasa yoga çalışmasında ise duruşlarımızın doğruluğu  

biraz daha önem kazanır. Ashtanga yoga çalışacaksak, nefesi-
miz ve hareketlerimiz arasında uyum sağlamak için terlemeye 
hazır olmalıyız. Yin yoga yönteminde ise pozlarda diğer stille-
re oranla daha uzun süre geçirir ve kaslarımızdan ziyade bağ 
dokumuzun güçlenmesini sağlarız. 

Yoga has different answers to the changing needs of the body-
mind relation. Considered the classical yoga, the hatha yoga 
practice helps us develop our physical vitality and mental bal-
ance in a calm pace. In the vinyasa yoga workout, the correct-
ness of our posture gains more importance. If we are to exercise 

ashtanga yoga, we should be ready to sweat in order to har-
monize our breath and movements. In the yin yoga method, we 
spend more time in the positions compared to the other styles 
and ensure that our connective tissues rather than muscles gain 
strength. 

Yoga sayesinde hem bedenimizi hem zihnimizi gerginlikten kurtarabilir, böylelikle 
sağlık problemlerimizin üstesinden daha kolay gelebiliriz. 

Thanks to yoga, we can save both our mind and body from tension and  
overcome our health problems more easily in this way.
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Akla ilk gelen bu temel yoga yöntemlerinin dışında ihtiyaçlara 
göre çeşitlenen çok sayıda farklı stil bulunmaktadır. Hangisi-
ni tercih edersek edelim, egzersizlerimizde ilerledikçe fiziksel 
bakımdan güçlü ve dengeli bir bedene sahip olurken, nefes ve 
gevşeme çalışmaları ile zihinsel gerginliklerimizi keşfedip on-
lardan kurtulabiliriz. Ter attıkça da toksinlerden arınıp kan 
dolaşımımızı güçlendirebiliriz. Tüm bunların yanı sıra kon-
santrasyonumuz gelişir, stres seviyemiz azalır.  

In addition to these basic yoga methods that first spring to mind, 
there are many different styles that vary according to needs. 
Whatever the style we prefer, while we physically acquire a 
stronger and more-balanced body as we proceed in our exer-
cises, we can discover our mental tensions with breathing and 
relaxation techniques and get rid of them. As we sweat, we can 
get rid of toxins and strengthen our blood circulation. In addi-
tion to all these, our concentration is enhanced and our stress 
level decreases. 

Bugün “çağımızın hastalığı” olarak ifade edilen stres, zihin- 
beden arasında problemli bir bağlantı olduğunun göstergesi-
dir. Stresli bir yaşantı, beslenmemizi, uyku kalitemizi ve çev-
remizle iletişimimizi, özetle tüm yaşamımızı olumsuz etkiler 
ve birçok hastalığa davetiye çıkarır. Ama merak etmeyin; yoga 
sayesinde hem bedenimizi hem zihnimizi gerginlikten kurta-
rabilir, stresi hayatımızdan uzaklaştırabilir, böylelikle sağlık 
problemlerimizin üstesinden daha kolay gelebiliriz.

Stress, which is referred to as the “disease of our age”, is an indi-
cator of the fact that there is a problematic connection between 
mind and body. A stressful life affects our nutrition, sleep qual-
ity and communication with our environment; in short, it neg-
atively affects our entire life and causes many diseases.  But do 
not worry; thanks to yoga, we can save both our mind and body 
from tension, block out stress from our life and hence overcome 
our health problems more easily.
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Most of us want to tell, share, interact 
and spread our ideas. This desire has 
even encouraged people to make various 
inventions throughout history; printing 
press, radio and television have emerged 
with this impulse. That the technological 
means were improved and the Internet 
became one of the essentials of our lives 
led us to search for a platform where 
we can comfortably share our opinions. 
Web 2.0 was born out of this quest. In the 
Internet world, which uses the Web 2.0 
infrastructure, content is of great impor-
tance. In order to use interactive settings 
with contents more effectively, one has 
to share. The contents we share on the  
Internet ensure that our voice is heard by 
people we will perhaps never see in our 
lives even while we are peacefully sleep-
ing in our beds, and reach the distances 
we can never cover. 

Çoğumuz anlatmak, paylaşmak, etki-
leşime girmek ve fikirlerimizi yaymak 
isteriz. Hatta bu istek insanları tarih bo-
yunca çeşitli icatlar yapmaya itmiş; mat-
baa, radyo ve televizyon da bu dürtüyle 
ortaya çıkmıştır. Teknolojik imkanların 
gelişmesi ve internetin hayatımızın vaz-
geçilmezleri arasında yer alması ise biz-
leri fikirlerimizi rahatça paylaşabileceği-
miz bir platform arayışına sürüklemiştir. 
İşte Web 2.0 bu arayış içinde doğmuştur. 
Web 2.0 altyapısını kullanan internet 
âleminde içerik büyük önem taşır. İçe-
riklerin yer aldığı etkileşimli ortamları 
daha etkin kullanmak için de paylaşım 
yapmak gerekir. İnternette paylaştığımız 
içerikler, biz yatağımızda huzurla uyur-
ken dahi ömrümüzde belki de hiç görme-
yeceğimiz insanlara sesimizi duyurabil-
memizi, hiçbir zaman katetmeyeceğimiz 
mesafelere ulaşabilmemizi sağlar.

life
Blog yazmak ufkumuzu açar
Blog-writing broadens our horizon 

Yeni medya
New media

 Tolga Akkuş
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İnternette fikirlerimizi detaylıca paylaşmanın en iyi yolu blog 
yazmaktır. Teknik bilgiye sahip olma zorunluluğu olmaksızın 
istediğimiz konu hakkında yazabildiğimiz ağ günlüklerine 
“blog” denir. Blog, internetin gücünü arkamıza alarak fikir-
lerimizi belki de milyonlarca insanla paylaşabilmemizi sağ-
layan bir araçtır. Tek yapmamız gereken ilgi duyduğumuz ko-
nuyu satırlara dökmek ve ürettiğimiz içeriği blog sayfamızda 
yayımlamaktır.

Blog yazılarımızın uçsuz bucaksız internet deryasında fark 
edilmesini istiyorsak özgün içerikler üretmemiz gerekiyor. 
Kendi tarzımızı oluşturmak, orijinal konular bulmak, başka 
bir kaynaktan kopya çekmeden sabırla satırlarımızı işlemek, 
ziyaretçileri kısa sürede blog sayfamıza çekecektir.

Blog açmak ücretsiz ve çok basittir. Yapılacak ilk iş, ücretsiz 
blog servislerinden birinde bir sayfa oluşturmak ve üzerine 
metin üreteceğimiz ilgi alanlarımıza yönelik orijinal bir isim 
seçmektir. Sayfanın tasarımını gerçekleştirmek içinse tasa-
rımcı olmamıza gerek olmadığını belirtelim. Burada sitenin 
sunduğu seçenekleri değerlendirmek ve tercihi sade tasarım-
lardan yana kullanmak önemli bir ayrıntı.

The best way to share our ideas in detail on the Internet is writ-
ing blogs. The network diaries, which we can write about the 
subject without the obligation of technical knowledge, are called 
“blogs”. Blog is a tool that enables us to share our ideas perhaps 
with millions of people by using the power of the Internet. The 
only thing we have to do is to write about the subject we are in-
terested in and post the content we have produced on our blog 
page. 

If we want our blog posts to be noticed in the immense  
Internet world, we have to produce idiosyncratic contents.  
Creating our own style, finding original subjects, drafting our 
own lines patiently without copying from another source will 
attract the visitors to our blog page in a short time. 

Opening a blog is free and very simple. The first thing to do is 
to create a page in one of the free blogging services and choose 
an original name related to our fields of interest about which we 
can produce texts. Let us indicate that we don’t have to be a web 
designer in order to design the page. Here, it is an important 
detail to evaluate the alternatives offered by the web site and to 
prefer modest designs. 

Teknik bilgiye sahip olma zorunluluğu bulunmaksızın istediğimiz konu hakkında 
yazabildiğimiz ağ günlüklerine “blog” denir.

The network diaries, which we can write without the obligation of technical 
knowledge in any subject we want, are called “blogs”. 
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Creating blog content requires us to carry out a detailed  
research on the subject we plan to write about. As it is a high 
probability that after a while we will have problem in produc-
ing content on the subjects we are interested in, we have to be 
willing to do research and provide content on fields we haven’t 
heard of and known about before. This will help us acquire 
knowledge in different fields and broaden our horizon, as well. 

Yazı yazmanın doğuştan gelen bir yetenek değil, pratik yap-
tıkça gelişen bir beceri olduğunu belirtelim. Düzenli şe-
kilde blog metinleri üretmek hem dijital ortamda hem de 
gerçek hayatta kendimizi daha iyi ifade edebilmemizi sağ-
layacaktır. Burada özellikle önem vermemiz gereken husus, 
samimi bir dil kullanmak ve ürettiğimiz yazıların insanları  

Let us indicate that writing is not an endowment but rather a 
skill that develops as it is practiced. Producing blog texts regu-
larly will enable us to express ourselves better both in the digital 
environment and real life. Here, the thing we should especially 
attach importance to is to use a sincere language and make sure 
that the texts we produce have the quality of informing people. 

Blog içeriği hazırlamak, üzerine yazmayı planladığımız konu-
da detaylı bir araştırma yapmamızı gerektirir. Bir süre sonra 
ilgilendiğimiz alanlarda konu üretme sıkıntısına düşme ihti-
malimiz yüksek olduğundan daha önce duymadığımız, bil-
mediğimiz sahalarda araştırma yapmaya ve içerik sağlama-
ya gönüllü olmalıyız. Bu durum çeşitli alanlarda bilgi sahibi  
olmamıza yardım ederken ufkumuzu da genişletecektir. 
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bilgilendirecek niteliğe sahip olmasına özen göstermektir. 
Bu yüzden bilmediğimiz, deneyimlemediğimiz ya da detay-
lıca araştırmasını yürütmediğimiz konularda yazmamamız 
gerektiğini hatırlayalım. Blog yazmak uzun bir maratondur. 
Üzerine yazacağımız alanı seçerken ilgilenmediğimiz, sev-
mediğimiz ve araştırmasını yapmaktan zevk duymayacağı-
mız bir konu seçersek bir süre sonra sıkılabilir ve blog yaz-
ma deneyiminden uzaklaşabiliriz. Oysa bu iş ancak severek  
yapılabilir. Bu yüzden konu havuzumuzu geniş tutmalıyız. 
Aksi halde blog yazmak bizim için bir eziyete dönüşebilir.

Blogları güncel tutan ve sayfaya katma değer sağlayan en 
önemli etkenlerin başında yorumlar gelir. Yazılarımız blog  
ziyaretçilerimiz tarafından yorumlanır ve verimli bir tartış-
ma ortamı oluşursa hem farklı bakış açılarından faydalanabi-
lir hem de sayfa trafiğimizi artırabiliriz. Böylece blog yazarlığı 
deneyimimiz ufkumuzu genişletecek ve kendimizi ifade etme 
becerilerimizi geliştirecektir.

So, we should remember that we should not write on the subjects 
we don’t know about, experienced or researched in detail. Blog 
writing is a long marathon. While choosing the field on which 
we are going to write, if we choose a subject that we are not 
interested in, do not like or won’t enjoy doing research about, 
we can get bored a while later and get estranged from the  
experience of blog writing. However, this job can only be done 
with love. So we have to keep our subject repository wide.  
Otherwise, blog writing can turn into a torment for us. 

Leading among the most important factors that keep blogs  
up-to-date and add value to pages is comments. If the visitors of 
our blogs comment on our writings and a productive discussion 
platform is formed, we can both benefit from different points 
of view and increase our page traffic. Thus, our blog writing 
experience will broaden our horizon and improve our skills of 
expressing ourselves. 

Blogları güncel tutan ve sayfaya katma değer sağlayan  
en önemli unsurların başında yorumlar gelir. 

Leading among the most important factors that keep blogs up-to-date  
and add value to the page is comments.
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I. M. Pei, 26 Nisan 1917 tarihinde Çin’in Guangdong eyaletinin 

Kanton şehrinde dünyaya gelmiştir. Hong Kong ve Şanghay’da 

ilk ve orta öğrenimini tamamlamış, 1935 yılında Amerika’ya 

giderek Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nün mimarlık 

bölümünde okumuş, yüksek lisansını ise Harvard Tasarım  

Okulu’nda yapmıştır. 1954 yılında Amerikan vatandaşı olan 

Pei, 1955’te kendi mimarlık şirketini kurmuştur. Modern mi-

mari akımın önde gelen isimlerinden I. M. Pei, tasarımlarıyla 

Pritzker Mimarlık Ödülü başta olmak üzere birçok prestijli 

ödüle layık görülmüştür. Çoğunlukla beton, cam, çelik ve  

kayaç kullanarak soyut formlarla çalışan Pei, 20. yüzyılın en 

başarılı mimarlarından sayılmaktadır.

I. M. Pei was born on 26 April 1917 in the Canton city of  

Guangdong province in China. He completed his primary and 

secondary education in Hong Kong and Shanghai, went to 

America in 1935 and studied architecture in the Massachusetts 

Institute of Technology, and did a master’s degree in Harvard 

Graduate School of Design. Having become an American citizen 

in 1954, Pei established his own architecture company in 1955. 

One of the leading figures of the contemporary architecture 

movement, I. M. Pei was accorded many prestigious awards, 

particularly the Pritzker Architecture Prize. Pei, who works with 

abstract forms by using concrete, glass, steel and rock, is con-

sidered one of the most successful architects of the 20th century.

Itır Şensoy

Ieoh Ming Pei  
(I. M. Pei) 

life Sanatçılar ve eserleri:  
Ieoh Ming Pei (I. M. Pei) 
Artists and works
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I. M. Pei tarafından Paris’in ünlü Louvre Müzesi’ne ana gi-
riş olarak tasarlanan piramit 1989 yılında tamamlanmıştır.  
Müzenin Napolyon avlusunda yer alan yapı, her kenarı  
35 metre olan kare tabana ve 20,6 metre yüksekliğe sahiptir. 
Aynı form ve malzemeden tasarlanmış üç küçük piramitle 
çevrelenen bu ana giriş, yer altına açılan bağlantılarla müze-
nin alt katlarına erişim sağlamaktadır. 

Cam ve metal birleşimi üçgen ve eşkenar dörtgen şeklindeki 
pencerelerden oluşan piramidin duvarları sayesinde zemin 
katın gün ışığından faydalanması sağlanır. Bu saydam duvar-
lar zeminden müze binasının klasik mimari unsurlarını seyir 
fırsatı da sunar.

Louvre Piramidi
Louvre Pyramid

Designed by I. M. Pei as the main entrance to the famous Louvre 
Museum of Paris, the pyramid was completed in 1989. The struc-
ture located in the Cour Napoléon of the Museum has a square 
base of 35 meters and a height of 20.6 meters. This main pyramid 
surrounded by three small pyramids designed from the same 
form and materials provides access to the ground floors of the 
museum with connections that open up to the underground. 

Thanks to the walls of the pyramid, which is comprised of trian-
gle- and rhomb-shaped windows with a combination of glass and 
metal, the ground floor can benefit from sunlight. These trans-
parent walls offer the opportunity to see the classical architec-
tural elements of the museum building from the ground, as well.
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Tasarımı I. M. Pei tarafından yapılan Çin Bankası Kulesi,  
inşası 1990 yılında tamamlandığında 367 metre yüksekli-
ğiyle Hong Kong’un ve Asya’nın en uzun binası olarak kayda 
geçmiştir. Bugün hâlâ Hong Kong’un en yüksek gökdelenle-
rinden biri olan kule 72 katlıdır. Üçgen ana yapı iskeleti, bi-
nanın ağırlığını köşelere oturtulmuş dört çelik kolona dağıt-
maktadır. Cam perde duvarlarla kaplanan yapı, üçgen prizma 
biçimli kulesi ile asimetrik bir görüntü sergilemektedir. Pei, 
binanın dış cephesinin orijinal tasarımına yerleştirdiği  
“X” şeklindeki çerçeveleri Çin kültüründe negatif bir anlam 
ifade etmesi sebebiyle elmas biçimli formlara dönüştürmüştür.

Designed by I. M. Pei, the Bank of China Tower was recorded 
as the tallest building of Hong Kong and Asia with its height 
of 367 meters when completed in 1990. Still one the highest 
skyscrapers of Hong Kong today, the tower has 72 floors. The 
main triangular carcass distributes the weight of the building 
to four steel columns mounted in the corners. Covered with 
glass curtain walls, the building displays an asymmetrical 
look with its triangular prism shaped tower. Pei changed the 
X-shaped frames that he included in the original design of 
the building’s façade into diamond-shaped forms as it has a  
negative meaning in Chinese culture.

Çin Bankası Kulesi
Bank of China Tower 
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Katar’ın Doha şehrindeki İslam Eserleri Müzesi, Doha lima-
nı kıyılarından 60 metre içeride ve yapay bir ada üzerine inşa 
edilmiştir. I. M. Pei, altı ay boyunca İslam ülkelerini geze-
rek hem İslam mimarisi örneklerini incelemiş hem de İslam 
tarihi üzerine okumalar yapmış, en son Kahire’de bulunan  
Tolunoğlu Camii’nin avlusundaki çeşmeden ilham alarak müze-
nin tasarımını gerçekleştirmiştir. Antik İslam mimari ögeleriy-
le modern geometrik örüntülerin harmanlandığı binanın inşası 
2006 yılında tamamlanmıştır. Beş kattan oluşan müzenin ana 
binası bir büyük kubbeyle taçlanmış, kuzey cephesine bakan 
katlar camla kaplanarak Basra Körfezi’ne seyir sağlanmıştır.

The Museum of Islamic Art in Doha city of Qatar was construct-
ed 60 meters inside the Doha harbor coasts and on an artificial 
island. I. M. Pei visited Islamic countries for six months, analyzed 
the samples of Islamic architecture and read about the history of 
Islam, then created the design of the museum by being inspired by 
the fountain in the yard of the Mosque of Ibn Tulun in Cairo. The 
construction of the building, in which the antique Islamic architec-
tural elements with modern geometrical patterns were blended, 
was completed in 2006. The main building of the five-storey mu-
seum was crowned with a big dome, and the north-facing storeys 
were covered with glass, providing a view of the Persian Gulf. 

İslam Eserleri Müzesi
Museum of Islamic Art
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Çin’in bahçeleri ve tarihî dokusuyla dünyaca ünlü Suzhou 
şehrinde bulunan Suzhou Müzesi’nin yeni binasının tasarı-
mını I. M. Pei yapmıştır. Mimarın geç dönem işlerinden biri 
olan müze 6 Ekim 2006 tarihinde hizmet vermeye başla-
mıştır. Müze kompleksinin tasarımında geleneksel Suzhou 
mimari ögelerinden olan beyaz kireç alçı duvarlar, koyu gri 
renkli kil kiremit döşeli çatılar ve ince detaylarla şekillenen 
bahçe düzenlemesi modern Çin mimari örüntüleriyle har-
manlanarak yeni bir üslupla yorumlanmıştır. I. M. Pei, ortaya 
koyduğu bu tasarımda eski ile yeniyi ahenkli bir bütünlüğe 
ulaştırmış ve müzenin ziyaretçilerine görsel bir doyum fırsatı 
hediye etmiştir.

I. M. Pei designed the new building of the Suzhou Museum in  
China’s city of Suzhou, which is world-renowned for its gar-
dens and historic fabric. One of the late period works of the 
architect, the museum was put into service on 6 October 2006. 
In the design of the museum complex, the elements of the  
traditional Suzhou architecture formed by the whitewash plaster 
walls, dark-colored clay tiled roofs and the garden arrangement 
shaped by the fine details were blended with modern Chinese  
architectural patterns and interpreted with a new style. In this 
design, I. M. Pei reached a harmonized integrity between old 
and new, and gifted the visitors of the museum the opportunity 
of visual satisfaction.

Suzhou Müzesi
Suzhou Museum
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Evinizdeki okyanus: Akvaryum

Hobi
Hobby

The ocean in your home: Aquarium

Eda Eraslan 

life

Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde masmavi 
suların ve bu suların daimi sakinlerinin küçücük 
de olsa bir parçasını evine taşımak isteyenlerin 
sayısı hiç de az değil. Akvaryumun görüntüsüne 
veya insana huzur veren sesine karşı koyamayan-
lar ya da çocuklarında sorumluluk duygusu ge-
liştirmeye çabalayanlar er geç bu berrak, renkli 
âlemin müdavimleri oluyor. Modern dünyanın 
baş döndüren hızından uzaklaşıp evinin sakin 
ortamında huzur bulmak isteyenler için mavi-
liklere açılan bu kapıyı aralamak, kendi küçük  
okyanusunu yaratmak artık çok daha kolay.  

In our country surrounded by sea at three sides, 
the number of people who want to take a part of 
the deep blue water and its prominent residents 
to their homes is not few. Those who cannot resist 
the sight of the aquarium or its calming sound as 
well as those who would like to develop the sense of  
responsibility in their children sooner or later be-
come aficionados of this clear colorful world. For 
those who want to alienate themselves from the daz-
zling speed of the modern world and find peace in 
their calm homes, opening the door to the blue and 
creating their own little ocean is now much easier. 
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Ilk kez bir akvaryum kurmayı deneyeceklerin unutmaması gereken  
tek bir şey var: Oyunu kurallarına göre oynamak.

There is one thing those who will try to set up an aquarium for the first time  
should not forget: To play the game by its rules. 

Arkadaşlarımızda, kafelerde, internette gördüğümüz şahane 
akvaryumlar bizi kendine çekse de aslında sualtı dünyasının 
yabancısıyız hepimiz. Bu yüzden başlangıçta kendimize gü-
venemememiz, balık yaşatma sorumluluğunu üstlenmekteki 
isteksizliğimiz çok normal. İlk kez bir akvaryum kurmayı de-
neyeceklerin de bu konuda daha evvel tatsız deneyimler yaşa-
mış olanların da unutmaması gereken tek bir şey var: Oyunu 
kurallarına göre oynamak.

Peki, nedir bu kurallar? Öncelikle nasıl bir akvaryum istediği-
nize karar verip malzemelerinizi buna göre temin etmelisiniz. 
Örneğin bir akvaryumdan ziyade küçük bir fanus hayal edi-
yorsanız bu hacmin 2 santimetreden daha büyük balıkların 
yaşaması için uygun olmayacağını bilmelisiniz. Her canlının 

Even though the fantastic aquariums we see in our friends’ 
houses, cafes, on the Internet appeal to us, we are all for-
eigners of the underwater world. So our initial lack of self- 
confidence and reluctance to take the responsibility of keeping 
the fishes alive is very normal. There is one thing both those who 
will try to set up an aquarium for the first time and those who  
previously had unpleasant experiences on this subject should 
not forget: To play the game by its rules. 

Well, what are these rules? First of all, you have to decide on 
the kind of aquarium you want and collect the materials ac-
cordingly. For example, if you are dreaming of a small bowl 
rather than an aquarium, you have to know that this volume 
is not appropriate for fish bigger than 2 centimeters to live.  
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Pek çok 
hobinin aksine 

akvaryumculukta işe 
büyükten başlamak 

en güvenlisi.
Contrary to many 
hobbies, starting 
big in aquarium 

making is the 
safest way.

içinde yaşayabileceği ortamın farklı 
olduğu kuralına dikkat ederek çeşitli 
boyutta akvaryum kurmak mümkün. 
Pek çok hobinin aksine akvaryum-
culukta işe büyükten başlamak en 
güvenlisi. Konunun uzmanları ama-
törlere fiziksel ve ekonomik koşul-
larını da göz önünde bulundurarak 
alabilecekleri en büyük akvaryumu 
almalarını öneriyor. Zira bilinenin 
aksine büyük akvaryumların bakımı 
hem daha kolay, hem de içinde yaşa-
yan canlılar daha sağlıklı ve mutlu 
oluyor. 

By paying attention to the rule that the 
environment in which every living be-
ing can maintain its life is different, it 
is possible to establish an aquarium of 
various sizes. Contrary to many hob-
bies, starting big in aquarium making 
is the safest way. The experts of the 
subject advise amateurs to buy the big-
gest aquarium they can by taking their 
physical and economic circumstanc-
es into consideration, for contrary to 
common belief, the maintenance of big 
aquariums is easier and the living be-
ings inside are happier and healthier.  
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Akvaryum kurmaya istekli olanlara bir diğer önerimiz de can-
lıya değil, malzemeye yatırım yapmaları. Akvaryum sistemini 
yanlış veya eksik kurmak en sağlıklı, en dayanıklı canlıların 
bile bir süre sonra hastalanmasına ya da ölmesine neden olu-
yor. İmkanlar ölçüsünde kaliteli malzemeye yatırım yapmak 
ve bu malzemeyi besleyeceğiniz canlıların ihtiyaçlarına göre 
belirlemek unutulmaması gereken altın kural. Ardından kur-
duğunuz sistemi özenle seçeceğiniz canlılara daimi bir ev ha-
line getirebilir, akvaryumunuzun karşısına geçip sizin elinizle 
şekillenen bu dünyanın tadını huzurla çıkarabilirsiniz.

Another suggestion to those who are eager to build an aquarium 
is to invest not in the living beings but in the material. Building 
the aquarium system wrongly or deficiently causes even the 
healthiest and most resilient living beings to die. The golden rule 
to remember is to invest in quality material within your means 
and determine this material according to the needs of the living 
beings you will keep. You may then turn the system you have es-
tablished into a permanent home for the living beings you have 
chosen meticulously, get in front of your aquarium and peace-
fully enjoy this world that was shaped in your hands.

İkinci temel ihtiyacınız akvaryum filtresi. Doğal ortamın sağ-
ladığı akıntılar ve büyük hacimden yoksun olmak, akvaryum-
ları işler tutabilmek için filtrelere ihtiyaç duyulacağı anlamına 
geliyor. Filtreler bu küçük dünyanın karaciğer, böbrek ve kalbi 
olacak aslında. Piyasada pek çok filtre türü mevcut fakat dikkat 
edilmesi gereken nokta, akvaryumunuzun boyutuna ve içinde 
besleyeceğiniz balıkların ihtiyaçlarına göre bir filtre seçmek.

Your second basic need is an aquarium filter. Being deprived of 
the currents and large volume provided by the natural environ-
ment means that filters are needed to keep aquariums working. 
In fact, the filter will act as the liver, kidney and heart of this small 
world. There are many filter types in the market but what needs 
to be paid attention to is choosing the filter according to the size of 
our aquarium and the needs of the fish to be kept. 
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Etli düğün çorbası

Yapılışı:

Preparation:

Wedding soup with meat

Sizin için ilk olarak besin değeri bir 
hayli yüksek, lezzetli olduğu ka-
dar hazırlaması da kolay bir çorba  
tarifimiz var.

Kurban Bayramı’nda adeta bir lezzet 
şöleni yaşanır, sofralar binbir çeşit 
güzel yemekle şenlenir. Bu sayımızda 
et ağırlıklı yemek tarifleri vereceğiz. 
Afiyet olsun.

Kuşbaşı et tencereye alınır, üzerini örtecek kadar su ilave edilerek haşlanır.  
Terbiyesi için yoğurt, un, limon suyu, yumurta sarısı ve 1 çay kaşığı tuz derin 
bir kasede güzelce çırpılır. Haşlanan etler sudan çıkarılarak soğumaya bırakılır, 
daha sonra didiklenir. Süzülen haşlama suyuna, terbiye karışımı ve et suyu yavaş 
yavaş eklenir. Etlerin ilave edilmesiyle yemek, kısık ateşte kıvamını alana kadar 
pişirilir. Tereyağında kızdırılmış toz kırmızı biberli sos ve kuru nane ile servis 
edilir. 

Firstly, we have for you a soup recipe 
that is quite rich in terms of nutritional 
value as well as delicious and also easy 
to prepare.

In Eid al-Adha, literally a culinary feast 
is experienced, the tables are orna-
mented with various kinds of delicious 
meals. In this issue, we will give you 
mainly meat-based recipes. Enjoy! 

Take meat cubes into the pot. Add enough water to cover and boil it. Scramble the 
yogurt, flour, lemon juice, egg yolk and 1 teaspoon of salt in a deep bowl to temper. 
Take the boiled meat out of the water and let it cool. Pull the meat apart. Add the 
tempering mixture and broth slowly to the drained boiled meat water. Add the meat 
and cook the soup at a low heat until it reaches a certain consistency. Serve it with 
the powdered red pepper fried in butter and dry mint. 

- 500 gram kuşbaşı et
- 7-8 su bardağı su
- 2 yemek kaşığı un
- Yarım su bardağı tam yağlı yoğurt
- 1 yumurta sarısı
- Yarım çay bardağı taze sıkılmış limon suyu
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- Tuz, toz kırmızı biber, kuru nane

- 500 grams of meat cubes
- 7-8 glasses of water 
- 2 spoons of flour 
- Half a glass of full-fat yogurt 
- 1 egg yolk 
- Half a tea glass of fresh lemon juice
- 1 tablespoon of butter
- Salt, powdered red pepper, dry mint 

Ingredients

Malzemeler

Bayram sofrası
Eid al-Adha table

Mine Durur

Gastronomi
Gastronomylife

106



Kavurma

Yapılışı:

Preparation:

Fried meat

Kurban Bayramı sofralarının vazge-
çilmez lezzeti kavurmayı sebzelerle 
zenginleştirebilirsiniz. 

Soda ya da sütte 2-3 saat marine edilen etler küçük parçalar halinde küp küp 
kesilir, büyük bir tava ya da pilav tenceresinde kızdırılan iç yağı ya da tereyağı-
na ilave edilir. Kavurma parçaları renk değiştirip yağını saldıktan sonra içine 
istenilen büyüklükte doğranmış domates ve biberler eklenir. Hazırlanan karı-
şım, biberler yumuşayana kadar kısık ateşte pişirilmeye devam edilir. Üzerine 
tuz, karabiber, kekik ve pul biber ilave edildikten sonra 2-3 dakika daha tavada  
döndürülür. Yemeğiniz servise hazır.

You may enrich the delicious fried 
meat – the essential delicacy of  
Eid al-Adha tables – with vegetables. 

Marinate the meat for 2-3 hours in sparkling water or milk, cube it in small pieces 
and add them to the unsalted butter or suet fried in a large pan or rice pot. Add the 
tomatoes and peppers sliced at preferred size after the fried meat pieces change 
their colors and leave their oil in the pot. Continue to cook the prepared mixture at 
low heat until the peppers soften. Sear it in the pot for 2-3 minutes after adding the 
salt, black pepper, thyme and chili pepper. Your meal is ready to serve. 

- 1 kilogram et
- 2 yemek kaşığı tuzsuz tereyağı  
  (arzuya göre iç yağı tercih edilebilir)
- 2 adet büyük boy domates
- 3 adet sivri biber
- Tuz, pul biber, kekik, karabiber

- 1 kilogram of meat 
- 2 tablespoons of unsalted butter  
  (suet can be preferred according to taste) 
- 2 large-sized tomatoes
- 3 green peppers
- Salt, chili pepper, thyme, black pepper

Ingredients

Malzemeler

107



Arpa şehriyeli yaz salatası

Yapılışı:

Preparation:

Hafif ama doyurucu bir yaz salatası 
etli yemeklerinizin en iyi tamamlayı-
cısı olacaktır. 

Arpa şehriyeler 6-8 dakika boyunca sıklıkla karıştırılarak haşlanır. Şehriyeler 
pişerken soğan, salatalık ve domatesler küçük parçalar halinde küp küp, közlen-
miş kırmızı biberse şeritler halinde doğranır. Çekirdekleri çatalla gövdelerine 
bastırılarak ayıklanan zeytinler dilimlenir. Soğumaya bırakılmış arpa şehriyeler 
diğer malzemelerle birlikte geniş bir salata kasesine alınarak güzelce karıştırılır. 
Zeytinyağı, limon ve balzamik sirke (veya nar ekşisi) karışımı arzuya göre tuz 
eklenerek çalkalanır ve salataya ilave edilir. 

A light yet filling summer salad will 
be the best complementary to your 
stews. 

Boil the orzo for 6-8 minutes by frequently stirring it. Cube the onion, cucumber and 
tomatoes in small pieces and julienne the red pepper while the orzo is boiling. Slice 
the olives, the pits of which are removed by pressing on with a fork. Take the orzo 
left to cool to a large salad bowl and mix with the other ingredients. Add salt to taste 
to the mixture of olive oil, lemon and balsamic vinegar (or pomegranate syrup), stir 
and add the mixture to the salad. 

Summer salad with orzo

- 1 su bardağı arpa şehriye
- 6 adet cherry domates
- 2 adet salatalık
- 1 orta boy mor soğan
- 15 adet dilimlenmiş siyah zeytin
- 1 adet közlenmiş kırmızı biber  
- Yarım çay bardağı zeytinyağı
- 1 limon
- 1 yemek kaşığı nar ekşisi ya da balzamik sirke

- 1 glass of orzo 
- 6 cherry tomatoes 
- 2 cucumbers
- 1 medium-sized purple onion 
- 15 sliced black olives
- 1 grilled red pepper 
- Half a tea glass of olive oil
- 1 lemon  
- 1 tablespoon of pomegranate syrup or 
  balsamic vinegar

Malzemeler
Ingredients
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Kadayıf with pistachio

Preparation:
Cook the mixture of boiled water and granulated sugar for 15 minutes at a low heat. 
Add the lemon juice and let it cool. Oil the baking tray with some of the melted butter. 
On the tray, put carefully half of the shredded kadayıf so they don’t stick to one an-
other and cover them with the rest of the kadayıf after evenly sprinkling pistachio. 
Add the rest of the butter and put it in the oven heated at 200 degrees. After approx-
imately 20 minutes, take the kadayıf blushed on both sides from the oven and pour 
the sherbet after 2-3 minutes. 

Fıstıklı kadayıf

Yapılışı:

Türk mutfağının geleneksel lezzeti 
kadayıfı bir de fıstıklı denemeye ne 
dersiniz?

Kaynatılan su ve toz şeker karışımı 15 dakika kısık ateşte pişirilir. İçine limon 
suyu eklenerek soğumaya bırakılır. Eritilen tereyağının bir kısmıyla fırın tepsisi 
güzelce yağlanır. Birbirine yapışmaması için parçalara ayrılıp didiklenen kada-
yıfın yarısı tepsiye özenle yayılır, üzerine eşit miktarda Antep fıstığı serpildikten 
sonra kalan kadayıfla üstü kapatılır. Artan tereyağı eklenerek önceden 200 dere-
cede ısıtılmış fırına verilir. Yaklaşık 20 dakika sonra her iki tarafı kızaran kadayıf 
fırından alınır, 2-3 dakika bekletilerek üzerine şerbet dökülür. 

What about trying the traditional  
delicacy of the Turkish cuisine kadayıf 
with pistachio this time? 

- 500 gram tel kadayıf
- 200 gram tuzsuz tereyağı
- 1,5 su bardağı ince çekilmiş Antep fıstığı içi
Şerbet için:
- 2 su bardağı toz şeker
- 2,5 su bardağı su
- 1 tatlı kaşığı taze sıkılmış limon suyu

- 500 grams of kadayıf 
- 200 grams of unsalted butter 
- 1.5 glass of finely ground pistachio 
For the sherbet:
- 2 glasses of granulated sugar 
- 2.5 glasses of water
- 1 dessertspoon of fresh lemon juice

Malzemeler
Ingredients
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Food such as fish, red meat and chicken, 
which are the essentials of our tables, may 
cause a heavy smell in the house depend-
ing on the cooking method. Especially fish 
can cause an unpleasant smell that does 
not disperse for days from where it was 
cooked. Fortunately, there is a highly nat-
ural way to get rid of strong food smells. 
Boil 1 cinnamon stick, 1 teaspoon of clove 
and 1 teaspoon of ginger powder in a small 
pot for 15-20 minutes. With this mixture, 
you will not only eliminate unpleasant 
food smells, but also ensure that your 
house smells fragrant.

Balık, kırmızı et ve tavuk gibi sofraları-
mızın vazgeçilmezi olan besinler pişiril-
me biçimlerine bağlı olarak evin içinde 
ağır bir koku oluşmasına yol açabiliyor-
lar. Özellikle balık, pişirildiği ortamdan 
günlerce dağılmayan rahatsız edici bir 
kokuya sebep oluyor. Neyse ki, ağır ye-
mek kokularını gidermenin çok doğal bir 
yolu var. 1 kabuk tarçın, 1 çay kaşığı kuru 
karanfil ve 1 çay kaşığı toz zencefili küçük 
bir kapta 15-20 dakika kaynatın. Bu karı-
şım sayesinde kötü yemek kokularını yok 
etmekle kalmayacak, evinizin mis gibi 
kokmasını da sağlayacaksınız.

Pratik bilgiler
Good to knowlife

In frequently used kitchens, there is an-
other process that is as weary as the meal 
preparation itself: Cleaning the stove 
covered with food residues and oil stains. 
While cleaning stove surfaces is easy, 
cleaning the stove grates on which the 
sticky oils form layers is quite hard. Do 
not worry; we have a simple suggestion 
that will easily clean your stove grates. 
Put these grates in durable nylon bags of 
appropriate size and add a mixture of  
ammoniac and water. The grates you keep 
in these bags, which you will tightly close 
until the morning, will shine like the first 
day when purified with water. 

Sürekli yemek pişirilen mutfaklarda 
en az yemek hazırlığı kadar yorucu bir 
süreç daha var: Yemek artıkları ve yağ  
lekeleriyle kaplanan ocağın temizlenmesi. 
Ocak yüzeylerinin temizliği görece kolay-
ken, yapışan yağların üzerinde tabakalar 
oluşturduğu ocak tellerini arındırmak bir 
hayli zor. Merak etmeyin, ocak tellerinizi 
kolayca temizleyecek basit bir önerimiz 
var. Bu telleri uygun boyutlarda ve daya-
nıklı poşetlere koyun, içine de amonyak 
ve su karışımını ekleyin. Sabaha kadar 
ağzı sıkıca kapatılan bu poşetlerde tut-
tuğunuz teller, su ile arındırıldığında ilk 
günkü gibi parıldayacaktır. 
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You may renew, polish and prolong the 
life of all the wood in your home from fur-
niture to decorative materials, or even to 
the chopping board you use in the kitchen 
without the need for professional inter-
vention. How? Melt 30 grams of beeswax 
you can buy from herbalists with the bain- 
marie method, add 6 spoons of olive oil 
and store the mixture you have prepared 
in a covered pot. When this natural wood 
polish freezes and gets a creamy consist-
ency, you can safely use it on all wooden  
surfaces with the help of a fabric.

Mobilyalarınızdan dekoratif eşyalara, 
hatta mutfakta kullandığınız kesme tah-
tasına kadar evinizde bulunan bütün 
ahşapları profesyonel bir müdahaleye 
gerek duymadan yenileyebilir, parlatabi-
lir ve ömrünü uzatabilirsiniz. Nasıl mı? 
Aktarlardan temin edeceğiniz 30 gram 
balmumunu benmari usulü eritin ve içine  
6 kaşık zeytinyağı ilave ederek hazırladı-
ğınız karışımı kapaklı bir kapta muhafa-
za edin. Elde ettiğiniz bu doğal ahşap ci-
lası donup kremsi bir kıvam aldığı zaman 
bir bez yardımıyla tüm ahşap yüzeylerde 
güvenle kullanabilirsiniz.

It is quite easy to ensure the hygiene of 
plush and cloth toys of children by using 
washing machine. Well, how are we to 
clean toys made of materials such as plas-
tic and silicon? The answer is simple! We 
can securely wash all toys that will not be 
damaged in high temperature in our dish-
washer. We can further facilitate our job 
by putting small toys in laundry nets. We 
can step forward in our struggle against 
bacteria by adding some apple cider  
vinegar inside our dishwasher’s rinse aid 
dispenser. 

Çocukların pelüş ve kumaş oyuncakları-
nın hijyenini çamaşır makinesi kullana-
rak sağlamak bir hayli kolay. Peki, plastik 
ve silikon gibi malzemelerden yapılmış 
oyuncakları nasıl temizleyeceğiz? Ceva-
bı basit! Yüksek ısıda zarar görmeyecek 
bütün oyuncakları bulaşık makinemizde 
güvenle yıkayabiliriz. Küçük oyuncakları 
çamaşır filelerine koyarak işimizi daha 
da kolaylaştırabiliriz. Bulaşık makinemi-
zin parlatıcı gözüne bir miktar da elma 
sirkesi eklersek bakterilere karşı savaşı-
mızda bir adım daha öne çıkabiliriz.

Ahşaplarınız iyileşsin
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The Post and Telegraph Organization Corporation (PTT Corp.) 
develops and diversifies its services in accordance with the 
requirements of our age and expectations of the citizens. The 
178-year-old rooted institution continues to facilitate the lives of 
citizens with the “Reconciliation for Reconstruction” collections, 
departure fee collections and HGS Corporate services. 

A cooperation protocol was signed between the PTT Corp. and 
the General Directorate of Public Accounts on 27 April 2018. 
With this protocol, collection transactions concerning the  
General Directorate of Public Accounts started to be car-
ried out at PTT offices as of 27 June 2018. Thanks to the col-
laboration between the two institutions, the collections of the  
“Reconstruction for Reconciliation” can be carried out via PTT. 

e-Collection transactions

One of the leading institutions of the digital transformation 
in Turkey, PTT Corp. offers great facility to customers with its 
e-Collection services, as well. Within the framework of the pro-
tocol the Company signed with the Revenue Administration, 
many collection transactions, including traffic administra-
tive fine, highway passage fee, administrative fine and Motor  

New services that facilitate life by the PTT 
PTT’den hayatı kolaylaştıran yeni hizmetler

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT A.Ş.) çağın ge-
rekleri ve vatandaşların beklentileri doğrultusunda hizmetle-
rini geliştiriyor, çeşitlendiriyor. 178 yıllık köklü kuruluş, yeni 
hayata geçirdiği İmar Barışı tahsilatı, yurt dışı çıkış harcı tah-
silatı ve HGS Kurumsal hizmetleriyle vatandaşların hayatını 
kolaylaştırmaya devam ediyor.

PTT A.Ş. ile Muhasebat Genel Müdürlüğü arasında 27 Nisan 
2018 tarihinde bir işbirliği protokolü imzalandı. Bu protokolle, 
Muhasebat Genel Müdürlüğü tahsilat işlemleri 27 Haziran 
2018 tarihi itibarıyla PTT işyerlerinden yapılmaya başlandı. 
İki kurum arasındaki işbirliği sayesinde İmar Barışı tahsilat 
işlemleri de PTT aracılığıyla gerçekleştirilebiliyor.

e-Tahsilat işlemleri

Türkiye’de dijital dönüşümün öncü kurumlarından PTT A.Ş., 
e-Tahsilat hizmetiyle de vatandaşlara büyük kolaylık sağlıyor. 
Şirket’in Gelir İdaresi Başkanlığı ile imzaladığı protokol çer-
çevesinde aralarında trafik idari para cezası, karayolları geçiş 
ücreti ve idari para cezası, Motorlu Taşıtlar Vergisi, Karayolu 
Taşıma Kanunu cezası, yıllık gelir vergisi, 6001 sayılı Kanunun 
30/2 maddesi gereğince verilen idari para cezası, yurt dışı  

Haberler 
Newslife 1
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Vehicles Tax, fines regarding the Road Transport Act, annual in-
come tax, administrative fine tickets pursuant to article 30/2 of 
the Law numbered 6001, departure fee, passport fee, allowance 
fee for the telephones brought with the passenger can be carried 
out online on the e-Collection system. In addition, one can also 
benefit from the e-Collection facility in the land registry and ca-
dastre fees and circulating capital service charge as well as the 
collections of the General Directorate of Public Accounts. In the 
said payments, postal web system can be accessed in the cash 
desks at PTT offices and the operation is completed by using the 
e-Collection menu of the related system.

“HGS Corporate” for companies 

HGS Corporate is among the new services of the PTT Corp., as 
well. HGS Corporate offers the opportunity to easily manage 
and track the HGS labels of vehicles in the company fleet from a 
single point. In addition, the company can report HGS account 
transactions of its vehicles and passage violations.

çıkış harcı, pasaport harcı ve yolcu beraberinde getirilen  
telefon kullanım izin harcının da bulunduğu çok sayıda tah-
silat işlemi e-Tahsilat sistemi üzerinden çevrimiçi olarak ger-
çekleştirilebiliyor. Ayrıca, tapu ve kadastro harçları ile döner 
sermaye hizmet bedelleri ve Muhasebat Genel Müdürlüğü 
tahsilatlarında da e-Tahsilat kolaylığından yararlanılabiliyor. 
Söz konusu ödemelerde PTT işyerlerindeki gişelerden pos-
ta web sistemine giriş yapılıyor ve ilgili sistemin e-Tahsilat  
menüsünden faydalanarak işlem tamamlanıyor. 

Şirketler için “HGS Kurumsal” 

PTT A.Ş.’nin yeni hizmetleri arasında HGS Kurumsal da yer 
alıyor. HGS Kurumsal, şirket filosundaki araçların HGS eti-
ketlerinin tek bir yerden kolayca yönetilmesine ve takip edil-
mesine imkan veriyor. Bunun yanı sıra şirket, araçlarının 
HGS hesap hareketlerini ve geçiş ihlallerini raporlayabiliyor.
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“Köprüler” temalı pulumuz  
“En Iyi Avrupa Pulu” yarışmasında
Our stamp themed “Bridges” participates  
in the competition of “Best EUROPA Stamp” 

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT A.Ş.),  
Edirne’de bulunan ve ülkemizin en önemli kültür varlıkla-
rından biri olan Uzunköprü’nün görselinin yer aldığı pulla  
“En İyi Avrupa Pulu” yarışmasına katıldı.

Avrupa Kamu Posta İşletmecileri Birliği (PostEurop) ta-
rafından 2002 yılından beri düzenlenen ve bu seneki te-
ması “Köprüler” olarak belirlenen “En İyi Avrupa Pulu” 
yarışmasında 9 Eylül 2018 tarihine kadar internet üze-
rinden oy kullanılabilecek. Çeşitli ülkelere ait pulların  
www.posteurop.org/europa2018 adresinde beğeni ve oylama-
ya sunulduğu yarışmanın sonuçları 3 Ekim 2018 tarihinde 
Gürcistan’da gerçekleştirilecek PostEurop Genel Kurulu’nda 
açıklanacak. 

The Post and Telegraph Organization Corporation (PTT Corp.) 
is participating in the “Best EUROPA Stamp” competition with 
the stamp that features the visual of Edirne’s Uzunköprü, one of 
the most important cultural assets of our country. 

In the “Best EUROPA Stamp” competition, which has been or-
ganized since 2002 by the Association of European Public 
Postal Operators (PostEurop) and the theme of which has been 
determined as “Bridges” this year, votes will be casted until  
9 September 2018 on the Internet. The results of the competi-
tion, in which stamps of various countries are open for viewing 
and voting on the web site www.posteurop.org/europa2018, 
will be announced at PostEurop’s General Assembly to be held 
on 3 October 2018 in Georgia. 

2
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Uzunköprü, the visual of which is featured on the stamp that 
represents our country in the “Best EUROPA Stamp” competi-
tion, is the longest stone bridge of the world that has reached 
our day. Located on the River Ergene in Uzunköprü district of 
Edirne and constructed with a length of 1392 meters during the 
Sultan Murad II period, the historical bridge is included in the 
UNESCO World Heritage Tentative List. 

International successes crowned with awards 

PTT Corp. has achieved many successes in the “Best EUROPA 
Stamp” contest until today. Participating in the competition 
carried out under the theme “Castles” with the stamp featuring 
the visual of the Kars Castle last year, the Company received 
the highest vote in the category of “Online (Internet Voting)” and 
was accorded the award of “Best EUROPA Golden Stamp”. PTT 
Corp. achieved important results in the competition in the pre-
vious years and made our country proud. Having received the 
award of “Best EUROPA Golden Stamp” with the stamps themed 
“Forests” in 2011, “Van of the Postman” in 2013 and “Old Toys” 
in 2015, PTT Corp. received the award of “Best EUROPA Silver 
Stamp” with the stamps themed “PostEurop (Visit Turkey)” in 
2012 and “National Musical Instruments” in 2014.

“En İyi Avrupa Pulu” yarışmasında ülkemizi temsil eden pulda 
görseline yer verilen Uzunköprü, dünyanın günümüze ulaşan 
en uzun taş köprüsü olma özelliği taşıyor. Edirne’nin Uzun-
köprü ilçesindeki Ergene Nehri üzerinde yer alan ve Sultan  
II. Murad döneminde 1392 metre uzunluğunda inşa edi-
len tarihî köprü, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi’nde  
bulunuyor. 

Uluslararası başarılar ödüllerle taçlanıyor

PTT A.Ş., “En İyi Avrupa Pulu” yarışmasında bugüne kadar 
pek çok başarı elde etti. Geçen yıl “Kaleler” temasıyla dü-
zenlenen yarışmaya Kars Kalesi görselli pulla katılan Şirket, 
“Çevrimiçi (İnternet Oylaması)” kategorisinde en fazla oyu 
alarak “Avrupa’nın En İyi Altın Pulu” ödülünün sahibi oldu. 
PTT A.Ş. daha önceki yıllarda da yarışmada önemli derece-
ler elde ederek ülkemize büyük gurur yaşattı. 2011 yılında 
“Ormanlar”, 2013 yılında “Posta Arabaları ve Posta Araçları”, 
2015 yılında “Eski Oyuncaklar” temalı pullarla “Avrupa’nın 
En İyi Altın Pulu” ödülünü kazanan PTT A.Ş., 2012 yılın-
da “PostEurop (Türkiye’yi Ziyaret Edin)”, 2014 yılında ise  
“Ulusal Müzik Enstrümanları” temalı pullarla “Avrupa’nın En 
İyi Gümüş Pulu” ödülünü aldı.
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“Euromed (Akdeniz’deki Evler)”  
konulu anma pulu
Commemorative stamp themed  
“Euromed (Houses in the Mediterranean)”

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT A.Ş.),  
“Euromed (Akdeniz’deki Evler)” konulu anma pulunu filateli 
dünyasına kazandırdı. Zengin Akdeniz kültürünün evler üze-
rindeki yansımasının işlendiği pul 9 Temmuz 2018 tarihinde 
tedavüle çıkarıldı.

45x45 milimetre boyutundaki, 2 TL ve 4 TL bedelli anma 
pulu ile söz konusu pula ait 140x210 milimetre boyutundaki, 
7 TL bedelli ilkgün zarfı 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 “Euromed (Akdeniz’deki Evler) 
09.07.2018 ANKARA” ibareli ilkgün damgası kullandırıldı. 

The Post and Telegraph Organization Corporation (PTT Corp.) 
introduced the commemorative stamp themed “Euromed  
(Houses in the Mediterranean)” to the world of philately. The 
stamp, on which the reflection of the rich Mediterranean culture 
on the houses was treated, was put into circulation on 9 July 2018. 

The commemorative stamp of 45x45 millimeters for the values 
of 2 TL and 4 TL as well as the first day stamp of 140x210 milli-
meters for a value of 7 TL were put up for sale at PTT branches, 
on www.filateli.gov.tr and on the mobile application of philately.

The first day stamp with the inscription “Euromed (Akdeniz’deki 
Evler) 09.07.2018 ANKARA” was used on the same day as the sale 
of the said philatelic products at the address of “PTT Pul Müzesi 
Anafartalar Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 13 Ulus/ANKARA.”

3
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PTT, 47. Balkan Ülkeleri Postacı Yürüyüş Yarışması’nda
PTT in the 47th Balkan Postal Workers Race Walking Championship

Hizmet ve ürün çeşitliliğiyle hayatın her alanına dokunan 
çalışmalara imza atan Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim 
Şirketi (PTT A.Ş.), sportif faaliyetleriyle de adından söz et-
tiriyor. Şirket, 9-11 Ağustos 2018 tarihleri arasında Bosna 
Hersek’te düzenlenecek 47. Balkan Ülkeleri Postacı Yürüyüş  
Yarışması’nda ülkemizi temsil edecek. 

Balkan ülkelerinin posta idareleri arasındaki ilişkilere önemli 
katkı sağlayan yarışmanın bu yılki Türkiye seçmeleri 11 Mayıs 
2018 tarihinde Eskişehir’de yapıldı. Son derece çekişmeli ve 
centilmence geçen mücadelede 35 kadın ve 65 erkek sporcu 
ter döktü. Yarışma sonucunda erkeklerde ilk 10 ve kadınlar-
da ilk 6 sırada yer alanlar 18-19 Temmuz 2018 tarihlerinde  
Ankara’da yapılan Millî Takım seçmelerine katıldı. Bu seç-
meler neticesinde kadınlarda ilk 3’e, erkeklerde ilk 5’e giren 
sporcular 47. Balkan Ülkeleri Postacı Yürüyüş Yarışması’nda 
Türkiye’yi ve PTT A.Ş.’yi temsil etmeye hak kazandı. 

Kadınlarda Ankara PTT Başmüdürlüğü’nden Esra Sağlam 
ve Fatma Temel, İzmir PTT Başmüdürlüğü’nden Gülşen 
Eser, erkeklerde ise Ankara PTT Başmüdürlüğü’nden Serkan  
Doğan, Van PTT Başmüdürlüğü’nden Tarık Karabulut, PTT 
A.Ş. Genel Müdürlüğü’nden Hanifi Çobanoğlu, Düzce PTT 
Başmüdürlüğü’nden Selim Köseer ve İstanbul Avrupa Yakası 
PTT Başmüdürlüğü’nden Erdem Vural Millî Takım kadrosun-
da yer aldı. Sporcular Bosna Hersek’te başarılı sonuçlar elde 
edebilmek için hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Carrying out works that touch every field of life with its service 
and product diversity, the Post and Telegraph Organization  
Corporation (PTT Corp.) makes a name for itself with its sportive 
activities, as well. The Company will represent our country in the 
47th Balkan Postal Workers Race Walking Championship to be 
carried out in Bosnia and Herzegovina between 9-11 August 2018. 

This year’s Turkish selections of the competition, which makes 
great contribution to the relations between the postal ad-
ministrations of Balkan countries, were held in Eskişehir on  
11 May 2018. In the race, which was highly competitive and 
friendly, 35 women and 65 men competed. At the end of the 
competition, those who ranked in the first 10 in men’s category 
and 6 in women’s category participated in the National Team 
selections organized in Ankara between 18-19 July 2018. As 
a result of these selections, those who ranked in the first 3 in  
women’s category and 5 in men’s category were entitled to 
represent Turkey and the PTT Corp. in the 47th Balkan Postal  
Workers Race Walking Championship. 

Esra Sağlam and Fatma Temel from Ankara PTT Head Office, 
Gülşen Eser from İzmir PTT Head Office in women’s category; 
Serkan Doğan from Ankara PTT Head Office, Tarık Karabulut 
from Van PTT Head Office, Hanifi Çobanoğlu from PTT Corp. 
General Directorate, Selim Köseer from Düzce PTT Head Of-
fice and Erdem Vural from İstanbul European Side PTT Head  
Office in men’s category joined the National Team line-up.  
Athletes continue their preparation in full speed to achieve  
successful results in Bosnia and Herzegovina.
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The rooted institution of Turkey, the Post and Telegraph Organ-
ization Corporation (PTT Corp.) continues to enhance its broad 
service network throughout the country. The Company, which 
aims to increase the number of its offices to 15 thousand in 5 years 
so that each citizen can reach a PTT office in 20 minutes wherev-
er they go from where they are, adds new ones to its offices with 
the understanding of “the closest, fastest and most secure service”.

PTT continues to enhance its service network
PTT hizmet ağını genişletmeye devam ediyor

Türkiye’nin köklü kuruluşu Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim 
Şirketi (PTT A.Ş.) yurt çapında yaygın hizmet ağını genişletmeye 
devam ediyor. Her vatandaşın bulunduğu noktadan hangi yöne 
giderse gitsin 20 dakika içinde bir PTT işyerine ulaşabilmesi için 
5 yıl içinde işyeri sayısını 15 bine ulaştırmayı hedefleyen Şirket, 
“en yakın, en hızlı, en güvenilir hizmet” anlayışıyla işyerlerine 
yenilerini ekliyor. 

5
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15 Haziran-15 Temmuz 2018 tarihleri arasında Türkiye gene-
linde pek çok yeni PTT işyeri, acente ve Pttmatik’in açılışı ger-
çekleştirildi. Ağrı, Ankara, Bursa, İstanbul, Kütahya, Nevşehir, 
Trabzon ve Yozgat olmak üzere 8 ilde toplam 9 işyeri; Bartın, 
Bursa, Hatay, İstanbul, Kahramanmaraş, Samsun ve Tokat ol-
mak üzere 7 ilde toplam 8 acentelik hizmete sunuldu. Ayrıca, 
Aksaray, Ankara, Antalya, Artvin, Balıkesir, Batman, Bayburt, 
Bolu, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Gaziantep, Hatay,  
Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Karaman, Kayseri,  
Kırıkkale, Kocaeli, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, 
Osmaniye, Samsun, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Tokat ol-
mak üzere 34 ilde toplam 129 Pttmatik’in açılışı gerçekleştirildi.

Many new PTT branches, agencies and Pttmatiks were opened 
throughout Turkey between 15 June 2018 and 15 July 2018. 
A total of 9 branches in 8 cities, namely Ağrı, Ankara, Bursa, 
İstanbul, Kütahya, Nevşehir, Trabzon and Yozgat; a total of  
8 agencies in 7 cities, namely Bartın, Bursa, Hatay, İstanbul, 
Kahramanmaraş, Samsun and Tokat were put into service. In 
addition, a total of 129 Pttmatiks in 34 cities, namely Aksaray, 
Ankara, Antalya, Artvin, Balıkesir, Batman, Bayburt, Bolu, 
Bursa, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Gaziantep, Hatay, Isparta, 
İstanbul, İzmir, Karabük, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kocaeli, 
Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Osmaniye, Samsun, 
Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ and Tokat were opened. 

PTT A.Ş. İstanbul-Köyiçi Şubesi

PTT A.Ş. Ağrı-Süphandağı Şubesi PTT A.Ş. Ankara-Altınışık Şubesi

PTT A.Ş. Bursa-Demirci Şubesi
PTT Corp. İstanbul-Köyiçi Office

PTT Corp. Ağrı-Süphandağı Office PTT Corp. Ankara-Altınışık Office

PTT Corp. Bursa-Demirci Office
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life
KITAP
BOOK

Yıl 1960. Jennifer Stirling varlıklı koca-
sıyla lüks içinde yaşamaktadır. Ancak bir 
gün her şeyi bırakıp kendisiyle gelmesini 
isteyen bir adama âşık olur. Bay Boot’un 
Jennifer’a yazdığı acı dolu aşk mektup-
ları, 2003 yılında özel hayatı ve gaze-
tecilik kariyeri yolunda gitmeyen Ellie 
Haworth’un eline geçecek ve genç kadın, 
kendisini derinden etkileyen mektupla-
rın eksik parçalarını bir araya getirmek 
için yola koyulacaktır.

It is 1960. Jennifer Stirling leads a life 
of luxury. However, one day she falls in 
love with a man who wants her to leave 
everything behind and come with him. 
Full of pain, the love letters written by 
Mr. Boot to Jennifer will be found in 2003 
by Ellie Haworth, who has a troubled 
private life and journalism career, and 
the young woman will start out to bring 
together the missing parts of the letters 
which touched her deeply.

SEVGILINDEN  
SON MEKTUP
THE LAST LETTER  
FROM YOUR LOVER   
JOJO MOYES     
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Alternatif müziğin sevilen isimlerinden 
Mabel Matiz, annesinin adını verdiği 
“Maya” albümünü müzikseverlerin beğe-
nisine sundu. Fiziksel ve dijital platform-
larda aynı anda yayımlanan albümde yer 
alan 21 parçadan 19’unun söz ve müziği 
sanatçıya ait. Aranjmanlarda alternatif 
yaklaşımlar denemekten çekinmeyen 
müzisyen, albümü “Yeni bir dönemin 
başlangıcı” olarak nitelendiriyor.

One of the most loved figures of alterna-
tive music, Mabel Matiz offered his album 
“Maya” which he named after his mother to 
the loves of music. Among the 21 pieces of 
the album released simultaneously on phys-
ical and digital platforms, 19 were written 
and composed by the artist. Not abstaining 
from trying alternative approaches in his 
arrangements, the musician describes the 
album as the “Beginning of a new era”. 

MÜZIK
MUSIC

MAYA   
MABEL MATIZ  
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YÖNETMEN DIRECTOR: AMANDA STHERS
OYUNCULAR STARS: ROSSY DE PALMA, TONI COLLETTE,  
HARVEY KEITEL, MICHEAL SMILEY 
YAPIM PRODUCTION: FRANSA FRANCE
TÜR GENRE: DRAM, KOMEDI, ROMANTIK DRAMA, COMEDY, ROMANCE

life
FILM
MOVIE

Evliliklerine heyecan katmak is-
teyen Anne ve Bob, Amerika’dan 
kalkıp Paris’te bir malikaneye 
taşınır. Yeni evlerinde bir da-
vet vermek isteyen çift, sosyetik 
dostlarından oluşan 12 kişilik bir 
davetli listesi hazırlar. Son anda 
eklenen konukla davetli sayısının 
13’e çıkması Anne’i rahatsız eder. 
Uğursuz sayıyı değiştirmek için 
evin hizmetçisi Maria’nın yeme-
ğe katılmasını ve zenginmiş gibi 
davranmasını ister.

Anne and Bob, who want to spice 
up their marriage, leave America 
to move to a mansion in Paris. 
The couple, who wants to host a  
party in their new house, prepares 
a guest list of 12 formed of their 
classy friends. That the number 
of invitees increases to 13 with a 
last minute guest bothers Anna. In 
order to change the unlucky num-
ber, she wants Maria, the servant 
of the house, to participate in the 
dinner and act as if she was rich. 

MADAME
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PTT’DEN YAZA ÖZEL

KAMPANYASI
DEV İNDİRİM 

24 Mayıs-31 Ağustos 2018 tarihleri arasında bireysel göndericiler tarafından postaya verilecek tüm  
APS Kurye, Posta Kargosu ve Kargo gönderilerine mevcut Posta ve Telgraf Ücret Tarifesi üzerinden %25 indirim uygulanacaktır. 



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, 
7,5 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 7.5 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. 

Bilgi
Informationlife
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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 Hybrid Mail service. 
In this service, which can be used by es-
tablishments, institutions and persons 
alike, collective sendings such as bills, 
insurance policy, bank statements, con-
gratulatory notes, brochures and cel-
ebration notes are printed by the PTT 
Corp. and sent to the relevant persons. 
Offered by only a few postal administra-
tions in the world, this service is granted 
in Turkey under the quality and safety of 
the PTT Corp.
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Bulmacalife Hazırlayan: Mustafa Başaran

126



SU
D

O
KU

127127



Bulmacalife Çözümler

128



ZAMANINDA



1000 1788


