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Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi olarak oldukça yo-
ğun, hareketli, bir o kadar da mutluluk verici günlerden ge-
çiyoruz. Gerek yurt içinde gerek yurt dışında birbiri ardına 
gerçekleştirdiğimiz faaliyetler, bu ay 178’inci kuruluş yıldö-
nümünü kutlayacağımız PTT’mizin hızla bir dünya markası 
haline geldiğine işaret ediyor. Yaklaşık iki asırlık tecrübesini 
yenilikçi vizyon ve stratejilerle harmanlayarak geleceğe emin 
adımlarla ilerleyen Şirketimiz, bir yandan tüm hizmet alan-
larında atılımlar yaparken, bir yandan da Dünya Posta Birliği 
(Universal Postal Union-UPU) İdari Konsey Başkanı sıfatıy-
la küresel posta sektörüne yön veriyor. Bunun son örneğini, 
UPU 2. Olağanüstü Kongresi’ndeki etkin ve verimli çalışma-
larımız oluşturuyor.

Geçtiğimiz ay Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’da düzenle-
nen Olağanüstü Kongre, hem Dünya Posta Birliği hem sektör 
adına kritik kararlar alınması nedeniyle tarihî nitelik taşıyor. 
40 yıllık müzakerelerin ardından UPU Reformu’na ilişkin 
fikir birliğine varılan, üye ülkelerin katkı paylarına yönelik 
sistemin güncellenmesi ve Emeklilik Fonu stabilizasyonu 

As the Post and Telegraph Organization Corporation (PTT Corp.) 
we are experiencing quite busy and lively days that are just as 
happy. The successive activities we undertake both at home and 
abroad point out to the fact that our PTT, the 178th establishment 
anniversary of which we are celebrating this month, is quickly 
becoming a global brand. Taking firm steps towards the future 
by blending its experience of almost two centuries with innova-
tive vision and strategies, our Company makes leaps in all of its 
fields of service on one hand, and steers the global postal sector 
as the Universal Postal Union (UPU) Council of Administration 
Chair on the other. The most recent example to this leadership is 
our efficient and productive works at the UPU 2nd Extraordinary 
Congress.

Organized at the Ethiopian capital of Addis Ababa last month, the 
Extraordinary Congress is historical in nature due to the critical 
decisions taken related to both the Universal Postal Union and 
the sector. The Extraordinary Congress, during which consensus 
was achieved on the UPU Reform after 40 years of negotiations, 
serious progress was made on updating the system applied to 

178 yıllık tecrübemiz, yenilikçi vizyon ve 
stratejilerimizle küresel posta sektörüne yön veriyoruz
We are steering the global postal sector with our experience of 178 years, 
innovative visions and strategies

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

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

GENEL MÜDÜR’DEN
DIRECTOR GENERAL’S ADDRESS
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yolunda ciddi adımlar atılan, Entegre Ürün Planı ve Entegre 
Ücretlendirme Planı konularında kayda değer mesafe kate-
dilen Olağanüstü Kongre, sektör paydaşları arasındaki yakın 
işbirliği ve dayanışma ruhunu bir kez daha ortaya koyması 
bakımından da büyük önem arz ediyor. PTT olarak, gerek 
gündem maddelerine yönelik teklif ve değerlendirmelerimiz 
gerek güçlü temaslarımızla Addis Ababa’daki çalışmalara 
önemli katkı sunmaktan memnuniyet duyuyoruz. Ayrıca, 
Olağanüstü Kongre sırasında gerçekleştirdiğimiz ikili görüş-
meler neticesinde başta e-ticaret ve teknoloji olmak üzere çe-
şitli alanlarda bölgesel ve küresel işbirliklerimizi geliştirme 
yönünde ciddi adımlar atmış bulunuyoruz. 

Geçtiğimiz ay Etiyopya’nın yanı sıra Malezya’da son derece 
verimli görüşmeler yaptığımızı, ayrıca yurt içinde pek çok 
önemli faaliyet gerçekleştirdiğimizi ifade etmek istiyorum. 
Ankara’da düzenlediğimiz Yönetim ve Değerlendirme Top-
lantımız, 2018 yılındaki çalışmalarımızı detaylı bir şekilde 
ele almamıza ve gelecek döneme yönelik stratejilerimizi be-
lirlememize imkan sağladı. Vatandaşların hayatını kolaylaş-
tırma, ülke ekonomisine sunduğu katkıyı artırma şiarıyla 
faaliyetlerini sürdüren Şirketimiz, toplumun çeşitli kesim-
lerine yönelik ürün ve hizmetler geliştirmeye devam ediyor. 
Bu çerçevede daha önce memurlarımızı “Motif Kart”, esnaf 
ve sanatkarlarımızı “Esnaf Kart” ile buluşturan PTT’miz, 
bu kez çiftçilerimiz için “Tarım Kart” üretti. Türkiye Tarım 
Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği’nin işbirliğiyle hayata 
geçirdiğimiz ve protokol imza törenini Sayın Bakanlarımız 
Mehmet Cahit Turhan ile Bekir Pakdemirli’nin iştirakleriyle 
gerçekleştirdiğimiz “Tarım Kart”ın hayırlı uğurlu olmasını 
temenni ediyorum. PTT’miz teknolojiyi sadece tüketen değil, 
aynı zamanda üreten bir kurum olduğunu tüm faaliyet alan-
larında ortaya koyuyor. Bunun en güzel örneklerinden birini 
drone’la kargo teslimatı projemiz oluşturuyor. Geçtiğimiz ay 
İstanbul’daki TEKNOFEST’te kamuoyuyla buluşturduğumuz 
“PTT Kargo Drone”, Türkiye’de bir ilk olması dolayısıyla bizi 
gururlandırıyor. İçinde bulunduğumuz Ekim ayında Şirke-
timiz yine ulusal ve uluslararası düzeyde yoğun faaliyetlere 
imza atmaya hazırlanıyor. 

Ülkemizin yüz akı kurumlarından PTT’mizin 178’inci kuru-
luş yıldönümünü kutluyor, tüm teşkilat mensuplarımıza özve-
rili çalışmaları dolayısıyla şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca, 
Cumhuriyet Bayramımızı ve Ankara’nın başkent oluşunun 
95’inci yıldönümünü en kalbî duygularımla tebrik ediyorum.

member states’ contribution classes, and the stabilization of the 
Pension Fund, and considerable steps were taken in terms of the 
Integrated Product Plan and Integrated Remuneration Plan, is 
also of major importance in terms of once again revealing the 
close cooperation and spirit of solidarity between the stakehold-
ers of the sector. As the PTT, we are glad to have significantly con-
tributed to the works in Addis Ababa through both our propos-
als and assessments related to the agenda items as well as solid 
contacts. Moreover, as a result of the bilateral meetings we held 
during the Extraordinary Congress, we have taken important 
steps towards enhancing our regional and global collaborations 
in various fields, namely e-commerce and technology.

I would like to state that last month we held quite productive 
meetings in Malaysia in addition to Ethiopia, and carried out 
many important activities at home. Our Management and Eval-
uation Meeting we organized in Ankara provided us the oppor-
tunity to handle our 2018 works in detail, and to determine our 
strategies for the next period. Carrying out its activities with 
the principle of facilitating the lives of citizens, and increasing 
its contribution to the country’s economy, our Company contin-
ues to develop products and services targeting the various seg-
ments of the society. Within this framework, our PTT – which 
had previously introduced “Motif Card” to our civil servants, 
and “Tradesmen Card” to our tradesmen and artisans – devel-
oped “Agriculture Card” for our cultivators. I hope that “Agricul-
ture Card”, realized in collaboration with the Central Union of  
Turkish Agricultural Credit Cooperatives – and the protocol 
signature ceremony of which was attended by our Esteemed 
Ministers Mehmet Cahit Turhan and Bekir Pakdemirli – will be 
beneficial. In all of its fields of activity, our PTT demonstrates 
that it is an institution that not only consumes but also produc-
es technology. One of the best examples of this fact is our drone 
delivery project. The “PTT Kargo Drone”, which we introduced 
to the public last month at the TEKNOFEST in İstanbul, makes 
us proud since it is a first in Turkey. In the current month of  
October, our Company is getting prepared to undertake busy  
activities on both the national and international level.

I congratulate the 178th establishment anniversary of our PTT, 
which is among the institutions that make our country proud, 
and offer my gratitude to all the members of our organization 
for their dedicated works. Moreover, I wholeheartedly celebrate 
our Republic Day and the 95th anniversary of the proclamation 
of Ankara as capital.
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“Millî teknoloji hamlesi doğrultusundaki  
tüm çalışmaları desteklemekte kararlıyız”
“We are determined to support all works towards the national technology leap”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günümüz dünyasın-
da teknoloji üretiminin önemini vurgulayarak, “Millî tekno-
loji hamlesi doğrultusundaki tüm çalışmaları desteklemekte 
kararlıyız” dedi.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve İstanbul Büyük-
şehir Belediyesi tarafından 20-23 Eylül 2018 tarihleri arasın-
da düzenlenen İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festiva-
li’ni (TEKNOFEST) ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
burada yaptığı konuşmada, “Günümüz dünyasında gerçek 
anlamda bağımsızlığın birinci şartı, teknolojiyi tasarlayan, 
geliştiren, üreten ve ihraç eden ülke konumuna ulaşmaktır. 
Teknoloji konusunda sadece kullanıcı olarak kaldığımız süre-
ce hiçbir alanda özgürlüğümüzü garanti altına alamayız” de-
ğerlendirmesinde bulundu. Dünyada “güvenlik” kavramının 
anlamının büyük ölçüde değiştiğine işaret eden Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, “Artık fiziki güvenliğinizi siber güvenlikle, diji-
tal sanayiyle, yerli yazılımla, yapay zekayla tahkim etmiyorsa-
nız, kendi kendinizi kandırıyorsunuz demektir. Günümüzde 
dijital güvenliğiniz yoksa istediğiniz kadar fiziki tedbir uygu-
layın, gerçek manada özgürlüğünüzü sağlayamazsanız” dedi. 

Underlining the importance of technology production in our 
day, President Recep Tayyip Erdoğan said, “We are deter-
mined to support all works towards the national technology 
leap.”

Visiting the İstanbul Aeronautics, Space and Technology 
Festival (TEKNOFEST) organized by the Turkey Technology 
Team Foundation (T3 Foundation) and İstanbul Metropol-
itan Municipality on 20-23 September 2018, President Er-
doğan delivered a speech at the event and evaluated, “The 
first precondition of full independence in our day is to reach 
the status of a country that designs, develops, produces and 
exports technology. As long as we remain mere users when it 
comes to technology, we cannot guarantee our freedom in any 
field.” Pointing that the concept of “security” has significantly 
changed in the world, President Erdoğan said, “Now, if you are 
not strengthening your physical security with cyber security, 
digital industry, national software, or artificial intelligence, it 
means you are fooling yourself. In our day, if you do not have 
digital security, you can implement all sorts of physical meas-
ures but still cannot ensure your freedom in the real sense.” 

Güncel
Agendalife 1Güncel
Agendalife 1
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“Türkiye, savunma sanayi ihtiyaçlarının  
yüzde 65’ini kendisi üretebiliyor”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanlığı döne-
minde savunma sanayi teknolojilerine yönelik büyük bir atı-
lım başlattıklarını ifade ederek şunları söyledi: “Projelerin, 
tasarımından finansmanına kadar her aşamasını bizzat ta-
kip ettim. Tank, helikopter, insansız hava aracı gibi pek çok 
ürünün hazır alım projelerini iptal ederek tamamında millî 
ve özgün model geliştirme çalışmalarını başlattık.  Bu sayede 
Türkiye, savunma sanayi ihtiyaçlarının yüzde 65’ini kendisi 
üretebilen bir ülke durumuna gelmiştir. Sadece kendi ihtiyaç-
larımızı karşılamakla kalmadık, önemli bir ihracat düzeyine 
de ulaştık. Halen ülkemizde 600’ün üzerinde savunma sanayi 
projesi yürütülüyor. Tanktan zırhlı araçlara, savaş gemisin-
den denizaltıya, uçaktan helikoptere, silahlı ve silahsız insan-
sız hava araçlarından millî piyade tüfeğine, uydulardan hava 
savunma sistemlerine, füzelerden lazer silahlarına kadar  
geniş bir ürün yelpazesine sahibiz.” 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, teknolojide ileri bir düzeye gelme-
nin tek yolunun çalışmak olduğunu belirterek, “Yazılımdan 
donanıma kadar her alanda katetmemiz gereken çok mesafe 
bulunduğunun farkındayız. Geldiğimiz yeri küçümsemiyo-
ruz, ama önümüzdeki yolun uzunluğunu da inkar etmiyoruz” 
dedi. Gençlere hayallerinin peşinden gitmeleri ve karşılaş-
tıkları zorluklardan asla yılmadan yollarına devam etmeleri 

“Turkey can produce 65 percent of its defense 
industry needs by itself”

Stating that they have initiated a major leap in terms of de-
fense industry technologies during his term as Prime Minister,  
President Recep Tayyip Erdoğan said the following: “I have per-
sonally kept track of each and every step of the projects from de-
sign to financing. By aborting the direct procurement projects 
of many products such as tanks, helicopters, and unmanned 
aerial vehicles, we have initiated national and unique model de-
velopment works for them all. Thanks to these efforts, Turkey 
has become a country that can produce 65 percent of its defense 
industry needs by itself. We have not only met our own needs, 
but also reached a significant export level. Currently there are 
over 600 defense industry projects that are being carried out 
in our country. We have a diverse product line from tanks to 
armored vehicles, from warships to submarines, from planes 
to helicopters, from armed and unarmed unmanned aerial ve-
hicles to the national infantry rifle, from satellites to air defense 
systems, from missiles to laser guns.”

Indicating that the only way to reach an advanced level in 
terms of technology is to work hard, President Erdoğan said, 
“We are aware that we have a long distance to cover in all fields 
from software to hardware. We do not underestimate the point 
we have reached but do not deny that the road ahead is long.” 
Urging the youth to chase their dreams and continue on their 
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çağrısında bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Siz bu yola 
girdiğinizde yanınızda üniversiteleriyle, araştırma-geliştir-
me destekleriyle, teşvik programlarıyla, hibe uygulamalarıy-
la, velhasıl tüm imkanlarıyla devletinizi bulacaksınız” dedi. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurt dışındaki Türk bilim insanla-
rını ise ülkede başlatılan bilim ve teknoloji atılımına katılma-
ya davet etti. 

path by never giving up in the face of the challenges they come 
across, President Erdoğan said, “When you set on this path, you 
will find the state by your side with its universities, research and 
development support, incentive programs, grants, in short all of 
its means.” President Erdoğan made a call to the Turkish scien-
tists abroad to join the science and technology leap initiated in 
the country.

Parcel delivery by drone by the PTT

Held at the İstanbul New Airport, TEKNOFEST was home to 
many events from the breathtaking performance by the Turkish 
Stars to the “harmandalı” folk dance by the ATAK helicopters 
that received major interest, from fun science and technology 
activities for different age groups to prize technology compe-
titions. One of the most interesting events of TEKNOFEST was 
organized by the Post and Telegraph Organization Corporation 
(PTT Corp.). Securing a place for itself amongst the most inno-
vative institutions of Turkey by blending its experience of al-
most two centuries with strategies developed in line with the re-
quirements of the age, the PTT Corp. flew the PTT Kargo Drone, 
which it developed through its own R&D works, realizing a first 
in Turkey in the field of parcel delivery.

PTT’den drone’la kargo teslimatı

İstanbul Yeni Havalimanı’nda gerçekleştirilen TEKNOFEST, 
Türk Yıldızları’nın nefes kesen gösterisinden ATAK helikop-
terlerinin büyük ilgi gören harmandalı oyununa, farklı yaş 
gruplarına yönelik eğlenceli bilim ve teknoloji aktivitelerin-
den ödüllü teknoloji yarışmalarına pek çok etkinliğe sahne 
oldu. TEKNOFEST’in en dikkat çekici etkinliklerinden birini 
Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT A.Ş.) gerçek-
leştirdi. Yaklaşık iki asırlık tecrübesini dijital çağın gerek-
leri doğrultusunda geliştirilen stratejilerle harmanlayarak  
Türkiye’nin en inovatif kurumları arasında kendine sağlam 
bir yer edinen PTT A.Ş., kendi Ar-Ge çalışmaları ile ürettiği 
PTT Kargo Drone’u uçurdu. Böylece Türkiye’de kargo alanın-
da bir ilke imza atılmış oldu.
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Yeni nesil drone taşımacılığını teslimat sürecine entegre ede-
rek hâlihazırda son derece yaygın olan erişim ağını daha da 
etkin kılmayı hedefleyen Şirket’in PTT Kargo Drone isimli çok 
rotorlu insansız uçan sistemi, -20 ile 50 santigrat derece ara-
sında çalışabiliyor, yağmurlu havalarda uçabiliyor. PTT Kargo 
Drone’un taşıma sandığından çıkarılıp yüküyle birlikte hava-
lanması arasında geçen sürenin 5 dakikadan az olması, aracın 
hızlı şekilde kullanılmasına imkan tanıyor. Gerçek zamanlı veri 
transferi yaparak teslimat sürecinin bütün aşamalarının takip 
edilmesini mümkün kılan araç, 2 kilograma kadar faydalı yükle  
20 dakika havada kalabiliyor, tam otonom iniş-kalkış yapabiliyor 
ve otonom olarak verilen uçuş görevlerini eksiksiz yerine getire-
biliyor. PTT Kargo Drone, paket tutma ve bırakma, yer kontrol 
istasyonuyla iletişimin kesilmesi durumunda geri dönme, acil 
iniş yapma ve askıda kalma gibi özelliklere de sahip bulunuyor. 

Sunduğu geleneksel posta hizmetlerini günümüz müşterisinin 
taleplerini dikkate alarak güncelleyen ve bugün kargo, lojistik, 
e-ticaret, bankacılık, sigortacılık gibi birçok alanda başarıyla 
faaliyet gösteren PTT A.Ş., TEKNOFEST’te açtığı stantla da 
ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. Standı gezen her yaştan katı-
lımcı, teknolojiyi sadece tüketen değil, üreten ve etkin bir şekil-
de kullanan PTT A.Ş.’nin bu alandaki çalışmalarıyla ilgili de-
taylı bilgi edinme ve eğlenceli aktivitelere katılma fırsatı buldu.

Aiming to render its already widespread network even more ef-
fective by integrating new generation drone transportation into 
the delivery process, the Company’s multi-impeller unmanned 
aerial system called PTT Kargo Drone can function in between 
-20 and 50 centigrade degrees, and fly under rain. That it takes 
less than 5 minutes to unpack PTT Kargo Drone out of its carry-
ing box and to fly it with its load allows for the vehicle to be used 
rapidly. Making it possible to track all the steps of the delivery 
through real-time data transfer, the vehicle can stay afloat for 
20 minutes with useful load of up to 2 kilograms, perform ful-
ly autonomous take off and landing, and autonomously fulfill 
flight tasks. PTT Kargo Drone also has the properties of parcel 
grip and release, return in case of broken communication with 
ground control, emergency landing, and suspension.

Updating its traditional postal services by taking into con-
sideration the demands of the customer of our day, and suc-
cessfully operating in many fields today from parcel, logistics,  
e-commerce, banking, and insurance, the PTT Corp. received ma-
jor interest from the visitors with its booth at TEKNOFEST. The 
visitors of all ages that visited the booth found the opportunity to 
receive detailed information about the activities of the PTT Corp. 
– which not only consumes but also produces and efficiently uses 
technology – in the field, and to participate in fun activities.
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Çiftçilere büyük hizmet:  
Tarım Kart
Great service for farmers:   
The Agriculture Card

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT A.Ş.), toplu-
mun çeşitli kesimlerine yönelik hizmetler geliştirerek vatan-
daşların hayatını kolaylaştırmaya ve ülke ekonomisine katkı 
sağlamaya devam ediyor. Memurları “Motif Kart”, esnaf ve sa-
natkarları “Esnaf Kart” ile buluşturan Şirket, bu kez Türkiye 
Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği’nin işbirliğiyle  
“Tarım Kart”ı hayata geçirdi. Bu önemli projeye yönelik pro-
tokol, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, 
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, PTT A.Ş. Yönetim 
Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik ile Türkiye 
Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürü  
Fahrettin Poyraz’ın katıldığı törenle imzalandı.

“Çiftçimiz kazanacak, ülkemiz kazanacak”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, 25 Eylül 
2018 tarihinde PTT Pul Müzesi’nde düzenlenen törende yap-
tığı konuşmada, ülkemizin iki güzide kurumunun güç birliği 
neticesinde “Tarım Kart” projesinin ortaya çıktığına işaret 
ederek,  “Ülkemizin medarıiftiharı olan PTT ile Tarım Kredi 
Kooperatifleri arasında imzalanacak Tarım Kart sözleşme-

The Post and Telegraph Organization Corporation (PTT Corp.) 
continues to facilitate the lives of citizens and contribute to the 
country’s economy by developing services for different sections 
of the society. Bringing the “Motif Card” to civil servants and 
the “Tradesmen Card” to tradesmen and artisans, the Company 
carried into effect the “Agriculture Card” this time in coopera-
tion with the Central Union of Turkish Agricultural Credit Coop-
eratives. The protocol of this important project was signed in a 
ceremony attended by Minister of Transport and Infrastructure  
Mehmet Cahit Turhan, Minister of Agriculture and Forestry 
Bekir Pakdemirli, PTT Corp. Chairman of Board and Director 
General Kenan Bozgeyik and the Central Union of Turkish Agri-
cultural Credit Cooperatives Director General Fahrettin Poyraz. 

“Our farmers will benefit, our country  
will benefit”

In the speech he delivered at the PTT Stamp Museum on 25 Sep-
tember 2018, Minister of Transport and Infrastructure Mehmet 
Cahit Turhan pointed out that the “Agriculture Card” project 
was realized as a result of the collaboration between two unique  

2
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siyle çiftçimiz kazanacak, ülkemiz kazanacak” dedi. PTT’nin 
elini attığı her işte başarıya ulaştığını ve bugün dünyanın en 
büyük markalarından birine dönüştüğünü belirten Bakan 
Turhan, “PTT, yeni hizmetlerle birlikte çağın teknolojik ge-
lişmelerine de ayak uyduruyor. Artık Pttcell’siz, PTTBank’sız, 
PTT Kargo’suz, Pttmatik’siz bir Türkiye düşünemiyoruz.  
458 kurumun 596 çeşit iş ve işlemini PTT yapıyor. Türkiye’nin 
köyünde, kasabasında, bucağında tam tamına 5 bin 21 işyeri 
ile vatandaşımıza hizmet veriyor. Ülkemizin dört bir yanına 
yayılmış 3 bin 133 adet Pttmatik ile gücüne güç katıyor. Şu 
anda ülkemizde 1309 yerleşim yerinde sadece PTT bankacı-
lık hizmeti veriyor ve 174 yerde Pttmatik dışında hiçbir ban-
kamatik bulunmuyor. İşte, Tarım Kart ile çiftçimiz de artık 
PTT’nin gücünden daha da faydalanacak” diye konuştu. 

Bakan Turhan, “Tarım Kart” ile ilgili olarak şu bilgileri verdi: 
“Yaklaşık 550 bin kooperatif ortağına Tarım Kart dağıtılacak. 
Söz konusu kartlar ile çiftçimize yıllık tahmini 2,5 milyar Türk 
Lirası nakdi, 6 milyar Türk Lirası ayni kredi ödemesi sağlana-
bilecek. Kooperatif üyelerinin PTT’ye ait işyeri ve ATM’lerde 
Pttkart ile yapacakları iş ve işlemlerde hiçbir komisyon ya 
da işlem ücreti de alınmayacak. Çiftçimiz bu projeyle daha 
uygun şartlarda kredi ve destek alacak. Böylece ürünü daha 
bereketli olacak. Her işte olduğu gibi, yeni yılda hizmete gire-
cek olan Tarım Kart’la da nihai amacımız, yüzlerin gülmesi. 
Yüzler güldükçe, ocaklar tüttükçe, çarklar döndükçe, yollar 

institutions of our country and said, “With the Agriculture Card 
agreement signed between PTT and Agricultural Credit Cooper-
atives – our sources of pride – our farmers will benefit, our coun-
try will benefit.” Expressing that the PTT, which has succeeded in 
every work it gets its hands on and turned into one of the great-
est brands of the world today, Minister Turhan said, “PTT keeps 
pace with the technological advancements of the era with new 
services. We cannot think of a world without Pttcell, PTTBank, 
PTT Kargo and Pttmatik anymore. PTT carries out 596 different 
works and operations of 458 institutions. PTT provides service to 
our citizens in the villages, towns and districts of Turkey with its 
5 thousand 21 offices. With its 3 thousand 133 Pttmatiks spread 
all over our country, it adds to its strength. Only PTT provides 
banking service in 1309 settlements and there are no ATMs other 
than Pttmatiks in 174 settlements. With the Agriculture Card, our 
farmers will now benefit from the strength of the PTT.”

Minister Turhan conveyed the following information regarding 
the “Agriculture Card”: “The Agriculture Card will be distributed 
to approximately 550 thousand cooperative partners. With the 
said cards, our farmers will be provided annually an estimated 
2.5 billion Turkish liras in cash, and 6 billion Turkish liras as in-
kind credit payment. In the transactions made by the cooperative 
members at PTT branches and ATMs with Pttkart, no commis-
sion or transaction fee will be collected. Our farmers will re-
ceive credit and support in more convenient conditions with this  
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uzandıkça, ağlar örüldükçe hedeflerimize daha emin adım-
larla ilerleyeceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın. Yeter ki 
birliğimizi, dirliğimizi, kardeşliğimizi elden bırakmayalım. 
Bu projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen Tarım Kredi 
ve PTT yönetimini tebrik ediyorum. Tarım Kart’ın çiftçimize, 
milletimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum.” 

“Bakanlığım dönemindeki en güzel, en kıymetli 
icraatlardan biri”

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Tarım Kart” pro-
jesinin bakanlığı dönemindeki en güzel, en kıymetli icraat-
lardan biri olduğunu ifade etti. Bu işbirliği dolayısıyla her iki 
kurumun genel müdürüne teşekkür ettiğini belirten Bakan 
Pakdemirli, “Çiftçimiz hızlı, güvenli ve kaliteli hizmet alacak. 
İsterse bu kartla hasat gününü beklemeden kredi kullanacak. 
Evinden, tarlasından ayrılmadan, ilçeye gitmeden işini yapa-
bilecek. İsterse gübresini, mazotunu, yemini, suyunu, isterse 
danışmanlık hizmetini bu kartla alacak. İnşallah, tarımsal 
desteklerin bir kısmını ayni, bir kısmını maddi olarak bu kart 
üzerinden verebilir miyiz, bunları da çalışıyor olacağız” diye 
konuştu. 

project. Thus, their products will be more fruitful. As in every 
work, our ultimate aim with the Agriculture Card, which will be 
carried into effect in the new year, is to make people smile. As 
long as people smile, households are maintained, lives go on, 
roads extend, networks are established, no one should doubt that 
we will proceed towards our goals with firmer steps. But let our 
unity, peace and brotherhood continue to exist. I congratulate the 
administrations of the Agricultural Credit Cooperatives and the 
PTT, which have put their efforts in realizing this project. I hope 
that the Agriculture Card will lead to good for our farmers and 
nation.”

“One of the most pleasant and valuable activities 
of my term as minister” 

Minister of Agriculture and Forestry Bekir Pakdemirli indicat-
ed that the “Agriculture Card” project is one of the most pleas-
ant and important activities of his term as minister. Thanking 
the directors general of both institutions for this cooperation, 
Minister Pekdemirli said, “Our farmer will receive fast, reliable 
and quality service. If he wishes, he will use credit with this card 
without waiting for the date of harvest. He will carry out his busi-
ness without leaving his house, his land and without going to the 
district center. He will buy his fertilizer, diesel fuel, forage, water 
and consultancy service with this card. Allah willing, we will be 
working on whether we can give some part of this agricultural 
support in kind, and the other part in cash, through this card.” 
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“I hope that it leads to good for our country and 
farmers”

PTT Corp. Chairman of Board and Director General Kenan  
Bozgeyik expressed his hope that the cooperation protocol will 
lead to good and said, “We are here before you to realize yet 
another strong collaboration in order to render the works our 
institutions have carried out more productive and effective.”  
Expressing that he thanks those who put their effort in the proto-
col, Director General Bozgeyik stated, “Allah willing, we will car-
ry into effect any project that will facilitate the lives of our citizens 
and add value to our economy with the support of our ministers 
and government.” 

The Central Union of Turkish Agricultural Credit Cooperatives 
Director General Fahrettin Poyraz wished that the cooperation 
between the two rooted institutions will lead to good. Indicat-
ing that the cooperation with the PTT constitutes one of the most 
important pillars of the change process they commenced in the  
Agriculture Credit Cooperatives, Director General Poyraz 
said that service will be brought to the farmers’ doorstep with  
535 thousand Agriculture Cards.

“Ülkemize ve çiftçimize hayırlı uğurlu olsun”

PTT A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan 
Bozgeyik, işbirliği protokolünün hayırlı olması temennisinde 
bulunarak, “Kurumlarımızın yapmış oldukları çalışmaları 
çok daha verimli ve etkin hale getirebilmek için güçlü işbir-
liklerinden bir tanesine daha imza atmak üzere sizlerin hu-
zurundayız” dedi. Protokolde emeği geçenlere şükranlarını 
sunduğunu ifade eden Genel Müdür Bozgeyik, “Vatandaşımı-
zın hayatını kolaylaştıracak, ekonomimize artı değer koyacak 
her türlü projeyi inşallah bakanlarımızın ve hükümetimizin 
desteğiyle harekete geçireceğiz” diye konuştu. 

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel  
Müdürü Fahrettin Poyraz ise iki köklü kuruluşun işbirliğinin 
ülkemize hayırlar getirmesini temenni etti. PTT ile yaptıkları 
işbirliğinin, Tarım Kredi Kooperatifleri’nde başlattıkları de-
ğişim çalışmalarının en önemli ayaklarından birini oluştur-
duğunu belirten Genel Müdür Poyraz, 535 bin Tarım Kart ile 
birlikte hizmetin çiftçinin ayağına götürüleceğini kaydetti.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Tarım Kart” projesinin önemini 
vurgulayarak, “Çiftçimiz hızlı, güvenli ve kaliteli hizmet alacak” dedi.

Emphasizing the importance of the “Agriculture Card” project, Minister of Agriculture and 
Forestry Bekir Pakdemirli said, “Our farmer will receive fast, reliable and quality service.”
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life

Anadolu, her köşesinden tarih ve kültür fışkıran, insan çe-
şitliliğinin son derece zengin olduğu bir değerler diyarı. Yüz-
yıllar, hatta binyıllar boyunca sayısız uygarlığın yükseliş ve 
yıkılışına şahit olmuş, ev sahipliği yaptığı kültürlerle zengin-
liğine zenginlik katmış bir yeryüzü cenneti. Göbekli Tepe ise  
Anadolu’nun barındırdığı değerlerin belki en sıradışı olanı 
çünkü burası dünyanın bilinen en eski tapınağı. 

Anatolia is a land of values, every inch of which is filled with his-
tory and culture, and which has quite a rich human diversity. It’s 
an earthly heaven that has witnessed the rise and fall of count-
less civilizations for hundreds and even thousands of years, and 
added to its richness with the cultures it hosted. Göbekli Tepe is 
perhaps the most extraordinary one among the values Anatolia 
holds because it is the oldest known temple in the world. 

Tarihin akışını değiştiren keşif  
Göbekli Tepe
The discovery that changed the course of history 
Göbekli Tepe

Emre Bozkır

Türkiye destinasyonları
Destination:Turkey
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1986 yılında, Şanlıurfa’da tarlasını sü-
ren bir köylü ilginç bir taşa rastlar ve onu  
Şanlıurfa Müzesi’ne götürür. Çok ilgi gör-
meyen bu oymalı taş, sıradan bir arkeolojik 
bulgu olarak müzede sergilenmeye baş-
lar. Yıllar sonra, 1994’te Alman arkeolog  
Klaus Schmidt bu taşın bulunduğu alanı, 
yani Göbekli Tepe’yi ziyaret eder. Bu ziyaret 
tarihin akışını değiştirecek bir keşif serü-
veninin ilk adımı olur. Şanlıurfa’nın Hilvan 
ilçesinde yer alan ve 1992’de Atatürk  
Barajı’nın suları altında kalan neolitik yer-
leşim alanı Nevali Çori’de kazı çalışmaları 
gerçekleştiren ekibin bir üyesi olan Klaus 
Schmidt, buradaki arkeolojik buluntula-
rın Göbekli Tepe’de rastlanan oymalı taşla 
benzerlikler taşıdığını fark eder. 

In 1986, a villager plowing his field came 
across an interesting stone and took it to 
the Şanlıurfa Museum. Not attracting much 
attention, this carved stone was put up for 
exhibition as an ordinary archeological 
finding. Years after, in 1994 German arche-
ologist Klaus Schmidt visited the site where 
the stone had been found, Göbekli Tepe. This 
visit happened to be the first step in the dis-
covery adventure that would change the 
course of history. Being a member of the 
team that had conducted excavation works 
in the Neolithic settlement Nevali Çori lo-
cated in Hilvan district of Şanlıurfa, which 
was inundated by the Atatürk Dam in 1992, 
Klaus Schmidt realized that the archeologi-
cal findings here bore resemblance with the 
carved stone found in Göbekli Tepe. 

1994’te Alman arkeolog Klaus Schmidt, Göbekli Tepe’yi ziyaret eder.  
Bu ziyaret tarihin akışını değiştirecek bir keşif serüveninin ilk adımı olur. 

In 1994 German archeologist Klaus Schmidt visited Göbekli Tepe. This visit happened to 
be the first step in the discovery adventure that would change the course of history.

Klaus Schmidt
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Göbekli Tepe, Şanlıurfa il merkezinin yaklaşık 15 kilometre 
kuzeydoğusunda, Örencik köyü yakınlarında bulunuyor. Fırat 
ve Dicle nehirleri arasında kalan bu alan Mezopotamya’da, ta-
rihteki ilk yerleşik hayatın, kentlerin, devletin ve yazının orta-
ya çıktığı, “Bereketli Hilal” olarak adlandırılan bölgenin tepe 
noktasıdır. 

Göbekli Tepe günümüzden yaklaşık 12 binyıl önce, Çanak Çöm-
leksiz Neolitik Çağ’da inşa edilmiş. Yani İngiltere’deki Stonehen-
ge’ten hemen hemen 6 bin, Mısır Piramitleri’nden ise 7 bin 500 
yıl daha eski. Göbekli Tepe’yi eşsiz kılan özellikleri, insanların 
henüz tam olarak yerleşik hayata geçmediği, tarım yapmaya 
başlamadığı, hayvanları evcilleştirmediği ve hâlâ avcı-toplayıcı 
düzeni sürdürdüğü düşünülen bir dönemde inşa edilmesi ve 
dinsel amaçlarla düzenlenen ritüeller için kullanılmış olması. 

Bu olağanüstü tarih öncesi arkeolojik alanda en çok dikkat çe-
ken unsur, devasa yekpare dikilitaşlar. Boyları üç ile altı met-
re, ağırlıkları ise 40 ile 60 ton arasında değişen “T” şeklindeki 
bu kireçtaşı sütunlar dairesel ve oval yapılar oluşturuyor ve 
en büyük iki sütun bu yapıların merkezinde yer alıyor. Alan-
da bu yapılardan yaklaşık 20 adet bulunduğu tahmin ediliyor. 
Yan yüzlerinde el ve kol tasvirleri yer alan T şeklindeki sütun-
ların stilize insan heykelleri olduğu düşünülüyor. Taşların ve  
T şeklindeki sütunların üzerinde pek çok motif, kabartma, 

Göbekli Tepe is located about 15 kilometers northeast of the city 
center of Şanlıurfa, near the village Örencik. This area, situat-
ed between the rivers Euphrates and Tigris, is the edge of the 
region in Mesopotamia called the “Fertile Crescent” where the 
first settlement, cities, state in history and writing emerged. 

Göbekli Tepe was built some 12 thousand years ago during 
the Pre-Pottery Neolithic Age. That is, it’s nearly 6 thousand 
years older than Stonehenge in England, and 7 thousand 500 
years older than the Egyptian Pyramids. The characteristics 
that make Göbekli Tepe unique is that it was built and used for 
rituals organized for religious purposes in a period in which 
humans are not thought to have yet fully begun settlement and 
farming, domesticated animals, and still the hunter-gatherer 
order continued. 

The most striking element at this extraordinary prehistoric 
archeological site is the colossal monoliths. These “T”-shaped 
limestone pillars, which have a height of three to six meters and 
a weight of 40 to 60 tons, form circular and oval buildings, and 
the two biggest pillars stand at the center of these buildings. 
It is estimated that there are approximately 20 such buildings 
at the site. The T-shaped pillars which have hand and arm de-
pictions on the sides are thought to be stylized human statues. 
Many motifs, carvings, statues and abstract symbols are found 
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heykel ve soyut semboller bulunu-
yor. Kabartma ve heykellerde yılan, 
yaban domuzu, akbaba, tilki, leopar, 
aslan, örümcek, akrep gibi vahşi 
hayvan tasvirleri görülüyor. Bu tas-
virleriyle yapılar, sanki birtakım Taş 
Devri mitlerini anlatıyor. Bazı araş-
tırmacılara göre, hayvan heykelle-
rinde bulunan ürkütücü unsurlar, 
onların insanları çeşitli tehlikeler-
den koruması için dikilmiş totemler 
olduğunu gösteriyor. Ayrıca, kazılar 
esnasında binlerce insan kemiği ve 
kafatasına rastlanmış. Bu, Göbekli 

on the stones and T-shaped pillars. 
On these carvings and statues, wild 
animal depictions such as snake, 
boar, vulture, fox, leopard, lion, spi-
der and scorpion are seen. With these 
depictions, the buildings seem to tell 
some Stone Age myths. According 
to some researchers, daunting ele-
ments found on the animal statues 
indicate that they are totems erected 
for protecting humans from various 
dangers. In addition, thousands of 
human bones and skulls were found 
during excavations. This is consid-

Göbekli Tepe, 
Şanlıurfa il merkezinin 
yaklaşık 15 kilometre 

kuzeydoğusunda, 
Örencik köyü 

yakınlarındadır. 
Göbekli Tepe is 
located about  

15 kilometers northeast 
of the city center of 
Şanlıurfa, near the 

village Örencik.

Tepe’de, neolitik toplumlarda görü-
len ve “güneşe gömme” adı verilen 
ölüm törenleri yapıldığının gösterge-
si olarak değerlendiriliyor. Alandaki 
taşlarda bulunan ve yüksek miktar-
da sıvı alabilen oyuklar ise ritüeller-
de bir çeşit sıvının kullanılmış olabi-
leceğine işaret ediyor. 

ered to be the indicator that death 
ceremonies seen in Neolithic societies 
and called “sky burial” were held in 
Göbekli Tepe. And the cavities found 
in stones at the site that can hold a 
high amount of liquid point out that 
some sort of liquid might have been 
used in rituals. 
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The monoliths in Göbekli Tepe were covered with stones and 
earth by humans about one thousand years after they had been 
built. It’s not known why the monoliths were buried in such way 
but some scientists dwell upon the possibility that these buildings 
fulfilled certain functions and were abandoned after a while. 
Göbekli Tepe holds countless mysteries and evokes more ques-
tions than answers in minds. Scientists seem to agree at least 
on this: Göbekli Tepe was a ritual center where hunter-gatherer 
groups came together, and the Stone Age humans was able to 
develop, contrary to belief, a social culture and abstract thinking 
skill. 

Inscribed in 2011 by UNESCO on the Tentative List of World 
Heritage and in July 2018 on the World Heritage List, Göbekli 
Tepe is deemed one of the biggest archeological discoveries in 
human history. Göbekli Tepe makes the general acceptances 
about the birth and development of the civilization concept and 
the emergence of settlement and religions be questioned, sheds 
light on the past from an utterly different angle, and virtually 
rewrites history…

Göbekli Tepe’deki dikilitaşların üzeri, yapıldıktan yaklaşık 
bin yıl sonra insanlar tarafından taş ve toprak ile kapatılmış. 
Dikilitaşların neden bu şekilde gömüldüğü bilinmiyor ancak 
bazı bilim insanları bu yapıların belirli bir işlevi yerine getir-
diği ve bir süre sonra terk edildiği ihtimali üzerinde duruyor. 
Göbekli Tepe sayısız gizem barındırıyor ve zihinlerde cevap-
tan çok soru uyandırıyor. Bilim insanları en azından şu konu-
da hemfikir görünüyor: Göbekli Tepe avcı-toplayıcı grupların 
bir araya geldiği bir ritüel merkeziydi ve Taş Devri insanları 
sanılanın aksine bir sosyal kültür ve soyut düşünme becerisi 
geliştirebilmişti. 

2011 yılında UNESCO tarafından Dünya Miras Geçici Lis-
tesi’ne, 2018’in Temmuz ayında ise Dünya Miras Listesi’ne 
alınan Göbekli Tepe, insanlık tarihinin en büyük arkeolojik 
keşiflerinden biri olarak görülüyor. Göbekli Tepe uygarlık 
kavramının doğuşu ve gelişimi ile yerleşik yaşam ve dinle-
rin ortaya çıkışı hakkındaki genel kabullerin sorgulanması-
nı sağlıyor, geçmişe bambaşka bir açıdan ışık tutuyor, adeta  
tarihi baştan yazıyor...

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Göbekli Tepe, sayısız gizem 
barındırıyor ve zihinlerde cevaptan çok soru uyandırıyor.

Inscribed on the UNESCO World Heritage List, Göbekli Tepe holds countless mysteries 
and evokes more questions than answers in minds.
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PTTBANK İNTERNET BANKACILIĞI VE MOBİL UYGULAMALARIYLA 
 PTT GÜVENCESİNİ HER YERDE YAŞAYIN

HEP YANINIZDA, HEP AÇIK



Filateli
Philately

İster denize nazır bir yalı ister taş du-
varlı bir köy evi olsun ayakta duran her 
ev, taşıdığı mimari özellikler açısından 
içinde bulunduğu toplumun ve kültürün 
günlük yaşantısına dair önemli ipuçları 
barındırır. Bu sebeple her ev birer kültü-
rel tarih mirasıdır. 

11. yüzyılda Orta Asya’dan Anadolu’ya 
gelen Türkler, burada Yeni Taş Devri’n-
den Bizans’a farklı dönemlerin ve me-
deniyetlerin izlerini taşıyan bir mimari 
miras devralmışlar, bu mirası hem gö-
çebelik hem de Türk-İslam değerleriyle 
harmanlayarak Türk ev mimari tipleri-
ni oluşturmuşlardır. İlk Türk mimarlık 
tarihçilerinden Sedad Hakkı Eldem’e 
göre Türk evi, Osmanlı İmparatorluğu 
sınırları içinde olgunluğa ulaşmış, ahşap 
iskeletli bir ev tipidir. Anadolu’da hâlâ 
örneklerini görebileceğimiz geleneksel 
Türk evlerinin en karakteristik özelliği, 
bu yapılarda sofa adı verilen odalar ara-

Each standing house – either a mansion 
by the sea or a village house with stone 
walls – holds important clues regarding 
the daily life of the society and culture to 
which it belongs in terms of architectural 
characteristics. Therefore, each house is a 
cultural and historical heritage. 

Having reached Anatolia from Central 
Asia in the 11th century, here Turks inher-
ited an architectural heritage bearing the 
traces of different periods and civilizations 
from Neolithic to Byzantine, blended it 
both with nomadism and Turkish-Islamic 
values, and formed the Turkish house 
architecture types. According to one of 
the first Turkish architecture historians  
Sedad Hakkı Eldem, the Turkish house is 
a type of wooden-frame house that grew 
to maturity within the borders of the  
Ottoman Empire. The main characteristic 
of traditional Turkish houses, the exam-
ples of which can still be seen in Anatolia, is  

life

Posta ve Telgraf 
Teşkilatı Anonim 
Şirketi (PTT A.Ş.) 
geleneksel Türk 
evlerini pullarda 

ölümsüzleştirmiştir.
The Post and Telegraph 

Organization 
Corporation  
(PTT Corp.) 

immortalized 
traditional Turkish 
houses in stamps. 

“Geleneksel Türk Evleri” temalı pullar
Stamps themed “Traditional Turkish Houses”

Deniz Aktan
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sı bir alan bulunmasıdır. Sofanın konumuna göre dış sofalı, 
iç sofalı ve orta sofalı olmak üzere üç ev tipi söz konusudur. 
Dış sofalı evler göçebe hayat tarzına has çadır yaşantısının 
bir uzantısı olarak görülür. Türk evlerine özgü diğer özellik-
ler arasında dört yana eğimli çatılar, çok sayıdaki pencere ile 
çıkmanın verdiği dinamik görünüm, cumba ve avlunun yanı 
sıra taş, kalem ve ahşap işçiliğiyle süslenmiş tavanlar ile müş-
temilatlar sayılabilir.

Anadolu topraklarında yeşermiş bütün kültür ve medeniyet-
lerden izler taşıyan geleneksel Türk evleri Posta ve Telgraf 
Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT A.Ş.) pullarında 6 seride iş-
lenmiş ve ilk seri 1978 yılında basılmıştır. Bu seride 1699 yı-
lında inşa edilen Boğaziçi’ndeki Köprülü Amcazade Hüseyin 

that there is an area called sofa across rooms in these struc-
tures. There are three types of houses depending on the position 
of sofa, namely houses with outer sofa, central sofa and inner 
sofa. Outer sofa houses are considered an extension of tent life, 
which is peculiar to nomadic life style. Among the other prop-
erties unique to Turkish houses are roofs pitched on four sides, 
a dynamic look enabled by a multitude of windows and a bow 
window, bay windows and yards, as well as ceilings ornament-
ed with stonemasonry, hand-carving and woodworking, and 
outhouses. 

Traditional Turkish houses, which bear the traces of all cultures 
and civilizations born on Anatolian soils, were treated in the 
stamps of the Post and Telegraph Organization Corporation 

Paşa Yalısı; 1774 yılında tamamlanan, ahşap kaplama tavanı 
ve kalem işleri ile dikkat çeken İzmit’teki Saatçi Ali Efendi 
Konağı; ajur tekniğiyle yapılmış ahşap süslemeleriyle ünlü, 
18. yüzyıla tarihlenen Kula’daki Beyler Evi; günümüze ulaşa-
mayan bir 19. yüzyıl mimarisi olan Milas’taki Bahaeddin Ağa 
Evi (Aslanlı Ev) ve 1996’da UNESCO tarafından Dünya Miras 
Listesi’ne alınan Safranbolu’daki tarihî evlerin görselleri kul-
lanılmıştır. Serideki pullar 1 lira, 2 ½ lira, 3 ½ lira, 5 lira ve  
8 lira değerli olarak tedavüle çıkarılmıştır. 

(PTT Corp.) in 6 series, the first of which was issued in 1978. This se-
ries features the visuals of the Köprülü Amcazade Hüseyin Pasha 
Mansion in Boğaziçi built in 1699; Saatçi Ali Efendi Mansion 
completed in 1774 in İzmit, which grabs attention with its tim-
ber covered ceiling and hand carvings; Beyler House in Kula, 
which dates back to the 18th century and is famous for its wood 
works made by hemstitching technique; Bahaeddin Ağa House 
(Lion House) in Milas, which is a 19th century architectural struc-
ture that could not reach today; and the historical houses in  
Safranbolu which were inscribed on the World Heritage List by 
UNESCO in 1996. The stamps in the series were put into circula-
tion for the values of 1 lira, 2 ½ liras, 3 ½ liras, 5 liras and 8 liras. 
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1993 tarihli seride Karadeniz evleri görsellerinin yer aldığı 
1000, 2500, 3000 ve 5000 lira değerinde dört pul basılmış-
tır. 1994 yılında 2500, 3500, 6000 ve 8500 lira değerli olarak  
tedavüle çıkarılan pullar “Bir Bursa Sokağı”, “Üsküdar İcadi-
ye’de Bir İkiz Ev”, “Hekimbaşı Yalısı-Anadolu Hisarı” ve “Bir 
Edirne Evi” başlıklarıyla Marmara ve Trakya evlerinin görsel-
lerini içerir. 1995 yılına ait seride açık sofalı Ege evlerine örnek 
olarak “Karşıyaka’da Bir Cumbalı Ev”, “Hafize Kaşıkara Evi”, 
“Çakırağa Konağı-Birgi” ve “Gönyeli Çıkmalı Bir Ev-Kula” 
temalı pullar 5000, 15000, 20000 ve 10000 lira değerli 

In the series dated 1993, four stamps with the visuals of the Black 
Sea houses were issued for the values of 1000, 2500, 3000 and 
5000 liras. The stamps put into circulation in 1994 for the values 
of 2500, 3500, 6000 and 8500 liras bear the visuals of Marma-
ra and Thrace houses with the titles of “A Bursa Street”, “A Dou-
ble House in Üsküdar İcadiye”, “Hekimbaşı Mansion-Anatolian 
Fortress”, “An Edirne House”. In the 1995 series, as examples of 
open sofa Aegean houses, stamps themed “A House with Bow 
Window in Karşıyaka”, “Hafize Kaşıkara House”, “Çakırağa 
Mansion-Birgi” and “A T-square House with Bow Window-Kula” 

olarak tedavüle çıkarılmıştır. 1996 yılında hazırlanan seri-
de İç Anadolu evleri teması ele alınmış ve toprak düz damlı 
Kayseri evlerini temsilen “Bitişik İki Kayseri Evi”; “Bir Konya 
Evi”; bindirmeli çıkarmaları ile bilinen Ankara evlerini tem-
silen “Bir Ankara Evi” ve “Nakipoğulları Evi-Konya” görselli 

were put into circulation for the values of 5000, 15000, 20000 
and 10000 liras. In the series prepared in 1996, the theme of 
Central Anatolia houses were treated and stamps with the vis-
uals of “Two Semidetached Kayseri Houses” to represent flat 
earth-sheltered houses in Kayseri; “A Konya House”; “An Ankara 
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pullar 10000, 15000, 25000, 50000 lira değerli olarak basıl-
mıştır. 1997 yılında tedavüle sunulan serinin 25000, 40000, 
80000 ve 100000 lira değerli pullarında Doğu ve Güneydoğu  
Anadolu evlerinin görsellerine yer verilmiştir. Bu pullarda, ana 
malzemesi kesme taş örgü ya da sarı kalker taşı olan Mardin 
evlerini anlatan “Bir Mardin Evi”; Urfa evlerini betimleyen 
“Bir Urfa Evi”; eyvanlı evleri ile ünlü Diyarbakır’dan “Bir  
Diyarbakır Evi” ve Fırat Nehri boyunca konumlanan “Kemali-
ye (Eğin) Evi” görsellerini görmek mümkündür.

House” to represent houses in Ankara known for their bay win-
dows, and “Nakipoğulları House-Konya” were issued for the val-
ues of 10000, 15000, 25000 and 50000 lira. In the stamps of the 
series put into circulation in 1997 for the values of 25000, 40000, 
80000 and 100000 liras, the visuals of Eastern and Southeast-
ern Anatolia houses were treated. In these stamps, it is possible 
to see the visuals of “A Mardin House”, depicting Mardin hous-
es, whose main material is cut stone or yellow limestone; “An 
Urfa House”, depicting Urfa houses; “A Diyarbakır House” from  
Diyarbakır, which is famous for its vaulted houses; and “Kemali-
ye (Eğin) House” located along the Euphrates River.

Anadolu topraklarında yeşermiş bütün kültür ve medeniyetlerden izler taşıyan 
geleneksel Türk evleri 6 pul serisiyle filateli dünyasına taşınmıştır.

Traditional Turkish houses, which bear the traces of all cultures and civilizations born on 
Anatolian soils, were brought to the world of philately with 6 stamp series.

23



29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun!
Happy 29 October Republic Day!

Elvin Otman 

life

“Gentlemen, tomorrow we proclaim the 
Republic.” It has been 95 years since the 
Great Leader Mustafa Kemal Atatürk 
uttered these words to his fellows. On 
29 October 1923, the cries of “Long live 
the Republic!” raised from the plenary 
hall of the Great National Assembly 
of Turkey. Defeated at the Great War, 
forced to leave its motherland due to 
occupation, sent off its young sons to 
the fronts, economically dependent and 
weary, the Turkish nation was tearing 
apart its predestined shroud, resisting 
oppression, rebuilding its destroyed 
country, and crying out to the entire 
world with all its strength that from 
now on, sovereignty would rest within 
itself only. 95 years ago on 29 October, 
a nation was virtually reborn along-
side a new regime.

“Efendiler, yarın Cumhuriyet’i ilan 
edeceğiz.” Ulu Önder Mustafa Kemal 
Atatürk’ün yol arkadaşlarına hita-
ben bu cümleyi söylemesinin üzerin-
den tam 95 yıl geçti. 29 Ekim 1923’te  
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Ku-
rul Salonu’ndan “Yaşasın Cumhuriyet!” 
nidaları yükseldi. Büyük Harp’te mağlup 
olmuş, işgal nedeniyle ata toprakların-
dan ayrılmak zorunda kalmış, gencecik 
evlatlarını cepheye uğurlamış, iktisadi 
açıdan dışa bağımlı ve yorgun Türk ulu-
su kendisi için önceden biçilmiş kefeni 
boydan boya yırtarak zulme direniyor, 
yakılıp yıkılmış vatanını yeniden inşa 
ediyor ve hâkimiyetin bundan sonra 
yalnızca kendinde olacağını tüm dünya-
ya var gücüyle haykırıyordu. 95 yıl önce,  
29 Ekim’de yeni bir yönetim biçimiyle 
bir ulus da adeta yeniden doğuyordu.  
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Kolay gelinmedi bu noktaya. Yürünen yol çetin, verilen im-
tihanlar zordu. I. Dünya Savaşı’nın enkazını kaldırmak, iş-
gal altındaki vatanı kurtarmaktı amaç. Ege’nin dağlarında 
kurşun yakan efelerin, dondurucu soğukta tek battaniyesini 
cephaneye sararak yürüyen Şerife Bacı’nın, çeteler üzerine 
at süren Kara Fatma’nın, “Vatan sağ olsun” diyerek can ve-
ren Mehmetlerin uğruna baş koyduğu yolun adı istiklaldi. 
Türk ulusu ant içmişti kendi kaderini yeniden yazmaya bir 
kez, durdurmak ne mümkün…  23 Nisan 1920’de Ankara’da 
Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı. 1921 Anayasası ile hâki-
miyetin millete ait olduğu tasdik edildi. İlk hedefi Akdeniz 
olan Türk orduları, 9 Eylül 1922’de İzmir’e girdi. 24 Temmuz 
1923’te ise Türkiye Devleti’nin kuruluş senedi Lozan Ant-
laşması imzalandı. Türkiye bağımsızlığını kazanmış ve hâ-
kimiyetini dünya devletlerine onaylatmıştı. Şimdi sırada  
Türkiye’yi çağın medeni devletleriyle denk hale getirmek 
vardı. Siyasi, iktisadi ve kültürel bir gelişme ve değişim  
döneminin kapıları açılıyordu.

It has been no easy journey. The path was challenging, and the 
trials hard. The goal was to remove the debris of the First World 
War, and save the occupied country. The road, to which efes 
that burnt bullets on Aegean mountains; Sister Şerife, who in 
the freezing cold wrapped her sole blanket over ammunition;  
Fatma the Dark, who rode her horses on gangs, and Mehmets, 
who gave their lives saying, “It is the homeland that matters” 
had set on, was called independence. The Turkish nation had 
taken an oath to write its own destiny from scratch, who could 
stand in its way? On 23 April 1920, the Grand National Assembly 
of Turkey opened in Ankara. With the 1921 Constitution, it was 
confirmed that sovereignty rests within the nation. The Turkish 
armies, whose first target was the Mediterranean, entered  
İzmir on 9 September 1922. On 24 July 1923, on the other hand, 
the Treaty of Lausanne – the founding document of the State 
of Turkey – was signed. Turkey had gained its independence 
and had the states of the world confirm its sovereignty. It was 
now time to carry Turkey to the same level as the modern states 
of the time. The doors to a political, economical and cultural  
development and change phase were being opened.

95 yıl önce Türk ulusu istiklal ve istikbaline sahip çıktığını, hâkimiyetin ilelebet 
kendinde olacağını tüm dünyaya var gücüyle haykırıyordu.  

95 years ago, the Turkish nation was crying out to the entire world with all its strength that it was 
protecting its independence and future, and sovereignty would rest within itself forever. 
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Türk ulusu kendi kaderini kendi tayin etmiş, fiilen yeni bir 
rejim kurmuştu aslında. Ancak bu rejimin resmen ilan edil-
mesi Lozan’dan sonra olacaktı. 22 Eylül 1923’te Cumhuriyet’in 
ayak sesleri belirgin olarak duyulmaya başladı. Meclis Başkanı 
Mustafa Kemal, Wieber Neue Freie Presse isimli Alman ga-
zetesine verdiği bir demeçte ilk kez Cumhuriyet’ten bahsetti. 
İkdam gazetesinde demecin tercümesi yayımlandı. Bu haber 
gerek yurt içinde gerek yurt dışında büyük yankı uyandırdı. 
Böylece Cumhuriyet’in ilanına giden yolun taşları döşendi.  
29 Ekim’de oy birliği ile kabul edildi yeni yönetim biçimi.  
Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Cumhurbaşkanı ise yine oy birli-
ğiyle seçilen Mustafa Kemal oldu. 

Ulu Önder, Türk ulusunun karakter ve âdetlerine en uygun 
yönetim biçimi olarak tanımlıyordu Cumhuriyet’i. Türk ulu-
su da ne pahasına olursa olsun sahip çıktı Cumhuriyet’ine ve 
Cumhuriyet’in kazanımlarına. Bugün 95 yaşında olan ancak 
gençliğinden ve dinamizminden hiçbir şey kaybetmeden yo-
luna devam eden Türkiye Cumhuriyeti, iktisadi, kültürel ve  

The Turkish nation had in fact determined its own fate, and de 
facto established a new regime. The official proclamation of 
this regime, however, would happen following Lausanne. On  
22 September 1923, the footsteps of the Republic started to be 
heard loud and clear. In a statement to the German newspa-
per Wieber Neue Freie Presse, Parliamentary Speaker Mustafa  
Kemal mentioned the Republic for the very first time. A trans-
lation of the statement was published in the newspaper İkdam. 
The news had great impact both at home and abroad. Thus, 
the road to the proclamation of the Republic was paved. The 
new regime was unanimously adopted on 29 October. The first  
President of the Turkish Republic was Mustafa Kemal - yet  
another unanimous decision. 

The Great Leader would define the Republic as the regime that 
is the most suitable for the character and customs of the Turkish 
nation. The Turkish nation protected its Republic and the 
gains of the Republic at all costs. 95 years old today yet con-
tinuing on its path without losing its youth and dynamism, the  

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet’i Türk ulusunun karakter ve 
âdetlerine en uygun yönetim biçimi olarak tanımlamıştır. 

The Great Leader Mustafa Kemal Atatürk defined the Republic as the regime that is the most 
suitable for the character and customs of the Turkish nation. 
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Her 29 Ekim’de 
olduğu gibi, bu 
yıl da en büyük 

bayramımız 
olan Cumhuriyet 

Bayramı’nı coşku, 
sevinç ve gururla 

kutluyoruz.
This year, just like on 
each 29 October, we 
celebrate Republic 
Day, our greatest 
feast, with fervor,  

joy and pride.

demokratik gelişimiyle dünya devletle-
ri arasında saygın bir lider ülke olmayı 
başarmış durumda; mazlum ve mağ-
durların ise sığınağı. Türk ulusu, kendi 
iradesi üzerinde hiçbir güç tanımadı-
ğını ayan beyan ortaya koyarken ba-
ğımsızlık ve demokrasisine kasteden 
her tehdit karşısında tek vücut olmaya 
devam ediyor. Kadın-erkek, genç-yaşlı 
fark etmeksizin ülkenin her vatandaşı 
aklın ve bilimin rehberliğinde Cum-
huriyet’in hedeflerini gerçekleştirmek 
için çalışıyor. Her 29 Ekim’de olduğu 
gibi, bu yıl da en büyük bayramımız 
olan Cumhuriyet Bayramı’nı coşku, 

Turkish Republic has managed to be-
come a respected and pioneering coun-
try among the states of the world with 
its economic, cultural and democratic 
development, and is a refuge for the 
wronged. The Turkish nation, while 
clearly demonstrating that it recogniz-
es no power above its will, continues to 
beat as one heart in the face of all sorts 
of threats to its independence and de-
mocracy. Each and every citizen of the 
country – regardless of gender or age – 
works to meet the goals of the Republic 
under the guidance of common sense 
and science. This year, as is the case on 

sevinç ve gururla kutluyoruz; başta 
Kurtuluş Savaşı’nın muzaffer komuta-
nı ve Cumhuriyet’in kurucusu Mustafa 
Kemal Atatürk olmak üzere vatan ve 
Cumhuriyet uğruna canını hiçe sayan 
tüm şehitleri, gazileri, Cumhuriyet’i ve 
Cumhuriyet’in kazanımlarını savun-
mak için bir ömür harcayan her vatan-
severi saygı ve minnetle anarak…

each 29 October, we celebrate Republic 
Day with fervor, joy and pride; respect-
fully and gratefully commemorate 
all martyrs and veterans, especially 
Mustafa Kemal Atatürk, the victorious 
commander of the War of Independ-
ence and the founder of the Republic, 
and every patriot who have spent a 
lifetime protecting the Republic and the 
gains of the Republic...
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Röportaj
Interviewlife

2023 hedeflerimiz doğrultusunda dev yatırımlarımıza  
hız kesmeden devam ediyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan:

We continue our giant investments in line with our 2023 goals without losing speed
Minister of Transport and Infrastructure Mehmet Cahit Turhan:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, 100 Günlük İcraat 
Programı’nda yer alan Türkiye’nin gurur projeleri için 7/24 esasına göre 

çalıştıklarını ifade etti. PTT A.Ş.’nin 178’inci yaşını kutlayan Bakan Turhan,  
“Bu güzide kurumumuz, faaliyetleriyle sadece ulusal değil,  

uluslararası alanda da göğsümüzü kabartıyor” dedi.
Minister of Transport and Infrastructure Mehmet Cahit Turhan indicated that they 

work on a 24/7 basis for Turkey’s pride projects included in the 100-Day Action Plan. 
Congratulating the PTT Corp. on its 178th anniversary, Minister Turhan said,  

“This distinguished institution of ours makes us proud not only in the national  
but also the international sphere with its activities.”

Röportaj Interview: Zeynep Yiğit
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Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 
açıkladığı 100 Günlük İcraat Programı’nda Bakanlı-
ğınız ile ilgili 28 proje yer alıyor. Öncelikle bu proje-
lerin ülkemizin 2023 hedefleri bakımından önemi-
ne yönelik değerlendirmelerinizi öğrenebilir miyiz?

Bir ülkenin gelişimi için olmazsa olmaz şart; yatırım, ticaret 
ve ulaşım zincirinin sağlıklı çalışması... Sürdürülebilir kal-
kınma buna bağlı. Ülkemizde entegre ulaşım sistemlerini 
güçlendirmek ve yaygınlaştırmak Bakanlığımızın temel va-
zifelerinin başında geliyor. Bu nedenledir ki, bugüne kadar 
gerek ulaştırma politikalarına gerekse mevzuata yönelik ça-
lışmalarımız, günü kurtarmanın dışında köklü bir reform 
niteliği taşımaktadır. Dün insanımız için hayal olan pek çok 
ulaşım ve bilişim hizmeti bugün gündelik hayatın vazgeçil-
mezi haline geldi ve bu bağlamda Türkiye gelişim açısından 
Avrupa ortalamasının üzerinde bir ivme yakaladı.

Yılda ortalama 2 bin kilometre duble yol yaparak Türkiye’nin 
duble yol ağını 26 bin 200 kilometreye taşıdık. Havacılıkta 
yeni bir çığır açtık, yaptığımız yatırımlarla bu alanda dünya-
nın en hızlı büyüyen ülkelerinden biri olduk. Bundan sadece 
birkaç yıl önce birkaç milyon kişinin kullandığı havayolları-
mızdan bir yılda 195 milyon kişinin faydalanmasını sağladık. 
Denizcilikte, gemi sanayisinde, balıkçılıkta, Türkiye’yi tekrar 
adı geçen ülkeler arasına soktuk. Bilişim ve haberleşme sek-
töründe tüm Türkiye’yi genişbant ağıyla donattık, bu da yet-
mez dedik, her eve fiber altyapı getirecek adımları da atmaya 
başladık. Demiryollarında ve lojistikte Türkiye’yi dünyanın 
merkezi yapacak projelere imza attık. Türkiye’yi Yüksek Hızlı 
Tren’e sahip dünyanın 8’inci ülkesi haline getirdik. 

There are 28 projects related to your Ministry in 
the 100-Day Action Plan made public by President  
Mr. Recep Tayyip Erdoğan. First of all, could we learn 
about your evaluations regarding the importance of 
these projects for our country’s 2023 goals?

The absolute requirement for the development of a country is 
the efficient functioning of the investment, trade and transpor-
tation link. This is what sustainable development depends on. 
Reinforcing integrated transportation systems in our country 
and rendering them more widespread take the lead among the 
basic tasks of our Ministry. It is for this reason that until today 
our works on both transportation policies and the legislation 
have gone beyond saving the day and have served as deep- 
rooted reforms. Many transportation and informatics services 
that were simply dreams to our people in the past have now be-
come essential to the daily life, and in this sense, Turkey has gained 
a development momentum that is above the European average.

By building an average of 2 thousand kilometers of double high-
ways per year, we have increased Turkey’s double highway net-
work to 26 thousand 200 kilometers. We have initiated a new 
era in aviation, and through our investments become one of the 
world’s fastest growing countries in the field. We have ensured 
that 195 million people benefitted from our airlines – previously 
used by only a few million – in one year. We have remade Turkey 
into a country of influence in maritime affairs, ship building, and 
fishery. We have equipped the entire Turkey with wideband net-
work in the information and communication sector; we did not 
make do with that, and also started taking the steps that will in-
troduce the fiber infrastructure to each and every household. We 
have implemented railway and logistics projects that will trans-
form Turkey into the center of the world. We made Turkey into 
the 8th country in the world that operates the High Speed Train.
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Buna karşın, yapılan çalışmalarda ulaşıma olan talebin  
2023 yılına kadar en az bir kat daha artacağı, 2050 yılına ka-
dar ise dört kat büyüyeceği öngörülüyor. Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanlığı olarak, oluşması beklenen bu talebin zamanında 
ve üstün kalitede karşılanmasını planlıyoruz. 2023 yılına 
ulaştığımızda, ulaşım ve haberleşmenin tüm modlarında va-
tandaşlarımızın güven, konfor, uygun fiyat, hız gibi her türlü  
ihtiyacına cevap verebilecek altyapıya sahip bir sistem kurmak 
istiyoruz. 

Bildiğiniz gibi, hükümet olarak gerçekleşmeyecek hedefler-
le, hayallerle değil, gerçeklerle hareket ederek iktidara geldik. 
Hükümetimizi iktidara taşıyan da sonrasındaki her seçim-
de oylarını kat kat artıran ve millet nezdinde itibarını sürekli 
yükselten de işte bu samimi siyaset anlayışıdır. Bu çerçevede, 
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı 
100 Günlük İcraat Programı’nda yer alan projeler hiç şüphesiz 
büyük önem arz ediyor. Her biriyle ilgili hızla mesafe aldığımız 
bu projeler, ekonomik kalkınmada ve toplum refahının artırıl-
masında etkin bir rol üstleneceği gibi ülkemizin muasır mede-
niyetler seviyesinin üzerine çıkmasına da katkı sağlayacaktır.

For all that, it is foreseen in the studies carried out that the de-
mand for the means of transportation will see an at least 1-fold 
increase by 2023, and will grow four times by 2050. As the  
Ministry of Transport and Infrastructure, we are planning to 
meet this foreseen demand on time and with supreme quality. 
By 2023, we want to build a system that can respond to all sorts 
of needs of our citizens such as safety, comfort, affordable prices, 
and speed in all modes of transportation and communication.

As you know, as the government we came to power not through 
unrealizable goals and dreams, but by acting with facts. What 
carried our government to power, multiplied its votes in each 
election to follow, and constantly increases its regard in the 
eyes of the nation is this sincere politics mentality. Within this 
framework, the projects included in the 100-Day Action Plan 
made public by our President Mr. Recep Tayyip Erdoğan are 
without doubt quite important. These projects, in each of which 
we rapidly make progress, will both play an active role in eco-
nomic development and the enhancement of societal welfare, 
and contribute to taking our country above the level of contem-
porary civilizations.

“İstanbul Yeni Havalimanı, 
ülke ekonomisine  

73 milyar liralık katkı 
sağlayacak. Bu devasa 

proje, doğrudan ve dolaylı 
olarak 225 bin kişiye  
iş imkanı sunacak.”

“The İstanbul New Airport 
will make a contribution 
of 73 billion liras to the 

country’s economy. This 
giant project will provide 

direct and indirect 
employment to  

225 thousand people.”
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100 Günlük İcraat Programı’n-
da yer alan ve 29 Ekim’de ilk fazı 
açılması planlanan İstanbul 
Yeni Havalimanı’nın ülkemize 
kazandıracaklarıyla ilgili neler 
söylemek istersiniz?

Öncelikle bu muazzam projeyle ilgi-
li bazı rakamlar vereyim: İstanbul 
Yeni Havalimanı’nın yatırım ma-
liyeti 10 milyar 247 milyon euro. 
Yap-işlet-devret yöntemiyle hayata 
geçirilen bu devasa proje, ülke eko-
nomisine 73 milyar liralık katkı sağ-
layacak. Havalimanı doğrudan ve 
dolaylı olarak 225 bin kişiye iş imka-
nı sunacak. 29 Ekim 2018 tarihinde 
Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrif-
leriyle açmayı planladığımız Faz 1; 
1 milyon 400 bin metrekarelik ana 
terminal binası, 2 pist, hava trafik 
kontrol merkezi ve destek binala-
rından oluşacak. Faz 1’de 90 milyon 
olan yıllık yolcu kapasitesi, tüm faz-
lar tamamlandığında 200 milyona 
kadar çıkabilecek. İstanbul Yeni 
Havalimanı’nda günlük 3 bin 500 
uçak iniş-kalkış yapabilirken, 114 
uçak aynı anda terminale yanaşabi-
lecek. Havalimanı, akıllı sistemler 
sayesinde elektrik ve su tüketiminde 
önemli ölçüde tasarruf imkanı sağla-
yacak. Yılda 19 bin hanenin tükettiği 
elektriğe ve 5 bin 500 hanenin tüket-
tiği suya denk tasarruf söz konusu 
olacak. Yılda 33 milyon 200 bin TL 
tasarruf edilecek... İstanbul Yeni 
Havalimanı’nın özellikleri de ülke-
mize kazandıracakları da saymakla 
bitmez. Ancak, PTT’nin de içinde yer 
alacağı kargo ve lojistik merkezine 
özellikle değinmek istiyorum. 

What would you like to say about 

what the İstanbul New Airport, 

which is included in the 100-Day 

Action Plan and the first phase of 

which is planned to be opened on 

29 October, will gift to our country?

Let me first provide some figures about 
this amazing project: The investment 
cost of the İstanbul New Airport is  
10 billion 247 million euros. Implement-
ed with the build-operate-transfer 
model, this giant project will make a 
contribution of 73 billion liras to the 
country’s economy. The airport will 
provide direct and indirect employ-
ment to 225 thousand people. Phase 
1, which we are planning to launch on 
29 October 2018 with the graces of our 
Esteemed President, will consist of the 
main terminal building of 1 million 400 
thousand square meters, 2 runways, 
air traffic control center, and back 
up buildings. The annual passenger 
capacity of 90 million in Phase 1 will 
have the potential to increase to up to  
200 million once all the phases are com-
plete. 3 thousand 500 planes will take 
off from and land to the İstanbul New 
Airport, and 114 planes will be able to 
approach the terminal simultaneously. 
Thanks to smart systems, the airport 
will considerably save on electric and 
water consumption. The saving will 
be equal to the electric consumed by  
19 thousand households and water 
consumed by 5 thousand 500 house-
holds per year. We will save 33 million 
200 thousand liras on a yearly basis... 
The properties of the İstanbul New  
Airport and what it will contribute to 
our country are too many to list. I do, 
however, want to particularly touch 
upon the parcel and logistics center, 
which the PTT will also be a part of.
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Ülkemiz kıtaları birbirine bağlayan muazzam coğrafi konumu 
sayesinde kargo/lojistik alanında önemli avantajlara sahip 
bulunuyor. İstanbul Yeni Havalimanı, dünya üzerindeki en 
büyük kargo hub noktalarından biri haline gelerek bu alan-
da da ülke ekonomisine önemli katkı sağlamayı hedefliyor.  
Projede, 240 futbol sahasına denk gelecek şekilde, 1 milyon 
400 bin metrekare büyüklüğünde kargo hizmet alanı bulu-
nuyor. Havalimanının kargo kapasitesi yıllık 5,5 milyon ton 
seviyesine ulaşıyor. Bu rakamlar, kargo/lojistik sektörüne ne 
denli katkı sağlanacağını da ortaya koyuyor.

Bakanlığınızın gündeminde daha pek çok proje var. 
Önümüzdeki dönemde bu projelerle ilgili planlama-
larınız nelerdir?

Kanal İstanbul, 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli, 1915 Çanakkale 
Köprüsü, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Demiryolu gibi dev 
projelerimiz hız kesmeden devam ediyor. Bunların yanı sıra 
bölünmüş yol, otoyol, tünel, köprü, viyadük yapımından 
e-Devlet hizmetlerine, yerli ve millî 5G ve ötesine yönelik 
çalışmalardan lojistik merkezlerinin kurulmasına daha pek 
çok faaliyetimiz mevcut. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ola-
rak, ulaşım altyapısının geliştirilmesi ve iyileştirilmesi, daha 
güvenli, kaliteli ve ekonomik ulaşım hizmetinin sunulma-
sı için ülke genelinde toplam 385 milyar lira tutarında 3 bin  
443 projede çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunların önem-
li bir kısmı, yaklaşık 150 milyar lira tutarındaki ulaştırma 
projesi yap-işlet-devret modeliyle yürütülüyor. Önümüzdeki 
günlerde yeni büyük projelere başlayacağımızı da ifade etmek 
istiyorum.

Thanks to its magnificent geographical position that cradles 
the continents, our country has important advantages in the 
field of parcel/logistics. By transforming into one of the biggest 
parcel hub centers of the world, the İstanbul New Airport aims 
to make significant contribution to the country’s economy in 
the field. The project includes a parcel service area of 1 million  
400 thousand square meters, that is to say equivalent to the size 
of 240 football fields. The parcel capacity of the airport reaches 
5.5 million tons per year. These figures also reveal the contribu-
tion that will be made to the parcel/logistics sector.

There are many other projects on your Ministry’s 
agenda. What are your plans in the next period 
related to these projects?

Our giant projects such as Kanal İstanbul, 3-Storey Great  
İstanbul Tunnel, 1915 Çanakkale Bridge, and Ankara-Sivas High 
Speed Railway continue without losing speed. Additionally, we 
have many other activities from the construction of dual roads, 
highways, tunnels, bridges and viaducts to e-Government servic-
es, from local and national works related to 5G and beyond to 
the establishment of logistics centers. As the Ministry of Trans-
port and Infrastructure, we carry out our works throughout the 
country in 3 thousand 443 projects amounting to 385 billion liras 
in total with the aim of enhancing and ameliorating the transpor-
tation infrastructure, and offering safer, higher quality and more 
affordable transportation services. An important part of them, 
transportation projects of around 150 billion liras, are being car-
ried out with the build-operate-transfer model. I would like to 
state that we will initiate new giant projects in the days to come.
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Günümüz dünyasının temel unsurlarından birini 
dijital dönüşüm oluşturuyor. Bu çerçevede e-Devlet 
hizmetlerindeki hedefleriniz nelerdir?

Türkiye, e-Devlet hizmetlerinde en hızlı gelişen ülkeler ara-
sında yer alıyor. Birleşmiş Milletler (BM) e-Devlet Gelişmiş-
lik Endeksi’ne göre, ülkemiz 2 yılda 68’inci sıradan 53’üncü 
sıraya yükseldi. Türkiye’de özellikle son dönemde bürokra-
sinin azaltılması yol haritası kapsamında dijital hizmetlerin 
belirlenmesi, e-Devlet Kapısı’na entegrasyonu ve süreçlerin 
koordinasyonuna yönelik pek çok faaliyet gerçekleştirildi. 
Bugün e-Devlet’te kullanıcı sayısı 38 milyonu geçmiş du-
rumda. 100 Günlük İcraat Programı’nda da ifade edildiği 
üzere, önümüzdeki süreçte 135 yeni hizmeti daha entegre 
ederek e-Devlet Kapısı’nda sunulan hizmet sayısını 3 bin 
500’e çıkaracağız. 

Digital transformation is one of the basic components 
of our day. Within this framework, what are your 
goals for the e-Government services?

Turkey is included among the fastest developing countries 
in terms of e-Government services. According to the United  
Nations (UN) e-Government Survey, our country rose from 
68th place to 53rd in 2 years. In particular within the scope of de-
creasing bureaucracy, many activities related to the determina-
tion of digital services, their integration into the e-Government 
Gateway and the coordination of processes have been completed 
in Turkey especially in the recent years. Today, the number of 
e-Government users has exceeded 38 million. As also stated in 
the 100-Day Action Plan, we will integrate a further 135 new 
services to the system and increase the number of services of-
fered on the e-Government Gateway to 3 thousand 500.

“Önümüzdeki süreçte 135 yeni hizmeti daha entegre ederek e-Devlet Kapısı’nda 
sunulan hizmet sayısını 3 bin 500’e çıkaracağız.”

“In the following period, we will increase the number of services offered on the 
e-Government Gateway to 3 thousand 500 by integrating further 135 new services.”
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PTT A.Ş. bu ay 178’inci kuruluş yıldönümünü  
kutluyor. Bu konudaki değerlendirmelerinizi  
öğrenebilir miyiz? 

Türkiye’nin iki asırlık çınar kurumu PTT, ülkemize ve mille-
timize hizmet adına çok önemli faaliyetler yürütüyor. Posta, 
kargo, lojistik, e-ticaret, bankacılık, sigortacılık gibi alanlarda 
yaygın, güvenilir, kaliteli iş ve işlemlere imza atan bu güzide 
kurumumuz, ülkemizin en ücra köşelerine kadar ulaşarak va-
tandaşlarımıza hizmet götürüyor, onların hayatını kolaylaştı-
rıyor. Faaliyetleriyle sadece ulusal değil, uluslararası alanda 
da göğsümüzü kabartan PTT, Dünya Posta Birliği (Universal 
Postal Union-UPU) İdari Konsey Başkanı olarak küresel pos-
ta sektöründe güçlü bir konumda bulunuyor, yenilikçi vizyon 
ve stratejileriyle postanın geleceğine yön veriyor. 26. Dünya 
Posta Kongresi, 3. UPU Dünya CEO Forumu, Uluslararası 
E-ticaret Konferansı gibi tüm dünyada övgü ve takdirle anı-
lan uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapan PTT, 
bir dünya markası olarak geleceğe emin adımlarla ilerliyor.  
Posta ve telgraf teşkilatımızın tüm fertlerini üstün gayretle-
ri ve başarılı çalışmaları dolayısıyla tebrik ediyor, PTT’nin 
178’inci yaşını kutluyorum.

The PTT Corp. is celebrating its 178th anniversary  
this month. Could we learn about your evaluations  
on the issue?

Turkey’s plane tree of two centuries, the PTT undertakes very 
important activities in terms of serving our country and peo-
ple. Carrying out widespread, reliable, and quality business-
es and transactions in fields such as post, parcel, logistics,  
e-commerce, banking, and insurance, this distinguished insti-
tution of ours reaches even the remotest corners of our country 
and delivers service to our citizens, facilitating their lives. Mak-
ing us proud not only in the national but also the internation-
al sphere with its activities, the PTT – as the Universal Postal 
Union (UPU) Council of Administration Chair – is in a strong 
position within the global postal sector, and shapes the future 
of the post with its innovative vision and strategies. Having 
hosted international organizations such as the 26th Universal  
Postal Congress, 3rd UPU World CEO Forum, and the Interna-
tional E-Commerce Conference that are praised and admired 
in the entire world, the PTT takes firm steps towards the future 
as a global brand. I congratulate all the members of our post 
and telegraph organization for their tremendous efforts and 
successful works, and wish the PTT a happy 178th anniversary.

“PTT, küresel posta sektöründe güçlü bir konumda bulunuyor, 
 bir dünya markası olarak geleceğe emin adımlarla ilerliyor.” 

 “The PTT is in a strong position within the world postal sector,  
and takes firm steps towards the future as a global brand.”
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Almanya’nın dünyaya açılan kapısı
Hamburg

Dünya destinasyonları
Destination:World

Germany’s gate to the world
Hamburg

Ali Yolcu

life

Almanya’nın kuzeyinde, Kuzey Denizi’ne dökülen Elbe Neh-
ri’nin kıyısında konumlanan Hamburg, başkent Berlin’den 
sonra Almanya’nın ikinci en kalabalık şehridir. İçinden irili 
ufaklı çok sayıda akarsu geçen ve “Avrupa’nın en fazla köp-
rü bulunan şehri” unvanına sahip Hamburg, Orta ve Kuzey 
Avrupa’yı birbirine bağlayan kanalları dolayısıyla kıta tari-
hi boyunca önemli bir merkez olmuştur. Elbe Nehri’nin ge-
nişletilmesiyle oluşturulan ve her yıl tüm dünyadan 13 bin 
gemi ağırlayan limanıyla şehir, “Almanya’nın dünyaya açılan  
kapısı” olarak anılmaktadır.  

Situated to the north of Germany, by the banks of the River Elbe 
that flows into the Northern Sea, Hamburg is Germany’s sec-
ond most populated city following Berlin, the capital. Hamburg, 
through which many big and small streams run, and which 
holds the title of “the city with the highest number of bridges in 
Europe”, has been an important center throughout the history 
of the continent owing to its channels that connect Central and 
Northern Europe. With its port, which was established by ex-
panding the River Elbe and annually hosts 13 thousand ships 
from all around the world, the city is known as “Germany’s gate 
to the world.”
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Almanya’nın en büyük 
limanına sahip olan 

Hamburg’da ticaret ve 
endüstri oldukça gelişmiştir.

Home to Germany’s biggest port, 
Hamburg enjoys a developed 

commerce and industry.

Kutsal Roma-Germen İmparatorluğu’nun ilk hükümdarı  
Şarlman, 808 yılında Alster ve Elbe nehirleri arasındaki ba-
taklık alanda bulunan ağaçlık bir tepe üzerine bir kale inşa 
ettirerek bugünkü Hamburg şehrinin temellerini atmış-
tır. 1944’te, II. Dünya Savaşı sırasında İngiliz, Amerikan ve  
Kanada uçaklarının yoğun bombardımanı altında kalan 
Hamburg’da başta liman çevresindeki bölgelerde olmak üze-
re on binlerce kişi hayatını kaybetmiş, binlerce bina yıkılmış 
ve şehrin hem demografik hem mimari yapısı ciddi zarar  
görmüştür. 

Almanya’nın en büyük limanına sahip Hamburg’da ticaret ve 
endüstri oldukça gelişmiştir. Havacılık endüstrisinde dün-
yada başı çeken üç şehirden biri olan Hamburg’da kimya ve 
makine sanayilerinin yanı sıra gemi yapımı ve bankacılık gibi 
sektörler de ön plandadır. Şehrin 2 milyona yakın nüfusunun 
yaklaşık yüzde 35’ini 180 farklı ülkeden göçmenler oluştur-
maktadır. Türk göçmenler bu oranın dörtte birine yakınını 
teşkil ederken bunu sırasıyla Polonyalı, İngiliz, Amerikan ve 
Afgan göçmenler izler. 

In 808, Charlemagne, the first ruler of the Holy Roman- 
German Empire had a castle built over a wooded hill locat-
ed in the swamp between the rivers Alster and Elbe, and laid 
the foundations of today’s Hamburg. Heavily bombarded by  
British, American and Canadian planes in 1944, during the  
Second World War, Hamburg suffered tens of thousands of 
casualties in mainly the port region, and thousands of buildings 
were destroyed, seriously damaging both the demographic and 
architectural pattern of the city.

Home to Germany’s biggest port, Hamburg enjoys a developed 
commerce and industry. In Hamburg, which is one of the three 
cities that take the lead in the world when it comes to the avia-
tion industry, chemical and machine industry as well as sec-
tors such as ship building and banking come to the fore. Around  
35 percent of the city’s population, which stands at about  
2 million, consists of immigrants from 180 different coun-
tries. Whereas Turkish immigrants constitute approximately 
one fourth of this ratio, they are followed by Polish, British,  
American and Afghan immigrants respectively. 
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Denize yakın konumunun yanı sıra 
sahip olduğu akarsu ve göllerin de 
etkisiyle Hamburg, diğer kuzey şe-
hirlerine göre daha ılıman bir iklime 
sahiptir. Ortalama 25 santigrat dere-
ce ile temmuz, yılın en sıcak ayıdır. 
Havanın daha yumuşak ve az yağışlı 
olduğu mayıs-eylül ayları arasındaki 
dönem Hamburg’u ziyaret etmek için 
en uygun zaman dilimidir. 

Hamburg, in addition to its location 
close to the sea as well as the streams 
and rivers it houses, has a more mod-
erate climate in comparison to other 
northern cities. With an average of 
25 centigrade degrees, July is the 
hottest month of the year. The May- 
September period, when the weather 
is milder and less rainy, is the perfect 
time to visit Hamburg.

Hamburg’u ziyaret 
etmek için en uygun 

zaman dilimi havanın 
daha yumuşak ve  
az yağışlı olduğu  

mayıs-eylül ayları 
arasındaki dönemdir. 

The perfect time to 
visit Hamburg is the 

May-September 
period, when the 
weather is milder 

and less rainy. 

Hamburg şehir merkezindeki  
Gänsemarkt Meydanı ve Merkez 
Gar arasında kalan geniş bölge, hem 
Eski Hamburg’a hem de alışveriş 
merkezleri, sanat galerileri, opera 
ve tiyatroların bulunduğu bulvarla-
ra ev sahipliği yapar.  

The wide region between the  
Gänsemarkt Square, which is lo-
cated in the city center, and the 
Central Station is home to both Old  
Hamburg and shopping malls, art 
galleries, and boulevards with opera 
and theater houses.
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Virtually built from scratch after the great devastation fol-
lowing the Second World War, Hamburg’s few completely pre-
served historical structures include the Hamburg City Hall of 
the neo-Renaissance style, which was completed in 1897. The 
building also serves as the parliament of Hamburg, which is one 
of the three states of Germany along with Bremen and Berlin. 
The Hamburg City Hall, where official business takes place in 
addition to public cultural events, is one of the most touristic 
spots of the city.

Eski Hamburg bölgesinde konumlanan önemli tarihî yapıların-
dan bir diğeri 1625’te inşa edilen ve II. Dünya Savaşı’nda tahrip 
olduktan sonra restorasyondan geçen St. Michael Kilisesi’dir. 
Kilisenin kulesi tarih boyunca Elbe Nehri’nde seyreden gemi-
ler için deniz feneri olarak kullanılmıştır. 132 metre yüksekli-
ğindeki bu kulede bulunan ziyarete açık seyir platformundan 
Hamburg’u kuş bakışı izlemek mümkündür.

Hamburg Limanı bölgesinde 1703’ten beri her pazar sabahı 
5.00-9.00 saatleri arasında insanların bir yandan her çeşit taze 
deniz ürününün tadını çıkardıkları, bir yandan da akla hayale 
gelmeyecek ikinci el eşyalarla dolu tezgahlardan alışveriş yap-
tıkları geleneksel Balık Pazarı (Fischmarkt) kurulur. Bu pazarı 
gezmek hem şehir sakinlerinin hem de Hamburg’u ziyaret eden 
turistlerin yoğun ilgi gösterdiği aktiviteler arasındadır.

Yet another important historical structure located in the Old 
Hamburg region is the St. Michael Church built in 1625 and re-
stored after having been damaged at the Second World War. 
Throughout history, the tower of the church has been used as 
a lighthouse for ships sailing over the River Elbe. The visitable 
observation platform inside this 132-meter-tall tower offers a 
bird’s-eye-view to Hamburg.

In the Hamburg Port region, the traditional Fischmarkt is held 
every Sunday morning on 5.00-9.00 since 1703. The market 
offers the visitors the chance to enjoy all sorts of fresh seafood 
while shopping from stalls laden with second hand items be-
yond imagination. Strolling through this market is a favorite 
activity for both the locals and the tourists visiting Hamburg.

II. Dünya Savaşı’ndaki büyük yıkımın ardından adeta baştan 
inşa edilen Hamburg’un tamamen korunmuş az sayıdaki tarihî 
yapılarından biri, inşası 1897’de tamamlanan neo-Rönesans 
mimari stildeki Hamburg Belediye Binası’dır. Bina aynı za-
manda Bremen ve Berlin ile birlikte Almanya’nın üç eyaletin-
den biri olan Hamburg’un parlamentosu işlevi görmektedir. 
Resmî işlemlerin yanı sıra halka açık kültürel etkinliklerin de 
gerçekleştirildiği Hamburg Belediye Binası şehrin en turistik 
noktalarından biridir. 
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Neredeyse tamamen düzlük olan Hamburg’da yürüyerek ya da 
bisikletle dolaşmak oldukça keyiflidir. Şehirde bazıları birbi-
rine bağlı olan çok sayıda park ve yeşil alan bulunmaktadır. 
Her yaştan insanın futbol oynadığı, piknik yapıp güneşlendi-
ği, gölette kanoyla veya deniz bisikletiyle dolaştığı Şehir Parkı; 
dünyanın farklı bölgelerinden bitki türlerinin bir arada görüle-
bileceği Planten un Blomen (Bitkiler ve Çiçekler) Parkı ve için-
de çok sayıda gölet bulunan geniş ormanı ve upuzun patikala-
rıyla zamanı unutturan Ohlsdorf Mezarlığı Hamburg’da doğal  
güzelliklerin tadına varılabilecek alanların başında gelir.    

Hamburg, seçkin kültür-sanat aktiviteleri, zengin doğal gü-
zellikleri ve tarihî mirasıyla ziyaretçilerine büyülü bir zaman 
geçirmeyi vadeder.

It is quite pleasant to walk or bike around Hamburg, which is 
almost entirely flat. The city has many parks and green areas, 
most of which are interconnected. The City Park, where people 
of all ages play football, have a picnic and bathe under the sun, 
canoe or sea bike across the lake; the Planten un Blomen (Plants 
and Flowers) Park, where it is possible to see plant species from 
different parts of the world, and the Ohlsdorf Cemetery, which 
is home to a forest with many ponds and long trails take the 
lead among the spots where one can enjoy natural wonders in 
Hamburg.

With its exquisite cultural and artistic activities, rich natural 
wonders and historical heritage, Hamburg offers a magical 
time to its visitors.
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200’ün üzerinde noktaya  
Turpex güvencesiyle  

Hızlı teslimat, kolay takip



“In the statement made after the analy-
ses carried out, it was indicated that all 
memory records that belong to 10 French, 
5 Italians and 2 Americans were stolen 
in the cyber attack. The Artificial Intelli-
gence Crime Unit, which launched an ex-
tensive investigation, obtained important 
clues about the source of the attack.” 

You won’t hear these sentences in a  
science-fiction movie but perhaps in a 
few years see them on the newspaper 
you are reading over breakfast with your 
smart glasses on. We are proceeding fast 
from a period when machines fit into hu-
man life to an era when human life fits 
into machines. A study that was carried 
out in the recent months made the entire 
humankind feel that again. In the study 
called “Brainternet”, which was featured 

Zihnimi yazdırabilir misin? 
Brainternet
Can you print my mind?
Brainternet

Buğra Ayan

“Yürütülen incelemeler sonrasında ya-
pılan açıklamada, gerçekleşen siber 
saldırıda 10 Fransız, 5 İtalyan ve 
2 Amerikalıya ait tüm hafıza kayıtları-
nın çalındığı belirtildi. Geniş çaplı so-
ruşturma başlatan Yapay Zeka Suçlarıy-
la Mücadele Birimi, saldırının kaynağı 
ile ilgili önemli ipuçlarına ulaştı.”

Bu cümleleri bir bilim kurgu filminde 
duymayacak, belki de birkaç yıl sonra 
sabah kahvaltısında akıllı gözlüğünüz-
le okuduğunuz gazetede göreceksiniz. 
Makinelerin insan hayatına sığdığı dö-
nemden insan hayatının makinelerin 
içine sığdığı çağa doğru hızla ilerliyo-
ruz. Geçtiğimiz aylarda gerçekleştirilen 
bir çalışma bunu tüm insanlığa bir kez 
daha hissettirdi. İran’dan Meksika’ya 
pek çok ülkenin haber ajansına konu 

life Perspektif
Perspective
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olan “Brainternet” isimli çalışmada insan beyni eş zamanlı 
olarak internete bağlandı. Güney Afrika’nın Johannesburg 
kentinde bulunan Wits Üniversitesi araştırmacılarından olu-
şan bir ekibin yaptığı çalışma henüz başlangıç aşamasında 
olsa da önemli bir yolun ilk adımları olarak görülüyor.

Nasıl çalışıyor? 

Brainternet projesinde, kullanıcının kafasına bağlı bir cihaz 
aracılığıyla beyin dalgası sinyalleri toplanıyor ve bu sinyaller 
bir uygulama/programlama arabirimine anlık olarak aktarı-
lıyor. Bu anlık veriler oldukça düşük maliyetli bir Raspberry 
Pi bilgisayarına transfer edilerek erişime açık bir web sitesin-
de herkes tarafından görüntülenebiliyor. 

in the news agencies of many countries from Iran to Mexico, 
the human brain was simultaneously connected to the Internet. 
The study carried out by a team comprising researchers from 
Wits University in Johannesburg, South Africa, is considered 
the first steps of an important road even though it is yet in the 
infancy stage. 

How does it work? 

In the Brainternet project, brain wave signals are collected 
through a device connected to the head of the user and these 
signals are instantaneously transferred to an application/
programming interface. These instant data are transferred to 
a quite low-cost Raspberry Pi computer and can be viewed by 
anyone on a publicly accessible website.  

Brainternet projesinde, kullanıcının kafasına bağlı bir cihaz aracılığıyla beyin 
dalgası sinyalleri toplanıyor ve bu sinyaller bir uygulama/programlama  

arabirimine anlık olarak aktarılıyor. 
In the Brainternet project, brain wave signals are collected through a device connected to the 

head of the user and these signals are instantaneously transferred to  
an application/programming interface.

Bu birkaç satırla izah edilebilen teknik uygulama aslında cilt-
leri doldurabilecek bir toplumsal dönüşüm ortaya çıkarma 
gücüne sahip. Zira bu proje ile yakın gelecekte insan beyni ve 
bilgisayarlar arasında kolaylıkla veri aktarımı gerçekleştiril-
mesi mümkün olacak. 

In fact, this technical application, which can be explained in a 
few sentences, has the capacity to create a social transforma-
tion that can fill volumes. Because with this project it will be 
possible to easily transfer data between the human brain and 
computers in the near future.
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Brainternet’in geleceğinde neler olabilir?

Brainternet projesinin mimarı, Wits Üniversitesi Elektrik ve 
Enformasyon Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Adam 
Pantanowitz, uygulamanın geleceği hakkında bazı ipuçları 
veriyor. Pantanowitz, projenin henüz başlangıç aşamasında 
olduğunu, ilerleyen zamanlarda bu çalışmadan hem girdi hem 
çıktı elde edilebileceğini söylüyor. Teknik olarak bu, “beyni-
nize yükleme yapabileceğimiz” anlamına geliyor. Aklınıza 

What could be part of the future of Brainternet? 

The name behind the Brainternet project, lecturer at Wits  
University’s School of Electrical and Information Engineering, 
Dr. Adam Pantanowitz provides some clues regarding the fu-
ture of the implementation. Pantanowitz says the project is yet 
at the infancy period and both input and output will be acquired 
in this research in the times to come. Technically, this means that 
“we can upload to our brains.” If the movies Matrix or G.O.R.A. 

Matrix veya G.O.R.A. filmi geliyorsa doğru yoldasınız. Elbette 
bütün bunlar şimdilik hayal. Çalışmanın heyecan verici yanı, 
elde edilen veriler ile zihnimizin nasıl çalıştığını öğrenebi-
lecek olmamız. Bu bilgi sayesinde beyin gücümüzü artırma 
noktasında da önemli yol katedebileceğiz. Brainternet ayrıca 
spiritüel konulardan mekanik meselelere kadar birçok alanın 
düşünce dünyamızda yeniden yorumlanacağı bir gelecek  
vadediyor.

come to your mind, you are on the right track. Of course these 
are only dreams for now. The exciting side of the research 
is that we will be able to learn how our minds work with the 
data received. Thanks to this information, we will be able to 
cover a long distance in terms of increasing our brainpower. 
In addition, Brainternet offers a future where many fields from 
spiritual matters to mechanical issues might be reinterpreted in 
the realm of our thoughts. 
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Esasen tablo bu kadar toz pembe değil. Brainternet, fayda-
ları kadar zararları da olabilecek bir proje. Örneğin, siber 
saldırı sonucu çalınan insan hafızaları geleceğin gündem 
maddeleri arasında yer alabilir. Bu mesele gitgide daha ses-
li dile getirilmeye başlıyor. Teknoloji yazarı Jacob Dubé,  
vice.com’da yayımladığı yazısında “Beyinlerin interneti  
hacklenebilir!” diyerek Brainternet projesinin tehlikelerine 
dikkat çekti. Hafızamızın bir terör örgütünün eline geçmesi ih-
timalini düşündüğümüzde tehlikenin boyutu daha net anlaşı-
lıyor. Geleceğin meslekleri arasında yer alan, insanların hafıza-
larını silme konusunda uzmanlaşacak “unutturma cerrahisi” 
veya insanların özel bilgilerini koruma alanında faaliyet göste-
recek “mahremiyet koruyuculuğu”nun önemi bu noktada son  
derece belirginleşiyor. 

Denklem bilinmeyenlerle dolu olsa da kesin olarak bildiğimiz 
bir şey var: Yapay zeka hayatımızın bir parçası olma yolunda 
hızla ilerliyor. Elon Musk’ın “İnsan zaten bir cyborg” yoru-
munu da hesaba kattığımızda geleceğin savaşlarının robotlar 
ile insanlar arasında değil, robotlar ile cyborglar, yani maki-
ne-insanlar arasında gerçekleşeceğini öne sürebiliriz. 21. yüz-
yıl becerilerinden algoritmik düşünebilme ve vakaların tüm 
insanlık coğrafyasındaki etkilerini yorumlayabilme yeteneği 
bu savaşa hazırlanmada büyük önem taşıyacak.

Of course, it is not all lavender and roses. Brainternet is a pro-
ject that might cause harm as well as good. For example, hu-
man memories stolen with cyber attacks could become an agen-
da item of the future. This issue is getting vocalized more and 
more. Technology writer Jacob Dubé pointed out the dangers 
of the Brainternet project in his article, which he published on  
vice.com, by saying “The Internet of brains can be hacked!” 
When we think of the possibility of our memory being seized by 
a terrorist organization, the extent of the danger is understood 
more clearly. The importance of “memory erasure surgery”, 
which is among the occupations of the future that will special-
ize in erasing people’s memories, or “privacy protection” which 
will be active in the field of protecting private information also 
becomes quite significant at this point. 

Even though the equation is full of unknowns, there is one thing 
we know for sure: Artificial intelligence is moving rapidly to-
wards becoming a part of our lives. When we take into consider-
ation the comment “Humans are already cyborgs” by Elon Musk, 
we can suggest that the wars of the future will not be waged 
between robots and humans but rather between robots and  
cyborgs, in other words machine-humans. Being a 21st century- 
skill, the ability to think algorithmically and interpret the im-
pacts of cases on the entire geography of all humankind will be 
of importance in preparation to this war.

Denklem bilinmeyenlerle dolu olsa da kesin olarak bildiğimiz bir şey var:  
Yapay zeka hayatımızın bir parçası olma yolunda hızla ilerliyor. 

Even though the equation is full of unknowns, there is one thing we know for sure: 
Artificial intelligence is moving rapidly towards becoming a part of our lives.
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Kurulduğu 1874 yılından bu yana posta hizmetlerine ilişkin 
süreçleri daha etkin ve verimli kılmaya yönelik çalışmalar 
yürüten Dünya Posta Birliği’nin (Universal Postal Union- 
UPU) 2. Olağanüstü Kongresi, 3-7 Eylül 2018 tarihleri ara-
sında Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’da gerçekleştirildi. 
Günümüzde özellikle dijitalleşme ve e-ticaretin hızla yaygın-
laşması, iletişim alışkanlıkları ile müşteri talep ve ihtiyaçları-
nın değişmesi gibi nedenlerle çeşitli fırsat ve zorluklarla kar-
şı karşıya bulunan posta sektörünün geleceğine dair önemli 
müzakerelerin yürütüldüğü Kongre’de, başta “UPU Reformu” 
olmak üzere kritik gündem maddeleriyle ilgili tarihî kararlara 
imza atıldı.

1948’den bu yana Birleşmiş Milletler’in bir ihtisas organı ola-
rak faaliyetlerini yürüten UPU’nun 2. Olağanüstü Kongresi, 
Etiyopya Cumhurbaşkanı Dr. Mulatu Teshome Wirtu,  
Etiyopya Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Ubah  
Mohammed Hussien, Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim  
Şirketi (PTT A.Ş.) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü, 
UPU İdari Konsey Başkanı Kenan Bozgeyik ve UPU Genel 
Sekreteri Bishar Hussein’in açılış konuşmalarıyla başladı.

Carrying out works for rendering the process regarding postal 
services more effective and efficient since 1874 when it was estab-
lished, the Universal Postal Union (UPU) held its 2nd Extraordi-
nary Congress on 3-7 September 2018 in Addis Ababa, the capital 
of Ethiopia. At the Congress where important negotiations were 
carried out regarding the future of the postal sector which faces 
various opportunities and difficulties in our day for reasons such 
as the rapid spread of digitalization and e-commerce, the change 
in communication habits as well as in customer demands and ex-
pectations, historical decisions were taken regarding the critical 
agenda items, particularly the “UPU Reform”. 

Carrying out its activities as the specialized agency of the  
United Nations since 1948, UPU’s 2nd Extraordinary Con-
gress started with the opening speeches of Ethiopian President  
Dr. Mulatu Teshome Wirtu, Ethiopian Minister of Communica-
tion and Information Technology Ubah Mohammed Hussien, 
the Post and Telegraph Organization Corporation (PTT Corp.) 
Chairman of Board and Director General, UPU Council of  
Administration Chair Kenan Bozgeyik, and UPU Director  
General Bishar Hussein. 

Addis Ababa’da 
tarihî posta kongresi
Historical postal congress 
in Addis Ababa

Nehir Öztürk

life
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Etiyopya Cumhurbaşkanı Dr. Mulatu Teshome Wirtu, katılım-
cılara “Hoş geldiniz” diye seslenerek, bu kıymetli organizasyona 
ev sahipliği yapmaktan onur duyduklarını ifade etti. Kongre’nin 
son derece önemli bir gündemle toplandığını ve hâlihazırda 
devam eden “UPU Reformu” çalışmalarının bir parçası olarak 
düzenlendiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Wirtu, “Olağanüstü 
Kongre’nin gündemi, modernleşen posta sektörüne ayak uy-
durmak ve sektörümüz için yeni stratejiler geliştirilmesine 
katkıda bulunmak suretiyle kıta halklarına sunduğumuz hiz-
metlerin kalitesini yükseltme noktasında da büyük önem ta-
şımaktadır” dedi. Cumhurbaşkanı Wirtu, Kongre’de verimli 
müzakereler yürütülmesini ve başarılı neticeler elde edilmesini 
diledi. Etiyopya Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Ubah 
Mohammed Hussien ise Etiyopya’nın bir UPU Kongresi’ne ev 
sahipliği yapan ilk Afrika ülkesi olmasından mutluluk ve gurur 
duyduklarını söyledi. Olağanüstü Kongre’nin gündeminde UPU 
ve genel olarak posta sektöründe reform gerçekleştirilmesine 
yardımcı olacak konuların altının çizildiğini kaydeden Bakan 
Hussien, “Bu Kongre’nin UPU tarihinde bir kilometre taşı ola-
cağını ifade etmek istiyorum” dedi.

Ethiopian President Dr. Mulatu Teshome Wirtu addressed 
the participants by saying “Welcome” and indicated that they 
were honored to host this valuable organization. Expressing 
that the Congress convened with an important agenda and 
was organized as part of the ongoing “UPU Reform” activ-
ities, President Wirtu said, “The agenda of the Extraordi-
nary Meeting is important for increasing the quality of the 
services we offer to the peoples of the continent by keeping 
up with the modernizing postal sector and contributing to 
the development of new strategies for our sector.” President 
Wirtu wished that productive negotiations would be car-
ried out and successful results would be achieved. Ethiopian  
Minister of Communication and Information Technology 
Ubah Mohammed Hussien said that they were happy 
and proud to be the first African country to host the UPU  
Congress. Stating that the UPU and the issues that would 
help to reform the postal sector in general were empha-
sized in the agenda of the Extraordinary Congress, Minister  
Hussien said, “I would like to express that this Congress will 
be a milestone in the UPU’s history.” 

Etiyopya Cumhurbaşkanı  
Dr. Mulatu Teshome Wirtu,  

UPU 2. Olağanüstü 
Kongresi’nin açılışında  

bir konuşma yaptı. 
Ethiopian President  

Dr. Mulatu Teshome Wirtu 
delivered a speech in  

the UPU 2nd Extraordinary 
Congress. 
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“We took the most important 
step at the İstanbul Congress” 

In his opening speech, PTT Corp. 
Chairman of Board and Director 
General, UPU Council of Adminis-
tration Chair Kenan Bozgeyik said, 
“Throughout history, the postal sector 
has endeavored to meet the communi-
cation needs of the people in the best 
and fastest way possible. Even though 
difficulties were experienced from 
time to time in the face of changing 
circumstances depending on techno-
logical developments, the survival of 
the sector was ensured by acting in 
accordance with the needs of the era, 

“En önemli adımı  
İstanbul Kongresi’nde attık”

PTT A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı 
ve Genel Müdürü, UPU İdari Kon-
sey Başkanı Kenan Bozgeyik, açılış 
konuşmasında, “Posta sektörü ta-
rih boyunca insanların haberleş-
me ihtiyacını en iyi ve hızlı şekilde 
karşılayabilmenin gayreti içinde ol-
muştur. Teknolojik gelişmelere bağ-
lı olarak değişen şartlar karşısında 
zaman zaman zorluklar yaşanmış 
olsa da çağın gereklerine göre ha-
reket edilerek sektörün ayakta 
kalması sağlanmış, dünyanın tüm 
coğrafyalarında insanlara posta 

“Posta sektörü tarih 
boyunca insanların 

haberleşme ihtiyacını 
en iyi ve hızlı şekilde 

karşılayabilmenin 
gayreti içinde 

olmuştur.”
“Throughout history, 
the postal sector has 
endeavored to meet 
the communication 
needs of the people 

in the best and fastest 
way possible.”

hizmeti sunulmaya devam edilmiş-
tir. Posta sektörünün içinde bulun-
duğu durumu sürekli analiz ederek 
hem olası risklere karşı önlemler 
alan hem de değişimin getirdiği 
zorlukları yeni fırsatlara dönüş-
türen Dünya Posta Birliği, stra-
tejilerini de bu doğrultuda belirli 
aralıklarla güncellemektedir” dedi. 

and the postal service continued to be 
provided to people in all geographies 
of the world. The Universal Postal 
Union, which both takes precautions 
against possible risks and turns the 
difficulties brought by change into 
new opportunities by constantly 
analyzing the situation of the sector, 
updates its strategies accordingly 
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and periodically.” Touching upon the impacts of the rapidly dig-
italizing world on the postal sector, Kenan Bozgeyik said, “While 
the digital transformation, which creates both difficulties and 
opportunities for postal administrations, obliges our sector to 
respond to the changing needs and demands of individual and 
corporate customers, it renders the diversification of the servic-
es inevitable. We took the greatest step of this change with the 
İstanbul World Postal Strategy, which we shaped as the most 
up-to-date action document of the Union and approved at the  
26th Universal Postal Congress in İstanbul. The issues of integra-
tion of the postal networks, enhancement of cooperation and 
development of e-commerce make up the clearest picture of our 
Union’s future vision.” Wishing that the Extraordinary Congress 
would lead to good, Kenan Bozgeyik thanked the Ethiopian  
authorities for their warm hospitality. 

UPU Genel Sekreteri Bishar Hussein ise 100 seneden uzun 
bir zaman sonra ikincisi düzenlenen Olağanüstü Kongre’nin 
Addis Ababa’da yapılmasının mutluluk verici olduğunu belir-
terek, “Bu Kongre’ye vakfedilen muazzam kaynaklar, başa-
rılı organizasyon ve bütün katılımcılara gösterilen sıcak mi-
safirperverlik dolayısıyla hepimiz Etiyopya’ya minnettarız” 
dedi. Bishar Hussein, beş gün boyunca “Entegre Ürün Planı”,  
“Entegre Ücretlendirme Planı”, “Birlik Reformu”, “UPU Üyesi 
Ülkelerin Katkı Paylarına Uygulanan Sistemin Reformu” ve 
“UPU Emeklilik Fonu’nun Sürdürülebilirliği” olmak üzere beş 
ana gündem maddesine odaklanılacağını söyledi. 

Indicating that the organization of the Extraordinary Congress, 
the second of which was held after more than 100 years, in  
Addis Ababa was pleasing, UPU Director General Bishar  
Hussein said, “We are all grateful to Ethiopia for the enormous 
resources allocated to this Congress, successful organization 
and warm hospitality extended to all participants”. Bishar 
Hussein stated that five main agenda items namely “Integrated 
Product Plan”, “Integrated Remuneration Plan”, “Reform of the 
Union”, “Reform of the System Applied to Contributions by UPU 
Member Countries”, and “Sustainability of the UPU Provident 
Scheme” would be focused on for five days. 

Hızla dijitalleşen dünyanın posta sektörü üzerindeki etkile-
rine değinen Kenan Bozgeyik, “Posta idareleri için hem zor-
luklar hem fırsatlar yaratan dijital dönüşüm, sektörümüzün 
bireysel ve kurumsal müşterilerin değişen talep ve ihtiyaç-
larına yanıt vermesini bir zorunluluk haline getirirken hiz-
metlerde çeşitlenmeyi de kaçınılmaz kılmaktadır. Bizler bu 
değişimin en büyük adımını, Birliğin en güncel eylem belgesi 
olarak şekillendirdiğimiz ve İstanbul’daki 26. Dünya Posta 
Kongresi’nde kabul ettiğimiz İstanbul Dünya Posta Stratejisi 
ile attık. Yeni stratejimizin temelini oluşturan posta ağları-
nın entegrasyonu, işbirliğinin güçlendirilmesi ve e-ticaretin 
geliştirilmesi konuları, Birliğimizin gelecek vizyonunun en 
net fotoğrafıdır” dedi. Olağanüstü Kongre’nin hayırlı olma-
sını dileyen Kenan Bozgeyik, sıcak misafirperverlikleri için 
Etiyopyalı yetkililere teşekkür etti.
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Açılış seremonisinin ardından Etiyopya Haberleşme ve Bilgi 
Teknolojileri Bakanı Ubah Mohammed Hussien, UPU İda-
ri Konsey Başkanı Kenan Bozgeyik ve UPU Genel Sekreteri  
Bishar Hussein’in katılımlarıyla bir basın toplantısı düzen-
lendi. Olağanüstü Kongre’nin önemi ve gündemine ilişkin 
açıklamalar yapılan basın toplantısından sonra Açılış Genel 
Kurulu gerçekleştirildi. UPU İdari Konsey Başkanı Kenan 
Bozgeyik, başkanlık ettiği toplantıda yaptığı konuşmada, “Beş 
gün boyunca yürütülecek müzakereler sayesinde Dünya Posta 
Birliğimizi daha etkin kılmayı ve sektörümüzün verimliliğini 
artırmayı amaçlıyoruz. Kongre’deki Bakanlar Strateji Konfe-
ransı’nda ise sayın bakanlar ve diğer üst düzey karar alıcıların 
değerli katkılarıyla posta işletmeleri ve genel olarak posta sek-
törünün vatandaşlara nasıl daha iyi hizmet verebileceğini is-
tişare edeceğiz” dedi. UPU Genel Sekreteri Bishar Hussein ise 
Olağanüstü Kongre gündemine ilişkin bilgi aktardı ve Addis 
Ababa’da alınacak kararların önemini vurguladı. 

Kapsamlı paneller, verimli görüşmeler

Olağanüstü Kongre’nin beş ana gündem maddesi Genel Ku-
rullarda görüşülerek karara bağlanırken, 6-7 Eylül günlerin-
de ise “Sosyoekonomik Kalkınmayı Yönlendirmek İçin Posta 
Sektörünün Etkinliğinin Artırılması” ana temasıyla Bakan-
lar Strateji Konferansı düzenlendi. Konferans çerçevesinde 
“Güçlü Bir Sektör İçin Etkili Politikalar Geliştirmek”, “Posta 

Following the opening ceremony, a press conference was held 
with the participation of Ethiopian Minister of Communica-
tion and Information Technology Ubah Mohammed Hussien, 
UPU Council of Administration Chair Kenan Bozgeyik and UPU  
Director General Bishar Hussein. Following the press confer-
ence in which statements were made regarding the importance 
and agenda of the Extraordinary Congress, the Opening Plenary 
Meeting was held. In his speech in the meeting he chaired, UPU 
Council of Administration Chair Kenan Bozgeyik said, “Thanks to 
the negotiations that will last 5 days, we aim to render our Uni-
versal Postal Union more effective and increase the efficiency of 
our sector. In the Ministerial Strategy Conference to be held at the 
Congress with the participation of esteemed ministers and other 
high-level decision-makers, we will consult how the postal admin-
istrations and postal sector in general can provide better service 
to citizens”  UPU Director General Bishar Hussein gave informa-
tion about the agenda of the Extraordinary Congress and empha-
sized the importance of the decisions to be taken in Addis Ababa. 

Comprehensive panels, efficient meetings 

While the five main agenda items of the Extraordinary Con-
gress were discussed in the Plenary Meetings and resolved, the 
Ministerial Strategy Conference was held on 6-7 September with 
the main theme “Gearing Up the Postal Sector to Drive Socio- 
Economic Development.” Within the framework of the Conference, 

Olağanüstü Kongre’nin beş ana gündem maddesi Genel Kurullarda görüşülerek 
karara bağlanırken, 6-7 Eylül günlerinde ise Bakanlar Strateji Konferansı düzenlendi.

While the five main agenda items of the Extraordinary Congress were discussed in the Plenary 
Meetings and resolved, the Ministerial Strategy Conference was held on 6-7 September.
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Sektöründeki Yatırımları Destek-
lemek”, “Dijital İnovasyon Çağında 
Düzenleme” ve “Sektör İlişkilerinin 
Ortaklıklar Yoluyla Sürdürülmesi” 
başlıklı dört panel gerçekleştirildi. 
UPU İdari Konsey Başkanı Kenan 
Bozgeyik, Bakanlar Strateji Konfe-
ransı’nın kapanışında yaptığı ko-
nuşmada, etkinliğe katılarak değerli 
görüşlerini paylaşan bakanlara te-
şekkür etti. Son panelde konuşma-
cıların kamuda teknoloji kullanımı 
ve dijital dönüşüme öncelik verdik-
lerini ifade eden Kenan Bozgeyik, 
posta sektörünün yeniliklerle ve 
emin adımlarla geleceğe yürüdü-
ğünü belirterek, PTT A.Ş.’nin tek-
noloji odaklı faaliyetlerine ve dijital 
dönüşümde ulaştığı noktaya de-
ğindi. UPU Genel Sekreteri Bishar  
Hussein ise panellerle ilgili özet bil-
giler aktardı ve bakanların değerli 
fikir ve görüşlerinin yeni stratejiye 
dahil edileceğini bildirdi.

four panels titled “Developing Effi-
cient Policies for a Strong Sector”, 
“Encouraging Investments in the 
Postal Sector”, “Regulation in the 
Age of Digital Innovation”, and “Sus-
taining the Relevance of the Sector 
through Partnerships” were held. In 
the speech he delivered in the closing 
session of the Ministerial Conference, 
UPU Council of Administration Chair 
Kenan Bozgeyik thanked the min-
isters who attended the event and 
shared their valuable opinions. In-
dicating that the speakers in the last 
panel prioritized the use of technolo-
gy and digital transformation, Kenan 
Bozgeyik expressed that the postal 
sector was moving towards the future 
with innovations and firm steps and 
touched upon the technology-based 
activities of the PTT Corp., as well as 
the point it reached in digital transfor-
mation. UPU Director General Bishar  
Hussein conveyed summary infor-
mation regarding the panels and 
expressed that valuable ideas and 
opinions of the ministers would be  
included in the new strategy. 
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Olağanüstü Kongre, 7 Eylül’de UPU İdari Konsey-Posta İşlet-
me Konseyi Koordinasyon Komitesi Toplantıları ve Kapanış 
Genel Kurulu ile sona erdi. Etiyopya İletişim ve Bilgi Tekno-
lojileri Devlet Bakanı Mebratu G/mariam Kallo, kapanış tö-
reninde yaptığı konuşmada, Kongre’de verimli müzakereler 
yürütüldüğünü ve ortak hedefler doğrultusunda uzlaşı için-
de önemli kararlar alındığını belirterek katılımcılara teşek-
kür etti. UPU İdari Konsey Başkanı Kenan Bozgeyik, yoğun 
müzakereler neticesinde sektör adına çok önemli sonuçlar 
elde edildiğini kaydederek, “Birlik ve beraberlik içerisinde 
olmamızın, sektörümüzün ve çalışanlarımızın gelecekteki 
başarısı açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum” dedi. 
UPU Genel Sekreteri Bishar Hussein ise Kongre’deki yakın 
işbirliği ve konsensüs ruhunu memnuniyetle karşıladığını 
belirtti.

Kritik kararlarda PTT damgası

Küresel posta sektöründe güçlü bir konumda bulunan PTT 
A.Ş., Etiyopya’da alınan tarihî kararlarda etkin bir rol üst-
lendi. Yenilikçi vizyon ve stratejileriyle Olağanüstü Kong-
re’de de postanın geleceğini şekillendirmeye devam eden 
Şirket, gündem maddelerine yönelik teklif ve değerlendir-
meleriyle Addis Ababa’daki çalışmalara önemli katkı sundu. 

The Extraordinary Congress ended on 7 September with the 
UPU Council of Administration-Postal Operations Council  
Coordination Committee Meetings and the Closing Plenary 
Meeting. In the speech he delivered in the closing ceremony, 
Ethiopian State Minister of Communication and Information 
Technology Mebratu G/mariam Kallo indicated that fruitful 
negotiations were carried out and important decisions were 
taken by consensus in alignment with joint targets, and thanked 
the participants. UPU Council of Administration Chair Kenan  
Bozgeyik expressed that very important results were achieved 
for the sector after intense negotiations, and said, “I think that 
our unity and solidarity is very important in terms of the future 
success of our sector and employees.” UPU Director General  
Bishar Hussein indicated that he welcomed the spirit of close  
collaboration and consensus at the Congress.

PTT’s mark on critical decisions

Being in a strong position in the global postal sector, PTT 
Corp. played a crucial role in the historical decisions taken in  
Ethiopia. The Company, which continued to shape the future of 
the post at the Extraordinary Congress with its innovative vi-
sion and strategies, contributed greatly to the works in Addis 
Ababa with its proposals and evaluations regarding the agenda 
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Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Kenan Bozgeyik’in 
başkanlığındaki PTT A.Ş. heyeti, Etiyopya’daki temasları 
çerçevesinde son derece verimli ikili görüşmeler de gerçek-
leştirdi. Bu çerçevede ilk görüşme, Türkiye’nin Etiyopya 
Büyükelçisi Fatih Ulusoy’un da katılımıyla Etiyopya Ticaret 
ve Sektör Dernekleri Odası Başkanı Melaku Ezezew ile yapı-
lırken, daha sonra Nijer Posta, Telekomünikasyon ve Dijital 
Ekonomi Bakanı Sani Maigochi, Nijer Posta İdaresi Genel 
Müdürü Idrissa Kané, Çin Posta İdaresi Genel Müdürü  
Li Guohua, Fildişi Sahili Dijital Ekonomi ve Posta Bakanı  
Claude Isaac Dé, Etiyopya Posta İdaresi Genel Müdürü  
Twelde Ghidal Gebreyonne, Japonya İçişleri ve İletişim Baka-
nı Yardımcısı Katsuya Watanabe, Dünya Posta Birliği Posta 
İşletme Konseyi Başkanı Masahiko Metoki, Tunus İletişim 
Teknolojileri ve Dijital Ekonomi Bakanı Anouar Maarouf, 
Meksika’nın Etiyopya Büyükelçisi Victor Trevino, Meksika 
Posta İdaresi Uluslararası İlişkiler Direktör Yardımcısı  
Gerardo González Arizmendi, Sudan Posta İdaresi Genel 
Müdürü Abidin Ahmed Alhag ve Güney Kore Posta İdaresi 
Başkanı Seong Ju Kang ile bir araya gelindi. Görüşmelerde 
başta e-ticaret ve teknoloji olmak üzere çeşitli işbirliği alan-
ları değerlendirildi, bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunuldu.

items. The PTT Corp. delegation under the presidency of Chair-
man of Board and Director General Kenan Bozgeyik carried out 
highly productive meetings within the framework of their con-
tacts in Ethiopia. Within this framework, while the PTT Corp. 
delegation held the first meeting with Ethiopian Chamber of 
Commerce and Sectoral Associations President Melaku Ezezew 
with the participation of Turkish Ambassador to Ethiopia Fatih  
Ulusoy, later on they got together with Nigerien Minister of 
Post, Telecommunication and Digital Economy Sani Maigochi, 
Niger Post Director General Idrissa Kané, China Post  
Director General Li Guohua, Ivory Coast Minister of Digital 
Economy and Post Claude Isaac Dé, Ethiopia Post Director 
General Twelde Ghidal Gebreyonne, Japanese Vice Minister 
of Internal Affairs and Communication Katsuya Watanabe, 
Universal Postal Union Postal Operations Council Chair  
Masahiko Metoki, Tunisian Minister of Communication Tech-
nologies and Digital Economy Anouar Maarouf, Mexican  
Ambassador to Ethiopia Victor Trevino, Mexico Post Vice Di-
rector of International Relations Gerardo González Arizmendi, 
Sudan Post Director General Abidin Ahmed Alhag, and South 
Korea Post President Seong Ju Kang. In the meetings, various 
fields of cooperation, e-commerce and technology in particular, 
were evaluated, and knowledge and experience were shared.

Dünya Posta Birliği İdari Konsey Başkanlığı’nı başarıyla yürüten PTT A.Ş., 
Etiyopya’da alınan tarihî kararlarda etkin bir rol üstlendi. 

Successfully conducting the Chairmanship of the UPU Council of Administration,  
the PTT Corp. played a crucial role in the historical decisions taken in Ethiopia. 
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Kendine has aroması, pişirme tekni-
ği ve sunumuyla Türk kahvesi sade-
ce ülkemizde değil, dünyanın birçok 
bölgesinde severek tüketilmektedir. 
2013 yılında UNESCO tarafından 
İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel 
Mirası Temsili Listesi’ne dahil edi-
len Türk kahvesi, özgün ve eşsiz bir 
gelenektir.

With its unique aroma, brewing tech-
nique and presentation, the Turkish 
coffee is not only consumed fondly 
in our country but also in many re-
gions of the world. Inscribed on the 
Representative List of the Intangible 
Cultural Heritage of Humanity by 
UNESCO in 2013, Turkish coffee is an 
original and unique tradition.

Bir efsaneye göre kahve, Etiyopya’da 
yaşayan Kaldi adındaki bir keçi ço-
banı tarafından keşfedilmiştir. Ke-
çilerinin otlarken bir ağacın mey-
velerinden yediğini, sonrasında ise 
neşeyle zıpladıklarını ve uyumak 
istemediklerini fark eden Kaldi, 
meyve çekirdeklerini ateşte kavu-
rarak hazırladığı kahveyi dünyaya 
armağan etmiştir.

The legend has it that coffee was dis-
covered by a goatherd called Kaldi in 
Ethiopia. Realizing that his goats ate 
the fruits of a tree while grassing, lat-
er jumped with joy and did not want 
to go to sleep, Kaldi gifted the world 
coffee, which he prepared by roast-
ing the beans by the fire.

Ünlü şarkıcı ve şair Bob Dylan’ın 
sözlerini yazdığı “One More Cup of 
Coffee” (Bir Fincan Kahve Daha) 
şarkısı dinleyiciler tarafından çok 
beğenilmiş ve birçok sanatçı tara-
fından yorumlanmıştır. Dylan’ın 
bu çalışması 1975 yılında kaydetti-
ği “Desire” (Arzu) isimli 17. stüdyo  
albümünde yer almaktadır.

The song “One More Cup of Coffee”, 
written by famous singer and poet 
Bob Dylan, was highly appreciat-
ed by the audience and covered by 
many artists. This work of Dylan 
is featured in his 17th studio album  
“Desire”, recorded in 1975.

life Kolaj: Kahve
Collage: Coffee
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Kahvenin insan vücudu üzerinde 
metabolizmayı hızlandırma, insü-
lin direncini kırma ve fiziksel per-
formansı artırma gibi birçok olumlu 
etkisi bulunmaktadır. Özellikle son 
yıllarda yapılan çalışmalar kahve-
nin kalp ve damar hastalıklarının 
yanı sıra Parkinson ve Tip 2 diyabet 
hastalığı riskini azalttığına işaret 
etmektedir.

Coffee has many positive effects on 
the human body such as accelerating 
metabolism, breaking insulin resist-
ance and increasing physical perfor-
mance. Studies carried out especially 
in the recent years point out that cof-
fee decreases the risk of cardiovas-
cular diseases as well as Parkinson’s 
and Type 2 diabetes.

Kahveseverlere farklı bölgelerden 
kahve aromalarını tatma ve sos-
yalleşme imkanı sunan kahve festi-
valleri, Singapur’dan Amsterdam’a, 
Helsinki’den İstanbul’a dünyanın 
çeşitli şehirlerinde düzenlenmek-
tedir. Katılımcılar kahve festivalle-
rinde farklı demleme tekniklerini 
ve kahve yapımında kullanılan yeni 
ekipmanları tanıma fırsatı bu-
lurken öğrendiklerini atölyelerde  
hayata geçirebilmektedir.

Coffee festivals, which provide cof-
fee lovers the opportunity to taste 
coffee aromas of different regions 
and socialize, are held in various 
cities of the world from Singapore to  
Amsterdam, Helsinki to İstanbul. In 
coffee festivals, while participants 
find the chance to get to know dif-
ferent brewing techniques and new 
equipment used in coffee brew-
ing, they can apply what they have 
learned in the ateliers.

Kahve, alıca benzeyen kırmızı 
renkli bir meyvenin çekirdeğinden 
üretilir. Kahve ağacında yetişen bu 
meyvenin ortaya çıkması için ağa-
cın dikiminden itibaren yaklaşık  
3 ila 5 yıl beklemek gerekir. Hoş ko-
kulu beyaz çiçeklerle bezeli ağacın, 
yetiştirildiği iklime bağlı olarak 
ortalama 30-40 yıl boyunca meyve 
verdiği bilinmektedir.

Coffee is produced from the bean of 
a red fruit that resembles hawthorn. 
After planting the tree, one has to 
wait for approximately 3-5 years so 
that the fruit growing on the coffee 
tree come out. It is known that the 
tree covered with pleasant-smelling 
white flowers produces fruit for 
nearly 30-40 years depending on the 
climate in which it is cultivated.
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Blockchain yöneticilerin giderek daha fazla 
ilgisini çekiyor ve bu durumun geçerli se-
bepleri bulunuyor. Bu gelişen teknolojinin 
ilk uygulamaları, blockchain’in karmaşık 
işlemleri kayda değer oranda basitleştirme 
ve maliyetlerini azaltmanın yanı sıra şef-
faflık ve güvenilirliği artırma potansiyeli 
olduğunu ortaya koyuyor. 

(…) 

Dağıtık hesap defteri teknolojisi için kullanı-
lan geniş kapsamlı bir ifade olan blockchain, 
çeşitli tarafların aynı veriye neredeyse eş za-
manlı olarak, daha önce görülmemiş bir gü-
venlik ve gizlilik seviyesi içinde ulaşmasını 
sağlayan yeni bir veritabanı sistemi türüdür. 
Blockchain’in posta ve kargo süreçlerinin 
daha basit ve etkin hale getirilmesi amacıyla 
çeşitli şekillerde kullanıldığını görüyoruz. 
Bu yöntemler arasında şunlar bulunuyor:

Blockchain is getting increasing executive 
attention – for good reason. Early applica-
tions of this emerging technology suggest 
that blockchain has the potential to substan-
tially simplify and reduce the cost of com-
plex operations and improve transparency 
and reliability.  

(...)

Blockchain – a catchall phrase for distribut-
ed ledger technology – is a new type of da-
tabase system that enables multiple parties 
to share access to the same data, at virtually 
the same time, with an unprecedented level 
of security and confidence. We see numer-
ous ways that blockchain can be used to 
simplify and streamline processes in post 
and parcel, including:

Sektörel
Sectorallife

Lojistik bağlantı*
Logistics link

Çeviri     
Burçin Armutlu

Translation

Brody Buhler
Accenture Posta ve Kargo Grubu Genel Müdürü 
The global managing director of  
Accenture’s post and parcel industry group

Brody Buhler
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Sınır ötesi etkileşimler

Birçok posta idaresi UPU tarafından yönetilmekte olan mevcut 
varış gideri sisteminin hantal ve uyuşmazlıklarla dolu olduğu 
konusunda hemfikir olacaktır. Beyanname, faturalandırma 
ve ödeme süreçlerinin birbiriyle uyumlu hale getirilmesi aylar 
hatta yıllar alabilmektedir. Blockchain’i bu etkileşimin merke-
zine koymak kurumlara verileri güvenle ve kolaylıkla paylaşma 
imkanı sunabilir. Örneğin, teslimat yapan kuruluş verilen bil-
gilerle postayı veya kargoyu ilgili veri sayesinde tanımlayabilir. 
Alıcı kuruluş ise sınırda teslim alınan postayı veya kargoyu ve 
ilgili veriyi tanımlayabilecektir. Blockchain tarafından yöneti-
len ortak veri seti uyum sürecini büyük oranda basitleştirebi-
lir ve hızlandırabilir. Sürece, iki kuruluşun faturalandırma ve 
ödeme işlemlerini kolaylıkla halletmelerine imkan tanıyacak 
bir kripto para birimi de eklenebilir. Bu, blockchain’in bir eko-
sistem içinde lojistiğin genel koordinasyonunun iyileştirilme-
sinde faydalı olabileceği alanlardan yalnızca biridir. 

Cross-border interactions 

Most postal organizations would agree that the current ter-
minal dues process governed by the UPU can be cumbersome 
and high in friction. The reconciliation of manifests, billing and 
payment processes can take months, if not years. Putting block-
chain at the center of this interaction could allow organizations 
to share data safely and easily. For example, the delivering 
organization would identify items with associated data. The 
receiving organization would then identify the items received 
at the border and associated data. The common data set gov-
erned by the blockchain could greatly simplify and accelerate 
the reconciliation process. A cryptocurrency could also be add-
ed, allowing the two organizations to easily settle invoicing and 
payment. This is just one area where blockchain would be val-
uable in improving the overall coordination of logistics across 
an ecosystem.

Kimlik yönetimi 

Microsoft, IBM, Accenture gibi kuruluşların yanı sıra onlar-
ca diğer şirketin oluşturduğu bir konsorsiyum olan Merkezî 
Olmayan Kimlik Vakfı, blockchain temelinde açık kaynaklı 
bir merkezî olmayan kimlik ekosistemi oluşturuyor. Vakfın 
amacı, sorumluluğu hizmet sağlayıcıdan bireye yönelterek 
bilgi tanımlama yöntemini değiştirmektir. Şu senaryoyu ele 
alalım: Bir kişi ehliyet aldığında, lisansı veren büro o kişi için 
blockchain’e bir tasdikname yazar. Kişi ehliyetini tanımlayan 
bilgiyi yanında taşımak zorunda kalmaz; onun yerine sadece 
ihtiyaç duyulduğu şekilde blockchain’i referans gösterir. Ban-
ka kredisine başvururken de kişi bankaya blockchain’de bulu-
nan lisans tasdiknamesine ulaşması için yetki verir. Banka ise 
kişinin kimliğini belirten bilgiyi toplamak ve saklamak yerine 
sistemlerinde blockchain’i referans gösterir. Kişi istediği an 

Identity management 

The Decentralized Identity Foundation, a consortium of organ-
izations that includes Microsoft, IBM, Accenture and dozens of 
other companies, is building an open-source decentralized iden-
tity ecosystem on a blockchain foundation. The foundation’s in-
tent is to change how information identification is managed, 
by shifting responsibility from the grantor to the individual. 
Consider this scenario: When a person receives a driver’s li-
cense, the license bureau writes an attestation to the block-
chain for that individual. The individual does not need to carry 
the identifying information with them, but simply references 
the blockchain as needed. When applying for a bank loan, the 
person grants the bank access to the license attestation in the 
blockchain. The bank then references the blockchain in its sys-
tems rather than collecting and storing the personal identifying 
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erişim izni verebilir ya da izni kaldırabilir. Bu uygulama posta 
ve kargoya nasıl tatbik edilebilir? Bir kişinin bir ikametgah ile 
eşleştirilmesi, kimlik doğrulamada en önemli şahsi tasdikler-
den biridir. Posta idareleri kendi posta akışlarından bu bilgiyi 
çekerek bu tasdik unsurlarını oluşturmaya ve bu rolleri dola-
yısıyla söz konusu dağıtık kimlik çözümlerini kullanmaya çok 
uygundurlar. 

Bilgi yönetimi

Blockchain bilgi alışverişini daha basit, güvenli ve şeffaf hale 
getirirken maliyetleri azaltabilir; posta ve kargo işlemlerinde 
bu senaryolara sıklıkla rastlarız. Verileri blockchain üzerin-
den paylaşarak kritik etkileşimlerinin basitleştirilmesi, posta 
ve kargo kuruluşlarına süreç, eskiyen altyapı ve bilgi yönetimi 
maliyetlerini kayda değer oranda düşürme fırsatı sunabilir. 
Her ne kadar blockchain’in posta ve kargo endüstrisi üzerin-
deki tam etkisi henüz belirlenmediyse de, bu üç senaryo bu ge-
lişen teknolojiyi benimsememiz için elle tutulur, üretken yollar 
göstermektedir. Şimdi, farklı kullanım durumlarını test ederek 
bir blockchain anlayışı oluşturma zamanıdır.

information. The person can grant and revoke access at any 
time. How does this apply to post and parcel? The association of 
a person with a place of residence is one of the most important 
individual attestations for verifying identity. Postal organiza-
tions are extremely well suited to pulling data from their mail-
stream to create these attestations and, because of this role, to 
host these distributed identity solutions. 

Information management 

Blockchain can make the exchange of information simpler, saf-
er and more transparent while also reducing costs, and there 
are many of these scenarios across post and parcel operations. 
Simplifying critical interactions by sharing data through a 
blockchain can bring post and parcel organizations sizeable re-
ductions in the cost of processes, legacy infrastructure and in-
formation management. While the full impact of blockchain on 
the post and parcel industry is yet to be determined, these three 
scenarios demonstrate tangible, productive ways to embrace 
this emerging technology. Now is the time to build an under-
standing of blockchain by testing different use cases.

*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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life

İnsanlık tarihinin hemen her döneminde büyük önemi bulu-
nan iletişim ve haberleşme kişisel bir ihtiyaç niteliği taşıma-
sının yanı sıra tarihin akışını değiştiren kritik bir fenomen 
olmuştur. Özellikle 19. yüzyılda yaşanan büyük çaplı top-
lumsal dönüşümler ve ticaretteki muazzam gelişim devletler 
arası etkileşimi artırmış, bu da yöneticileri iletişimin sağlıklı 
şekilde yürütülmesini sağlayacak yöntemler aramaya sevk 
etmiştir. Bu noktada posta teşkilatları kurulmaya başlamış, 
özellikle Osmanlı İmparatorluğu gibi geniş topraklara sahip 
olan ve büyük bir coğrafyaya yayılan devletler söz konusu ol-
duğunda bu kurumlar merkez-periferi haberleşme ve koordi-
nasyonunun sağlanmasında kilit unsur haline gelmiştir. 

Çağdaşı birçok devlet gibi Osmanlı da 19. yüzyılda iletişi-
mi daha güvenli ve sistematik kılmak adına haberleşmeyi 
teşkilatlandırma adımları atmıştır. Sultan II. Mahmud’un  
1832 yılında hazırlattırdığı hatt-ı hümayun, Serasker  
Hüsrev Paşa’nın tezkeresi, Paris Elçisi Mustafa Reşit Paşa’nın 
Fransız Posta Kanunu’nu İstanbul’a iletmesi gibi gelişmeler, 
Osmanlı posta teşkilatının kurulmasına giden yolun mi-
henk taşlarıdır. Sultan Abdülmecid döneminde çalışmaların 
hızlanması ve amaca yönelik bir komisyonun oluşturulması  
23 Ekim 1840 tarihinde meyvelerini verir ve Posta Nezareti 
resmen kurulur.

Having carried major importance in almost all periods of the 
history of humankind, communication and correspondence 
have transcended being personal needs, and have been critical 
phenomena that have changed the course of history. In particu-
lar, the large-scale transformations in the 19th century and the 
tremendous development in trade have increased the interac-
tion between states, which in turn encouraged administrators 
to seek methods to ensure effective communication. At this point, 
postal administrations started to be established. When states 
that held vast lands and reigned over a wide geography such 
as the Ottoman Empire were in question, these institutions 
soon became key in ensuring communication and coordination  
between center and periphery.

Like many of its contemporaries, the Ottoman State also took 
steps towards rendering communication safer and more sys-
tematical in the 19th century. Developments such as the imperial 
edict, which Sultan Mahmud II had prepared in 1832; the official 
communication by Seraskier Hüsrev Pasha; the transmission 
of the French Postal Law to İstanbul by Ambassador to Paris 
Mustafa Reşit Pasha are the milestones on the road to the for-
mation of the Ottoman postal administration. The acceleration 
of the works during the time of Sultan Abdulmecid and the es-
tablishment of a commission to serve the purpose came to frui-
tion on 23 October 1840 and the Ministry of Post was officially 
established.

Çağla Taşkın

PTT A.Ş. 178 yaşında
PTT Corp. turns 178
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1847’de İstanbul-Edirne arasında ilk telgrafın çekilmesi, 
1863’te ilk Türk pulunun basılması, 1871’de Posta Nezareti 
ve Telgraf Müdürlüğü’nün birleştirilmesi ve 1909 yılında ilk 
telefon santralinin hizmete alınması, Türkiye iletişim ve ha-
berleşme tarihine geçer. 1 Ekim 1914’te postanın tamamen 

The sending of the first telegram between İstanbul and Edirne 
in 1847, the printing of the first Turkish stamp in 1863, the 
merging of the Ministry of Post and the Directorate of Tele-
graph in 1871, and the launching of the first telephone switch-
board in 1909 all went down in the Turkish communication and  

millîleştirilmesi ise bir diğer önemli gelişmedir. Bu tarihte 
PTT Umum Müdürlüğü adıyla anılan kurum, 1953’te Kamu 
İktisadi Teşebbüsü statüsüne geçer. 1995, büyük bir değişim 
yılıdır; PTT ve Türk Telekom ayrı olarak yapılandırılır. Posta 
ve telefon hizmetleri artık birbirinden ayrılmıştır. Bu tarihte 
başlayan yenilenme çabalarında gösterilen azim ve kararlılık 
PTT’yi Türkiye’nin en inovatif ve öncü kurumları arasında ko-
numlandıracak, küresel platformlarda karar alıcı pozisyona 
taşıyacaktır...

correspondence history. The complete nationalization of the 
post on 1 October 1914, on the other hand, was another signifi-
cant development. Known as the PTT General Directorate back 
then, the institution acquired the status of Public Economic 
Enterprise in 1953. 1995 was a year of major change; PTT and 
Türk Telekom were individually restructured. Post and tele-
phone services were now offered separately. Having been initi-
ated from that year on and maintained with resolution and de-
termination, the renewal efforts would place the PTT amongst 
Turkey’s most innovative and pioneering institutions, and car-
ry it to a decision-making position on the global platforms...

Çağdaşı birçok devlet gibi Osmanlı da 19. yüzyılda iletişimi daha güvenli ve 
sistematik kılmak adına haberleşmeyi teşkilatlandırma adımları atmıştır.

Like many of its contemporaries, the Ottoman State also took steps towards rendering 
communication safer and more systematical in the 19th century. 
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Geçmişin deneyimi gelecek vizyonuyla  
harmanlanıyor

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi’nin (PTT A.Ş.) çağın 
gerekleri doğrultusunda yenilenme ve hizmetlerini güncelle-
me çalışmaları, 2016 yılında Stratejik Dönüşüm Projesi’nin 
hayata geçirilmesiyle hız kazanır. Posta ve telgraf gibi ge-
leneksel hizmetler Kişisel Pul, Kayıtlı Elektronik Posta,  
Birleşik Posta, e-Telgraf gibi yeni dönemin ihtiyaç ve bek-
lentilerine hitap eden girişimlerle desteklenirken bankacılık 
ve sigortacılık sahalarındaki faaliyetler yoğunlaştırılır. Bu 
süreçte dijital çağın gerçeklikleri derinlemesine irdelenir, 
stratejiler bu doğrultuda güncellenir. İçinde bulunulan döne-
min hızla değer kazanan alanları lojistik ve e-ticaretin Şirket 
strateji ve faaliyetlerine entegre edilmesi, PTT’nin gücüne 
güç katar. Yaklaşık iki asırlık köklü geçmişi, yaygın erişim 
ağı ve hizmet çeşitliliğiyle PTT, Türkiye’de ve hatta dünyada  
muadili bulunmayan bir kuruma dönüşür. 

Blending the experience of the past with the  
vision for the future

The Post and Telegraph Organization Corporation’s (PTT Corp.) 
efforts of renewing itself and updating its services in line with the 
requirements of the era gained momentum when the Strategic 
Transformation Plan was carried into effect in 2016. Where-
as traditional letter and telegraph services were reinforced 
with initiatives such as Personal Stamp, Registered Electronic 
Mail, Hybrid Mail and e-Telegraph addressing the needs and 
requirements of the era, activities in the fields of banking and 
insurance were intensified. During the process, the realities of 
the digital era were analyzed in depth, and strategies were up-
dated accordingly. The integration of logistics and e-commerce, 
the rising fields of the era, into the strategies and activities of 
the Company have further added to the PTT’s strength. With its 
deep-rooted history of almost two centuries, widespread access 
network and service diversity, the PTT has transformed into an 
institution that is unparalleled in Turkey and in the world. 

İçinde bulunulan dönemin hızla değer kazanan alanları lojistik ve e-ticaretin  
şirket strateji ve faaliyetlerine entegre edilmesi PTT’nin gücüne güç katmıştır. 
The integration of logistics and e-commerce, the rising fields of the era, into the 

strategies and activities of the company have further added to the PTT’s strength.
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E-ticaret, 
PTT A.Ş.’nin  

en önemli faaliyet 
alanları arasında  

yer almaktadır.
PTT Corp.’s  

most important fields 
of activity include 

e-commerce. 

Bugün yaklaşık 42 bin personel,  
5 binin üzerinde işyeri, 3 bini aşkın 
Pttmatik, 159 Mobil Şube ve 10 bine 
yakın dağıtım aracıyla hizmet veren 
PTT A.Ş., Türkiye’nin her yerine ula-
şıyor, hayatı kolaylaştırıyor. Hiçbir 
bankanın olmadığı 1309 yerleşim ye-
rinde yalnızca PTT, hiçbir ATM’nin 
olmadığı 174 yerleşim yerinde ise 
yalnızca Pttmatik’ler vatandaşın 
ihtiyaçlarını karşılıyor. Ülkemizde 
gerçekleştirdiği çalışmalarda üstün 
kaliteyi yakalamanın küresel bir şir-
ket olma vizyonunun önemli bir adı-
mı olduğu bilinciyle hareket eden 
PTT A.Ş.’nin en etkin faaliyet alan-
ları arasında e-ticaret başı çekiyor.  
5 binden fazla tedarikçinin 7,5 milyo-
nu aşkın ürününü 2,5 milyondan fazla 
üyeyle buluşturan Türkiye’nin millî 
e-ticaret platformu ePttAVM.com 
ile e-ticaret sitelerinin geliştirilmesi 
için altyapı olarak kullanılabilen ve  
ePttAVM.com ürün havuzundan 
beslenen ready2sale.com platformu, 
Şirket’in önemli e-ticaret atılımları  
arasında yer alıyor. 

Serving today with approximately 
42 thousand personnel, more than  
5 thousand offices, over 3 thousand 
Pttmatiks, 159 Mobile Offices and 
nearly 10 thousand delivery vehicles, 
the PTT Corp. reaches all four corners 
of Turkey and facilitates life. The needs 
of citizens in 1309 settlements where no 
other bank is found are met by only the 
PTT, and in 174 settlements where no 
other ATM operates by only Pttmatiks. 
Acting with the awareness that achiev-
ing the highest quality in its domestic 
works is an important step of the vision 
to become a global company, the PTT 
Corp.’s most effective fields of activity 
include e-commerce. Turkey’s national 
e-commerce platform ePttAVM.com, 
which offers over 7.5 million prod-
ucts by over 5 thousand suppliers to 
more than 2.5 million users, and the  
ready2sale.com platform, which feeds 
on the ePttAVM.com product pool and 
can be used as an e-commerce site de-
velopment infrastructure are among 
the significant e-commerce leaps of the 
Company.
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Ayrıca, Katar ve Bosna Hersek baş-
ta olmak üzere çeşitli ülkelerle ger-
çekleştirilen işbirlikleri hem PTT 
A.Ş.’nin e-ticaret faaliyetlerine küre-
sel bir boyut kazandırıyor hem de ül-
kemizdeki KOBİ’lerin dünyaya açıl-
malarına olanak tanıyor. E-ticaret 
faaliyetleriyle Türkiye ekonomisi-
ne önemli katkı sunan PTT A.Ş., 
bu alandaki deneyimini ülkemizin 
muazzam coğrafi avantajıyla birleş-
tirerek lojistik sahasında da önemli 
adımlar atıyor. Hong Kong merkezli 
taşımacılık firması PAL Express’le 
e-ticaret gönderilerinin taşınması-
na ilişkin bir ortaklık yürüten Şir-
ket, İstanbul Yeni Havalimanı’nda 
açmayı planladığı operasyonel mer-
kezlerle ülkemizin bir lojistik üs ha-
line gelmesinde önemli rol oynama-
ya hazırlanıyor.

Moreover, collaborations with var-
ious countries, namely Qatar and 
Bosnia Herzegovina both add glob-
al dimension to the PTT Corp.’s  
e-commerce activities and allow the 
SMEs of our country to open up to the 
world. Making significant contribu-
tion to the Turkish economy with its 
e-commerce activities, the PTT Corp. 
merges its experience in the field with 
the unique geographical advantage 
of our country and takes important 
steps in the field of logistics. Having 
partnered with Hong Kong-based 
freight company PAL Express for the 
shipment of e-commerce parcels, the 
Company is planning to play its part 
in our country’s transformation into 
a logistics base with the operational 
centers it is preparing to launch at 
the İstanbul New Airport.

Türkiye’nin ilk akıllı 
kargo otomatı 
Kargomat 7/24 

ile kargo bekleme 
zorunluluğunu ortadan 

kaldıran ve teslimat 
sürecinin müşteri 

merkezli şekillenmesini 
sağlayan PTT A.Ş., 

yakın zamanda drone 
ile teslimat projesini 

hayata geçirmeyi 
planlamaktadır. 

Eliminating the 
obligation to wait for 

parcels with Kargomat 
7/24, Turkey’s first smart 

parcel automat, and 
allowing the delivery 
process to be shaped 

according to the 
customer, the PTT Corp. 
is planning to start drone 

delivery soon. 

Sürdürülebilir gelişim için 
teknoloji üretimi

Büyük bir değişim ve dönüşüm sü-
recini başarıyla yürütürken tekno-
lojiyi yalnızca kullanan değil, aynı 
zamanda üreten bir şirket olma 
şiarıyla yola devam eden PTT A.Ş., 

Technology production for 
sustainable development

Continuing on its path with the prin-
ciple to become a company that not 
only uses but also produces technol-
ogy while successfully managing a 
major change and transformation 
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yoğun Ar-Ge çalışmaları ve inovatif perspektifiyle bu alanda 
da önemli çalışmalara imza atıyor. Türkiye’nin ilk akıllı kar-
go otomatı Kargomat 7/24 ile kargo bekleme zorunluluğunu 
ortadan kaldıran ve teslimat sürecinin müşteri merkezli şe-
killenmesini sağlayan Şirket, yakın zamanda drone ile tesli-
mat projesini hayata geçirmeyi planlıyor. Endüstri 4.0 enteg-
rasyonunu tamamlamış bir şirketler topluluğu olma yolunda 
emin adımlarla ilerleyen PTT A.Ş., iştirakleriyle bilgi ve ile-
tişim teknolojileri alanında önemli çalışmalar gerçekleştiri-
yor. Medya hizmet sağlayıcılarının yayınlarının iletiminden 
Büyük Veri, blockchain, iş zekası çözümleri ve ortak paylaşım 
teknolojileri gibi geleceği şekillendirecek konu başlıklarına, 
dijital arşivlemeden siber güvenlik sistemlerine birçok kilit 
sahada faaliyet gösteren PTT iştirakleri, Şirket’in ürün ve hiz-
met portfolyosunu genişletiyor, kârlılığını artıyor.

process, the PTT Corp. carries out important projects in the field 
with intense R&D works and an innovative perspective. Elim-
inating the obligation to wait for parcels with Kargomat 7/24, 
Turkey’s first smart parcel automat, and allowing the delivery 
process to be shaped according to the customer, the Company is 
planning to start drone delivery soon. Taking firm steps towards 
becoming an Industry 4.0-integrated group of companies, the 
PTT Corp. carries out important works in the field of informa-
tion and communication technologies together with its affiliates. 
Operating in many key areas from the broadcast transmission 
of media service providers to the headings such as Big Data, 
blockchain, business intelligence solutions and common share 
technologies that will shape the future, from digital archiving 
to cyber security systems, PTT affiliates expand the Company’s 
product and service portfolio, and enhance its profitability. 

Sektörün küresel oyuncusu

Yurt içinde marka değerini yükseltirken yurt dışında da sek-
törünün kilit oyuncuları arasında yer alan PTT A.Ş., 2016 yı-
lında İstanbul’da düzenlenen 26. Dünya Posta Kongresi’nden 
bu yana küresel posta sektörünün çatı kuruluşu Dünya Posta 
Birliği’nin (Universal Postal Union-UPU) nihai karar organı 
İdari Konsey’in başkanlığını yürütüyor. Bu görevi 2020 yılına 
kadar sürdürecek Şirket, hem Birliğe ilişkin meselelerde hem 
de postanın geleceğini şekillendiren konularda karar alıcı po-
zisyonda bulunuyor. Küresel platformdaki etkinliğinden aldı-
ğı güçle global bir şirket olma hedefine emin adımlarla iler-
leyen PTT A.Ş., başarılarıyla ülkemizin göğsünü kabartmaya 
devam ediyor.

The sector’s global player

Increasing its brand value at home and a key player of the sec-
tor abroad, the PTT Corp. has been conducting the chairman-
ship of the Council of Administration, the final decision-making 
body of the Universal Postal Union (UPU) – the umbrella or-
ganization of the postal sector – since the 26th Universal Postal  
Congress organized in İstanbul in 2016. The Company, which 
will fulfill the said duty until 2020, is in a decision-making  
position in terms of both Union-related matters and the issues 
concerning the future of the post. Taking firm steps towards 
becoming a global brand with the strength it derives from its 
efficiency in global platforms, the PTT Corp. continues to make 
our country proud with its achievements.
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In our day when the biological diversity has decreased by  
28 percent and the number of endangered species has been in-
creasing rapidly, showing more respect and care to animals is 
of crucial importance for the protection of nature’s ecological 
balance. 4 October World Animal Day provides the opportunity 
to remind once again how animals beautify the world and em-
phasize that the right to live of all living beings on earth should 
be respected. We take this opportunity to allocate this column 
of our October issue to animals, each more interesting than the 
other. Enjoy reading. 

Biyolojik çeşitliliğin yüzde 28 oranında azaldığı, nesli tehlike 
altında olan canlı türlerinin sayısının hızla arttığı günümüz-
de hayvanlara daha fazla saygı ve ihtimam gösterilmesi, doğa-
nın ekolojik dengesinin korunması bakımından büyük önem 
arz ediyor. 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü ise hayvanla-
rın dünyayı nasıl güzelleştirdiğini bir kez daha hatırlamak ve 
yeryüzündeki tüm canlıların yaşam hakkına saygı duyulması 
gerektiğini vurgulamak için bir fırsat sunuyor. Biz de bu vesi-
leyle Ekim sayımızın bu köşesini birbirinden ilginç hayvanla-
ra ayırdık. Keyifli okumalar...

İlginç hayvanlar
Interesting animals

life İlginç bilgiler
Interesting facts

Burçin Armutlu
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Did you know that there are about 10 thou-
sand bird species in the world? Both with 
their colors and graceful glide in the sky, 
birds are among the most important symbols 
of freedom as well as biological diversity on 
earth. Bird species that exist particularly 
on the tropical climate zones create a visual 
feast with their diversity and riot of colors. 
Among these species, toucans grab atten-
tion immediately with their long and color-
ful beaks. These tropical birds, which live in 
Central and South America, have over for-
ty species. Depending on the species, their 
weight changes between 130 and 680 grams, 
whereas their height between 29 and 63 cen-
timeters. The rainbow-like interesting beaks 
of these birds, which feed mostly on fruit, are 
quite light even though they are big enough 
to scare small birds. It is known that the beak 
length of some big toucans is longer than half 
their body. 

Dünyada 10 bin civarında kuş türünün yaşa-
dığını biliyor muydunuz? Gerek renkleriyle 
gerekse gökyüzünde sınır tanımayan en-
damlı süzülüşleriyle kuşlar yeryüzündeki bi-
yolojik çeşitliliğin yanı sıra özgürlüğün de en 
önemli sembollerindendir. Özellikle tropikal 
iklim kuşaklarında varlık gösteren kuş türle-
ri sahip oldukları çeşitlilik ve renk cümbüşü 
ile görsel bir şölen yaratır. Bu türler arasında 
uzun ve renkli gagalarıyla tukanlar hemen 
göze çarpar. Orta ve Güney Amerika yağmur 
ormanlarında yaşayan bu tropikal kuşların 
kırktan fazla türü bulunmaktadır. Türleri-
ne göre ağırlıkları 130 ile 680 gram, boyları  
29 ile 63 santimetre arasında değişmekte-
dir. Daha çok meyveyle beslenen bu kuşların 
gökkuşağını andıran ilginç gagaları küçük 
kuşları korkutup kaçıracak kadar büyük olsa 
da aslında oldukça hafiftir. Bazı iri tukanla-
rın gaga boyunun gövdelerinin yarısından 
daha uzun olduğu bilinmektedir.

Tukan
 Toucan
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Gorilla, orangutan, chimpanzee… All mac-
rocephalic mammals – or primates in sci-
entific terms – have some common charac-
teristics. Their agile minds, hands and feet 
that enable them to live on trees, and long 
tails are just a few of them. Well, have you 
heard about tarsiers that grab attention 
with their giant eyes and tiny bodies? There 
are some characteristics that distinguish 
these species from other primates. Firstly, 
as their length is 9-16 centimeters, they are 
quite shorter than other primates. These liv-
ing beings, whose weight does not exceed 
160 grams, are the only carnivores among 
primates. Another interesting characteristic 
of tarsiers, whose habitat is the tropical is-
lands of Southeastern Asia, is that they com-
municate through sounds of high frequency 
that the human ear cannot perceive. In ad-
dition, they can jump up to 5 meters thanks 
to their long legs, and hunt easily with their 
long fingers. The lifespan of tarsiers – which 
are an endangered species – is approxi-
mately 24 years.

Goril, orangutan, şempanze... Bütün iri be-
yinli yüksek memeliler veya bilimsel adıyla 
primatlar bazı ortak özelliklere sahiptir. Kıv-
rak zekaları, ağaçta yaşamalarına imkan ta-
nıyan el ve ayakları, uzun kuyrukları bunlar-
dan sadece birkaçıdır. Peki, devasa gözleri ve 
küçücük cüsseleriyle dikkat çeken tarsiyerle-
ri duymuş muydunuz? Bu türü diğer primat-
lardan farklı kılan bazı özellikler var. Önce-
likle tarsiyerlerin boyu 9 ila 16 santimetre 
olduğundan diğer primatlara kıyasla olduk-
ça kısadır. Ağırlıkları çoğunlukla 160 gramı 
geçmeyen bu canlılar, primatlar arasındaki 
tek etobur türdür. Yaşam alanları Güneydoğu 
Asya’nın tropik adaları olan tarsiyerlerin bir 
diğer ilginç özelliği ise insan kulağının algı-
layamayacağı kadar yüksek bir frekansta çı-
kardıkları seslerle iletişim kurmalarıdır. Ay-
rıca, uzun bacakları sayesinde 5 metre kadar 
yükseğe atlayabilir, büyük parmaklarıyla da 
avlarını kolaylıkla yakalayabilirler. Günü-
müzde nesli tükenmekte olan tarsiyerlerin 
ömrü ortalama 24 yıldır.

Tarsiyer 
 Tarsier
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Moths have a life cycle quite similar to the 
transformation process of butterflies. How-
ever, some factors such as their antenna 
structure, less species diversity compared to 
butterflies and their speed of reproduction 
differentiate them from butterflies. Some 
moth species are as interesting as butter-
flies. The best known one is the Atlas moth. 
This living being – named after Atlas in the 
Greek mythology – is known as the larg-
est moth of the world. The lifespan of this 
living being, whose wingspan can reach  
26 centimeters, is 6 to 8 days. The Atlas moth, 
which does not have a mouth structure, lives 
as long as the food it consumes and stores 
during the caterpillar stage suffice. The 
wings and body of this moth species, which 
is mostly seen in the region that stretches 
from India to Indonesia and in Asian for-
ests, are brown and yellow and have distinct 
spots. The snake head-like look on the end 
of the wings of the Atlas moth, which is also 
raised for silk production in India, creates an  
illusion that protects it from other animals.

Güveler, kelebeklerin geçirdiği dönüşüm sü-
recine oldukça benzer bir yaşam döngüsüne 
sahiptir. Ancak antenlerinin yapısı, tür çeşit-
liliğinin kelebeklere kıyasla daha az olması 
ve çoğalma hızları gibi bazı etkenler onları 
kelebeklerden farklı kılar. Bazı güve türle-
ri en az kelebekler kadar dikkat çekicidir. 
Bunlar arasında en bilineni Atlas güvesidir. 
İsmini Yunan mitolojisindeki Atlas’tan alan 
bu canlı, dünyanın en iri güvesi olarak bilin-
mektedir. Ömrü 6 ila 8 gün olan bu canlının 
kanat açıklığı 26 santimetreye kadar ulaşa-
bilmektedir. Ağız yapısına sahip olmayan 
Atlas güvesi, tırtıl aşamasındayken tüketip 
depoladığı besinler oranında ömür sürer. 
Daha çok Hindistan’dan Endonezya’ya uza-
nan bölgede ve Asya ormanlarında görülen 
bu güve türünün gövdesiyle kanatları kahve-
rengi ve sarı renktedir, ayrıca belirgin say-
dam beneklere sahiptir. Hindistan’da ipek 
üretmek için de yetiştirilen Atlas güvesinin 
kanat uçlarında yer alan yılan başı şeklinde-
ki görüntü, güveyi diğer hayvanlardan koru-
yan bir illüzyon yaratmaktadır. 

Atlas güvesi 
Atlas moth
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The world of seas and oceans hosts many 
fish, each more interesting than the other. 
One of them is the mudskipper. These am-
phibious living beings can walk on land 
thanks to their double bones and joints on 
their front fins, which is uncommon in any 
other fish species. Mudskippers, which eas-
ily breathe the oxygen in the air, maintain 
their lives by eating plants in the muds that 
are formed when the seas ebb. The eyes of 
this fish species, which is mostly seen in 
Madagascar, China, Australia, and West 
and East Africa resemble the eyes of a frog 
and are able to move separately. This char-
acteristic enables it to see the objects both 
above and under the water at the same time. 

Denizler ve okyanuslar dünyası birbirinden 
ilginç balık türlerini barındırır. Bunlardan 
biri de çamur zıpzıplarıdır. Hem denizde hem 
de karada yaşayabilen bu canlılar, ön yüzgeç-
lerinde bulunan ve başka hiçbir balık türün-
de rastlanmayan çift kemik ve eklemleri sa-
yesinde karada yürüyebilir. Havadaki serbest 
oksijeni rahatlıkla soluyabilen çamur zıpzıp-
ları, denizlerin çekilmesiyle oluşan çamur-
lardaki bitkileri yiyerek yaşamlarını sürdü-
rür. Daha çok Madagaskar, Çin, Avustralya, 
Batı ve Doğu Afrika’da görülen bu balık tü-
rünün gözleri kurbağa gözlerine benzer ve 
birbirinden ayrı hareket edebilir. Bu özellik 
onun hem su üstündeki hem de su altındaki 
nesneleri aynı anda görebilmesini sağlar. 

Çamur zıpzıpı
Mudskipper
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POSTALARINIZA 
KİMSE MÜDAHALE 
EDEMESİN

www.pttkep.gov.tr
Kayıtlı E-Posta sistemi ile elektronik yazışmalarınız kriptolama ve dijital tanımlama özelliği kazanır. 
Zaman damgası sayesinde yazışmanın tarihi hukuken saptanır. Ayrıca sağlanan güvenlik hizmetiyle 

e-postalarınız hiçbir şekilde modifiye edilemez ve orijinalliğini korur.
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1631 yılında Fransa Kralı XIII. Louis tarafından  
Sultan IV. Murad’a yazılan mektup

The letter written by the French King Louis XIII to  
Sultan Murad IV in 1631

Yüce, kudretli, bağışlayıcı ve yenilmez Sultan! Müslümanların 
ulu sultanı Sultan Murad! Onur ve erdemlerin sahibi, çok kıy-
metli ve sevgili dostumuz! Yaradan devletinizi daim eylesin!

Bu yıl, krallığımızın güzel ve görkemli şehirlerinden  
Marsilya’da, güneydeki vilayetlerimizde kâfi miktarda ürün 
elde edilemediğinden buğday kıtlığı çekilmektedir. Marsilya 
sakinleri, [bu sorunu çözmek için] buğday satın almak ama-
cıyla gemilerle devletinizin Suriye, Ege adaları ve başka bölge-
lerine de gideceklerdi. Fakat buralardan buğday ihracının ka-
tiyen yasak olduğunu öğrenince maksatlarına ulaşamadılar. 
Neticede bize müracaat ederek bu konuda ricada bulundular. 
Biz de bu mektubumuzda yüce şahsiyetinize ricada bulunuyor 
ve Marsilya’daki halkımız için Ege adalarından ve devletini-
zin diğer bölgelerinden [yeterli miktarda] buğdayın satın alın-
ması ve serbestçe çıkarılması, bu minvalde hiçbir engel veya 
zorlukla karşılaşılmaması hususunda buyruğunuzu istirham 
ediyoruz. Bu vechile, büyükelçimiz Kont Marcheville’e zat-ı 
şahanelerine arz edilmek üzere ilettiğimiz gibi, tebaamıza 
lütfedeceğiniz bu ihsanın karşılığında bizim de gerektiğinde 
devletiniz ve tebaanızın refah ve saadeti için aynı ihtimamı 
göstereceğimizi büyük bir memnuniyetle bildiririm. Yaradan 
yüce şahsınızı daima korusun!

Samimi dostunuz Louis.

High, mighty, merciful and undefeated Sultan! Sultan Murad 
the mighty sultan of Muslims! Owner of honors and virtues, our 
valuable and dear friend! May God make your state everlasting!

This year, there is a wheat shortage in Marseille – one of the 
beautiful and magnificent cities of our kingdom – since suffi-
cient amount of crop could not be harvested in our southern 
provinces. Residents of Marseille [for solving this problem] 
would also go to Syria, Aegean islands and other parts of your 
state by sea to buy wheat. But they could not achieve their goals 
as they learned that wheat export from these places was ab-
solutely forbidden. Consequently, they made a request of us on 
this matter. And we make a request of your highness hereby 
with this letter and plead for your order so that, for our people 
in Marseille, [a sufficient amount of] wheat can be purchased 
from and taken out of Aegean islands and other parts of your 
country without constraints, and without facing any obsta-
cles and challenges. In this respect, as we have conveyed to our  
ambassador Count Marcheville to be presented to your high-
ness, we express with great pleasure that, in return for the favor 
you shall bestow on our subjects, we will show the same care for 
your state and your subjects when necessary. May God always 
protect your highness!

Your sincere friend Louis. 
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1525’te Habsburg Kralı Şarlken, Fransa Kralı Fransuva’yı tut-
sak eder. Konu hakkında Kanuni Sultan Süleyman’dan 
yardım talebinde bulunan Fransa ile Osmanlı 
Devleti arasında, temelde Habsburg İmparator-
luğu’na karşı mücadelede ittifak olarak nitele-
nebilecek yakın bir ilişki başlar ve istisnai du-
rumlar dışında bu ittifak 17. yüzyıl ortalarına 
kadar devam eder. Osmanlı İmparatorluğu 
bu süreçte Avrupa siyasetini şekillendiren ve 
yönlendiren bir devlet olarak karşımıza çıkar. 
Akdeniz havzasında Avrupa ile ticari ilişkile-
rin de kontrolünü yürüten devlet, bu bağlamda 
özellikle buğday ihracatıyla önem taşımaktadır. Ne 
var ki, 16. yüzyılın son çeyreğinde gözlemlenen sosyo- 
ekonomik koşullardaki değişimle birlikte, Osmanlı 
coğrafyasında buğday ihracatı önce yer yer kısıt-
lanmaya, ardından da tamamen yasaklanmaya 
başlar. Bu durum, temelde nüfus artışından 
kaynaklanır. Böyle bir siyasal ve ekonomik 
atmosferde, 1631 yılında Fransa Kralı XIII.  
Louis tarafından Sultan IV. Murad’a yazı-
lan mektup, hâlihazırda yapısal bir dönüşüm 
içinde bulunan, Doğu seferleriyle uğraşan ve 
saltanat çevreleri ile ordusunda önemli krizler 
atlatan Osmanlı İmparatorluğu’nun tüm olumsuz-
luklara karşın sahip olduğu güçlü konumu gösterme-
si açısından değerlidir.

In 1525, Habsburg King Charles V captured Francis, the King 
of France. A close relationship began between France 

– which asked Suleiman the Magnificent for help 
about the matter – and the Ottoman Empire, 

which can basically be described as an alliance 
in the fight against the Habsburg Empire, and 
apart from exceptional circumstances this alli-
ance was maintained until the mid-17th century. 
It’s seen that the Ottoman Empire was a state 
that shaped and steered the European politics in 

this period. The state, which also controlled the 
trade relations with Europe in the Mediterrane-

an basin, was important in this context particularly 
with its wheat export. However, with the change in soci-

oeconomic conditions in the last quarter of the 16th cen-
tury, wheat export in Ottoman territories started 

first to be restricted from place to place and then 
be completely forbidden. This resulted basically 
from the increase in population. In such politi-
cal and economic atmosphere, the letter writ-
ten in 1631 by Louis XIII, the King of France, to 
Sultan Murad IV is valuable in that it shows the 
powerful position held by the Ottoman Empire 

– which was already in a process of structural 
transformation, busy with Eastern campaigns and 

overcoming critical crises in sultanate circles and the 
army – despite all the unfavorable situations.
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Sistemlerin makro ve mikro ölçekte so-
runsuz ve azami verimlilikle işlemesini 
sağlayan donanımlar altyapı olarak adlan-
dırılır. Kamusal ve özel yaşam alanlarının 
önemli bir unsuru olan altyapıyı ana hat-
larıyla düşündüğümüzde akla önce yollar, 
köprüler, tüneller, elektrik ve su hizmetle-
ri, internet bağlantısı gibi temel bileşenler 
gelir. İngilizceye 19. yüzyılın sonlarında 
yerleşen ve kelime anlamı “herhangi bir 
işlem veya sistemin temelini teşkil eden 
donanımlar” olan altyapı (infrastructure) 
kavramı ulaşım ve iletişimden eğitime, 
sağlıktan mimariye, trafikten sanayiye 
hayatın her alanında, sunulan hizmetlerin 
kalitesini doğrudan belirleyen bir unsur 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle 
gerek çeşitli sahalarda operasyonlar yürü-
ten büyüklü-küçüklü şirketler, gerek hü-
kümetler altyapı yatırım ve çalışmalarını 

Facilities that ensure the unproblematic 
operation of systems on a macro and micro 
scale with maximum efficiency are called 
infrastructure. An important part of public 
and private living spaces, infrastructure – 
when considered in general terms – first 
brings to mind basic components such as 
roads, bridges, tunnels, electric and water 
services, and Internet connection. Having 
first appeared in English in the late 19th cen-
tury and meaning “the installations that 
form the basis for any operation or sys-
tem”, infrastructure is an element that di-
rectly determines the quality of services in 
every field of life from transportation and 
communication to education, from health 
to architecture, from traffic to industry. 
Thus, both big and small companies that 
operate in various fields as well as com-
panies include infrastructure investments 

PTT A.Ş., ülkemizde 
dijital dönüşüm 

alanında öncü bir 
rol üstlenirken 

dünyada da etkinliği 
perçinlenmiş bir 
şirketler grubu 
haline gelmeyi 

amaçlamaktadır. 
While undertaking 
a pioneering role 

in our country 
particularly in the 

field of digital 
transformation, the 
PTT Corp. aims to 
become a group 

of companies with 
reinforced efficiency 

in the world.

Değişen ve dönüşen PTT
Changing and transforming PTT life

Gürbüz Akbulut
PTT A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı
PTT Corp. Deputy Director General

Değişen ve dönüşen PTT’de  
altyapı atılımları
Infrastructure leaps at the  
changing and transforming PTT
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stratejileri ve faaliyetleri arasına dahil etmektedir. Nitekim, 
hükümetimizce hazırlanan Kalkınma Planlarında altyapı ya-
tırımları, program bileşenleri arasında yer almakta, dolayı-
sıyla belirlenen hedefe ulaşmada anahtar unsur olarak değer-
lendirilmektedir. Geliştirildiği düzeyden bağımsız olarak, bir 
kalkınma veya gelişme programının başarılı olabilmesi için 
projelendirme sürecinin altyapı çalışma ve yatırımları üzerin-
de temellendirilmesi, proje uygulama aşamasının ise altyapı 
atılımlarıyla desteklenmesi gerekir.  

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT A.Ş.) olarak 
özellikle son yıllarda kayda değer ivme kazanan ve başarıyla 
sürdürdüğümüz değişim ve dönüşüm sürecinde mevcut alt-
yapıların geliştirilmesi ve yeni altyapı yatırımlarına ağırlık 
verilmesine büyük önem atfediyoruz. Bu ay 178’inci yaşını 
kutlayan çınar kurumumuz, hâlihazırda yaklaşık 42 bin per-
sonel, 5 binin üzerinde işyeri, 3 bini aşkın Pttmatik, 159 Mobil 
Şube ve 9 binden fazla dağıtım aracıyla hizmet veriyor, başka 
hiç kimsenin gitmediği yerlere ulaşarak Türkiye’nin dört bir 
yanında vatandaşımızın ihtiyaçlarını karşılıyor. Türkiye’nin 
gelecek vizyonuna paralel şekilde belirlediğimiz 2023 hedef-
lerimiz kapsamında personel sayımızı 100 bine, işyeri sayı-
mızı 15 bine çıkarmayı, ülkemizde bilhassa dijital dönüşüm 
alanında öncü kurum rolü üstlenirken dünyada da etkinliği 
perçinlenmiş bir şirketler grubu haline gelmeyi amaçlıyoruz. 
Söz konusu hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için altyapı ça-
lışmalarına odaklanıyor, stratejilerimizi bu doğrultuda şekil-
lendiriyoruz.

and works within their strategies and activities. Indeed, in the 
Development Plans prepared by our governments, infrastruc-
ture investments are included among program components, 
and thus considered a key element in reaching the set goals. 
Regardless of the level in which it is conceived, a development 
or enhancement program’s success depends on basing the  
project-planning phase on infrastructure works and invest-
ments, and supporting the project implementation phase with 
infrastructure leaps.

As the Post and Telegraph Organization Corporation (PTT 
Corp.), we attribute major importance to enhancing current in-
frastructures and focusing on new infrastructure investments 
as part of our change and transformation process, which has 
gained momentum especially in the recent years and which we 
manage successfully. Turning 178 this month, our deep-rooted 
institution currently serves with 42 thousand personnel, more 
than 5 thousand offices, over 3 thousand Pttmatiks, 159 Mobile 
Offices and more than 9 thousand delivery vehicles, and meets 
the needs of citizens in all four corners of Turkey by going where 
no one else goes. Within the framework of our 2023 goals we 
have determined in parallel with Turkey’s future vision, we aim 
to increase the number of our personnel to 100 thousand and 
that of our offices to 15 thousand, and while acting as a pio-
neering institution in our country particularly when it comes to 
digital transformation, become a group of companies with rein-
forced efficiency in the world. We focus on infrastructure works 
to meet the said goals, and shape our strategies accordingly.

PTT A.Ş. olarak mevcut altyapıların geliştirilmesi ve yeni altyapı yatırımlarına 
ağırlık verilmesine büyük önem atfediyoruz.

As the PTT Corp., we attribute major importance to enhancing current infrastructures 
and focusing on new infrastructure investments.
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Azami müşteri memnuniyeti için  
işyeri modernizasyonu

İçinde yaşadığımız çağın karakteristik konu başlıklarından 
dijitalleşme, posta idareleri için geleneksel hizmetlerin deği-
şen bilgi ve iletişim teknolojileriyle uyum sağlayacak şekilde 
güncellenmesini zorunlu kılarken müşteri talep ve beklentile-
rinde de önemli değişiklikler ortaya çıkarmaktadır. Günümüz 
müşterisi, satın alınması ve geri getirilmesi mümkün olma-
yan tek şey olan zamana büyük değer vermekte, iş ve işlemle-
rin hızlı  ve sorunsuz şekilde tamamlanmasını beklemektedir. 
Şirketimiz, bu beklentiye hem dijital hem fiziki anlamda kar-
şılık vermekte; sistem altyapılarını geliştirirken işyerlerinin 
modernizasyonu projesiyle de müşterilerimize son teknolojiy-
le donatılmış mekanlarda hizmet sunmaktadır. Müşterileri-
mize daha iyi ve daha hızlı hizmet sunmak amacıyla yürüt-
tüğümüz işyeri modernizasyonu projemiz kapsamında önce 
memnuniyeti artırıcı spesifik standartlar belirliyor, ardından 
dünyanın çeşitli bölgelerinden en iyi uygulama örneklerini bir 
araya getirerek inşaattan mekaniğe, iç mimariden bilgisayar 
sistemlerine her unsuruyla çağı yakalayan bir konsept ortaya 
çıkarıyoruz. İlk etapta Eminönü ve Levent gibi görünürlüğü 
ve iş hacmi yüksek işyerlerimize tatbik ettiğimiz konsepti bü-
tün işyerlerimizde uygulamayı hedefliyoruz. 

Office modernization for maximum  
customer satisfaction

Digitalization, a characteristic headline of the age we live in, 
both creates the obligation for Posts to update traditional ser-
vices so as to adopt to the changing information and commu-
nication technologies, and brings about significant change 
in customer demands and expectations. The customer of our 
day attributes great importance to time – the sole thing that 
cannot be bought and brought back – and expects businesses 
and transactions to be carried out smoothly and rapidly. Our 
Company meets this expectation in both the digital and physi-
cal sense, and while enhancing system infrastructures, offers 
service in technologically equipped environments with its office 
modernization project. Within the scope of our office moderni-
zation project we carry out with the aim of offering even better 
and faster services to our citizens, we first determine specific 
satisfaction-increasing standards, and then gather best prac-
tices from the different parts of the world and create a concept 
that seizes the essence of time in all aspects from construction 
to mechanics, from interior architecture to computer systems. 
We aim to apply the concept, which we have first launched in 
highly visible offices of ours with a heavy work load such as the 
Eminönü and Levent offices, to all of our offices.
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Kişiselleştirilmiş çözümler

Zamanı ve mekanı kişiselleştirme anlayışımızın bir diğer 
yansıması ise Ar-Ge ve inovasyon yatırımlarımızın en ba-
şarılı sonuçlarından Kargomat 7/24. Türkiye’nin ilk akıllı 
kargo otomatı Kargomat 7/24 ile müşterilerimizi kargo bek-
leme zorunluluğundan kurtarıyor, teslimat sürecini tama-
men kendilerinin şekillendirmelerine imkan tanıyoruz. Tes-
limatı zamandan bağımsız hale getiren ve müşterilerimize 
büyük kolaylık sunan Kargomat 7/24’ün altyapı çalışmaları 
kapsamında Ankara’da 100 cihazın kurulumunu tamamla-
mak üzereyiz. Ayrıca, ay sonu itibarıyla İstanbul ve İzmir’de  
10 Kargomat 7/24 cihazının kurulumunu gerçekleştirmeyi 
öngörüyoruz. Vatandaşımızın hayatını kolaylaştırma ilkemiz 
doğrultusunda şekillendirdiğimiz ve altyapı yatırımlarımız-
la verimliliğini artırdığımız hizmetlerimiz arasında kabul 
ve para çekme hazneleri birbirine devir yapan ve bu saye-
de cihazdaki paranın işletim maliyetini düşüren yeni nesil  
Pttmatik’lerin geliştirilmesi; e-ticaret müşterilerimizin  

Personalized solutions

Yet another demonstration of our mentality of personalizing 
time and place is Kargomat 7/24, one of the most successful 
outcomes of our R&D and innovation investments. Thanks to 
Kargomat 7/24, Turkey’s first smart parcel automat, we re-
lieve our customers of the obligation to wait for parcels and 
allow them to entirely shape the delivery process themselves. 
As part of the infrastructure works for the Kargomat 7/24, 
which renders delivery independent of time and offers great 
ease to our citizens, we have almost completed the setup of 
100 devices in Ankara. Moreover, we foresee to complete the 
setup of 10 Kargomat 7/24 devices in İstanbul and İzmir by 
the end of the month. Included among our services, which we 
shape in accordance with our principle of facilitating the lives 
of our citizens and render more efficient through our infra-
structure investments, are the development of new generation  
Pttmatiks, the money admittance and withdrawal chambers 
of which cycle to one another; the conclusion of the PTTBank 

Kargomat 7/24 ile müşterilerimizi kargo bekleme zorunluluğundan kurtarıyor, 
teslimat sürecini tamamen kendilerinin şekillendirmesine imkan tanıyoruz.

With Kargomat 7/24, we relieve our customers of the obligation to wait for parcels 
and allow them to shape the delivery process entirely by themselves.
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kapıda ödeme yapmasını mümkün kılacak PTTBank POS ça-
lışmasının neticelendirilmesi ile hem işyeri açma ve idame et-
tirme maliyetini ortadan kaldıran hem de hizmeti vatandaşın 
ayağına götüren Mobil PTT araçlarının sayısının artırılması 
yer alıyor. Yoluna bir dünya markası olma hedefiyle devam 
eden PTT’mizin söz konusu altyapı çalışmaları sayesinde hiz-
met kalitesini daha da üst seviyelere çıkaracağını, insanımı-
zın hayatını kolaylaştırmaya devam edeceğini düşünüyoruz. 

Kilit operasyonel saha: Lojistik

E-ticaret ile birlikte hem özelde posta idarelerinin hem de ge-
nel anlamda sektör ve ekonominin geleceğini şekillendirecek 
unsurlardan lojistik, Şirketimizin stratejik faaliyet alanları 
arasında yer almakta ve altyapı yatırımlarımızın yoğunlaştığı 
sahalar arasında bulunmaktadır. Hâlihazırda son derece yay-
gın olan hizmet ağımız ve güçlü adresleme sistemimizi daha 
da geliştirmek için yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında 
Kargo İşleme ve Posta Dağıtım Merkezlerimizin kapasite ve 
donanımını artırıyor, rampalardan yaklaşma peronlarına, 
ayrım sistemlerine kadar bu merkezleri tamamen gözden ge-
çiriyoruz. Şirket olarak, taşımacılık, depolama, paketleme, 
gümrükleme ve teslimat süreçlerinin tamamını kapsayan 
lojistik alanında gerçekleştirilecek atılımların hem müşteri 
memnuniyetini artırma hem de ülke ekonomisine katkı sağ-
lamada büyük rol üstlenebileceği bilinciyle hareket ediyoruz. 
Nitekim, 10. Kalkınma Planı’nda da “Son yıllarda hızlı bir 

POS project, which will allow our e-commerce customers to 
pay on delivery, and increasing the number of Mobile PTT  
vehicles, which both eliminates the cost of launching and op-
erating an office, and brings service to customers. We are of 
the opinion that our PTT, which continues on its path with the 
aim of becoming a global brand, will further increase its ser-
vice quality thanks to the said infrastructure works, and keep 
facilitating the lives of our citizens.

Key operational field: Logistics

Logistics, which along with e-commerce is included among the 
aspects that will shape the future of the Posts specifically and 
the sector and economy in a general sense, is one of the strategic 
activity fields of our Company and included among the spheres 
in which our infrastructure investments intensify. As part of 
the works we carry out to further reinforce our already wide-
spread service network and strong addressing system, we in-
crease the capacity and equipment of our Parcel Processing and 
Post Distribution Centers, and completely review these centers 
from ramps to approach platforms and sorting systems. As the 
Company, we act with the awareness that the leaps to be taken 
in the field of logistics, which encompasses all of the processes 
of freight, storage, packaging, customs and delivery, can un-
dertake an important role in terms of both enhancing customer 
satisfaction and contributing to the national economy. Indeed, 
the 10th Development Plan includes the statements, “Logistics, 
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PTT A.Ş., altyapı 
çalışmaları 

sayesinde hizmet 
kalitesini daha 
 üst seviyelere 

çıkaracak, 
insanımızın 

hayatını 
kolaylaştırmaya 

devam edecektir. 
PTT Corp. will 

further increase 
its service 

quality thanks to 
infrastructure works, 
and keep facilitating 

the lives of our 
citizens.

gelişme gösteren lojistik, hem kendi 
içinde taşıdığı büyüme potansiyeli 
hem de Türkiye’nin birçok ekonomik 
hedefe ulaşmasında oynayacağı temel 
rol itibarıyla büyük öneme sahiptir” ve 
“Türkiye’nin lojistikte bölgesel bir üs 
olması sağlanarak; lojistik maliyetin 
düşürülmesi, ticaretin geliştirilmesi 
ve rekabet gücünün artırılması temel 
amaçtır” ibareleri yer almaktadır. 
Şirketimiz de ülkemizin bu vizyon ve 
hedefleri doğrultusunda girişimlerde 
bulunmakta, bu noktada Türkiye’nin 
gurur projelerinden İstanbul Yeni 
Havalimanı’nda önemli çalışmalar 

which has been progressing rapidly 
in the recent years, is of major impor-
tance in terms of both the growth po-
tential it carries within and the leading 
role it shall play in Turkey’s achieve-
ment of many economic goals” and 
“Decreasing logistics costs, enhancing 
trade and increasing competitive pow-
er by making Turkey a regional base 
of logistics is the main goal.” Our Com-
pany makes initiatives in line with this 
vision and goal of our country, and is 
getting prepared to carry out impor-
tant works at the İstanbul New Airport, 
a pride project of Turkey. The activities 

gerçekleştirmeye hazırlanmaktadır. 
Günlük inen/kalkan uçak ve ziyaret-
çi sayısıyla muazzam bir potansiyele 
sahip olan, yalnızca ülkemizin değil, 
dünyanın dev projeleri arasında yer 
alan İstanbul Yeni Havalimanı için-
de hizmet verecek Uluslararası Posta 
İşleme Merkezi ve Uluslararası Kargo 
İşleme Merkezimizde gerçekleştire-
ceğimiz faaliyetler hem Şirketimizin 
kârlılığını artıracak hem de Türkiye 
ekonomisine önemli katkı sunacaktır.

we will undertake at the International 
Post Processing Center and Interna-
tional Parcel Processing Center of ours 
that will operate inside the İstanbul 
New Airport – a giant project of  not 
just our country but the world and a 
great source of potential in terms of the 
number of planes that take off and land 
as well as that of visitors – will both in-
crease the profitability of our Company 
and provide important contribution to 
the Turkish economy.
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life
Güze mektup
Letter to fall
Haydar Ergülen

Mektup
Letter

Dediler ki “Güz mektup bekler.”

Demedim ki “Mektup güzün kendisidir.”

Güz mektup beklemez ama güzün mektup bekleyen çoktur. 
Hem de yaz gibi mektup bekler onlar. “Yaz gibi” deyince, gö-
zünüzde yaz avlularındaki ağaçların serinliği altında uyku, 
içinizde yeni yıkanmış taşlardan yalınayak geçme arzusu, 
balkonlarda kabak, patates, domates, biber ama en çok da 
patlıcan kızartmasının kokusu belirir... Yoğurdu da yazarsam 
artık güz darılacak, mektup bana mı yaza mı diyecek haklı 
olarak, tabii yoğurtsuz olmaz!

Eylül yazın sonu değildir. Biraz bizim memleket gibidir, Batı 
ile Doğu arasında; bazen köprü, bazen arafta, çoğu zaman iki-
sine de yaranamayan ama iki kaderin de güzelliğini taşıyan, 
yaşayan, yaşatan bir ülke, bir cumhuriyet gibidir eylül. Güz 
Cumhuriyeti diyelim. Bayrağı gazel olan. Ve dalların incecik 
uçlarında dalgın dalgın dalgalanan.

Eylül yazın sonu değildir ama yazın mektup beklemek en zo-
rudur. Taşrada -hele denizsiz, mavisiz taşralarda- uzuuuuun, 
sıcak, sarı günler geçmek, mektup gelmek ve akşam olmak, 
olsa da gözlere uyku girmek bilmez! Mektup gelmez, eylül ge-
lir. Eylülün gelişi aslında yolunu dört gözle beklediğin, olsa iki 
kalple de bekleyeceğin, mektubunun yanıtı değildir, daha da 
güzel bir şeydir. Bir tesellidir. “Eylülde Gel!” diye sesle değil, 
yürekle söylenen, öyle özlenen şarkılar gibidir. Mektubun gel-
medi sen gel, sen gelmedin selamın gelsin, selamın gelmedi... 
O da gelmediyse pulun gelsin demektir!

They said, “Fall awaits a letter.”

To which I did not say, “The letter is fall itself.”

Fall does not await a letter but there are many who await a 
letter in fall. They, what is more, await a letter like summer. 
When one says, “like summer”, what appears are sleep under 
the coolness of the trees in summer courtyards, the will inside 
you to walk barefoot over freshly washed tiles, and the smell of 
zucchini, potatoes, tomatoes, peppers but mostly fried eggplant 
in balconies... If I go on to include yoghurt, too, fall will now be 
cross with me, and ask if the letter is to it or summer – rightfully 
so – but yoghurt is essential!

September is not the end of summer. It is a bit like this home-
land of ours, between the East and the West; September is like a 
country, like a republic that is at times a bridge, at times in be-
tween, cannot make neither content most of the time but bear-
ing, living, making one experience the beauty of both destinies. 
Let us call it Fall Republic. One with a ghazal for a flag. And one 
which forgetfully flies at the tip of thin branches.

September is not the end of summer but waiting for a letter in 
summer is the hardest. In the rural – especially where there is 
no sea and no blue – the loooooong, hot, yellow days of summer 
just do not end, the letter just does not come, the night just does 
not set, and even if it does, sleep does not visit the eyes! The let-
ter does not arrive, September does. The arrival of September, 
in fact, is not the answer to the letter you have been so eagerly 
looking forward to, and would wait with two hearts if you had 
them, but something even more beautiful. It is consolation. It is 
like songs such as “Come in September!” that are sung not with 
the voice but with the heart, songs that are longed for as such. 
It means your letter did not come, may you come; you did not 
come, may your greetings come; your greetings did not come... 
If that didn’t come either, may your stamp come!
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Eylül, güze de sayılır sayılmasına ama yazın gecesine de sayıl-
sa yeridir. Yazın uykusuna, yazın rüyasına. Yaz yaşanır, rüyası 
eylüle kalır. Güzün mektubu ise bir yaprağa sarılır, mektup bir 
yaprak olur, dalından usulca kopar, rüzgar onu önüne katar, 
caddelerde sokaklarda gezdirir, hüzünle buluşturur, sonba-
harla tanıştırır, büyütür olgunlaştırır. “Yaşamın pembe yön-
leri” klişesini sürdürelim; yeşil, mavi, beyaz renklerini değil 
yalnızca, sarı, kahverengi, bej, haki bazen siyah yönlerini de 
gösterir yaşamın.

Güzün mektubuna adres gerekmez. O çünkü adımıza gelmez. 
İçimize yazılıdır, bizde gizli bir posta kutusu vardır ki biz bile 
bilmeyiz yerini. Turgut Uyar’ın “Durursa anlaşılır saatin kaç 
olduğu” dediği gibi, mektup gelince buluruz kalbimizin yerini. 
Güzdür, kalp zamanıdır, kalbin eve dönme zamanıdır. Kalbin 
kendi evine.

Güzdür, bilinmez ki hangisi mazruf hangisi zarftır? Güzdür, 
insanın mektup olup puldan kanat takıp kendi içine konmak 
için yer aramasıdır. İnsanın yalnızlığını mevsime özgü san-
ma yanılgısıdır. Sanır ki onu mevsimler yalnız bırakmaktadır. 
Sansın. Değil mi ki insan baştanbaşa bir yanılgı olmasa da, 
hep avunacak bir şeyler arayan ve bulduğunu sanandır?!

Güzdür, sokaklarda bir mektup bolluğu yaşanmaktadır, gü-
zün mektubu hepimizedir, fakat üzerine basmamak gerekir. 
O yaprak kılığındaki mektubu lütfen yerden alın, ister defte-
rinizin arasına koyun, ister cebinizde unutun! Unutmayın o 
gazel sizindir!

September does count as fall but it could as well count as a sum-
mer night. As a summer sleep, as a summer dream. The summer 
is lived through, what remains for September is its dream. The 
letter of fall, on the other hand, is wrapped inside a leaf, the let-
ter becomes a leaf, gently falls off its branch, the wind carries 
it away, walks it in streets and avenues, unites it with sorrow, 
introduces it to fall, grows and matures it. Let us keep going 
with the “pink side of life” cliché; it displays not only the green, 
blue and white colors of life, but yellow, brown, beige, khaki and 
sometimes black shades, too.

The letter of fall does not require an address, for it does not ad-
dress us. It is written to inside us, there is a hidden postbox with-
in us, of which even we don’t know the place. As Turgut Uyar 
says, “You can tell the time if the clock stops,” we find the place 
of our heart when the letter arrives. It is fall, it is the time of the 
heart, it is time for the heart to return home. To the heart’s own 
home. 

It is fall, who knows which is the enveloped and which is the en-
velope? It is fall, it is when one becomes a letter, dons wings of 
stamps, and looks for a place to land within themselves. It is hu-
mankind’s fallacy to think their solitude is unique to the season. 
They think it is the seasons that abandon them. Let them. Is it 
not the case that humankind – although not a complete fallacy 
– is the one who always looks for consolation and thinks they 
have found it?!

It is fall, there is an abundance of letters on the streets, the let-
ter of fall is to us all, but it should not be stepped on. Please do 
pick up that letter in leaf disguise; place it in between your note-
book if you like, or forget it inside your pocket. Remember, that  
ghazal is yours!
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47. Balkan Ülkeleri Postacı Yürüyüş Yarışması’nda birincilik elde eden  
PTT Spor Kulübü sporcuları Esra Sağlam ve Serkan Doğan, “PTT ülkemizde  

postacı yürüyüşüne sahip çıkıyor, bu branşın ve genel olarak sporun  
gelişmesine önemli katkı sağlıyor” diyor.

Coming first in the 47th Balkan Race Walking Competition, PTT Sports Club athletes  
Esra Sağlam and Serkan Doğan say, “The PTT supports race walking in our country and 
makes important contributions to the development of this branch and sports in general.”

“Bosna Hersek’te ülkemizi  
temsil etmek ve İstiklal Marşımızı 
okutmak gurur ve mutluluk vericiydi”
“Representing our country and having our 
Independence March sung in Bosnia and Herzegovina 
made us proud and happy”

life Röportaj
Interview

Röportaj Interview: Emre Bozkır 
Fotoğraflar Photographs: Melis Seçkin
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Spor olarak yürüyüşle ne zamandır uğraşıyorsunuz? 
Daha önce başka bir spor yaptınız mı? 

Esra Sağlam: 3 yıldır yürüyüş yapıyorum, 2 yıldır ise PTT 
Spor Kulübü’ndeyim. Spora ablamın da atlet olmasından 
dolayı küçük yaşta koşu ile başladım. Ortaokul dönemimde 
orta mesafe koşuyordum, liseye geçtikten sonra uzun mesafe 
koşmaya başladım ve kros yarışlarına katıldım. Yürüyüş ile 
üniversitede tanıştım, teknik olarak bu branş bana çok estetik 
geliyordu. Yürüyüşü araştırıyor, merak ediyordum. Bir gün 
antrenmandayken yürüyüşte daha yetenekli olduğumu fark 
eden antrenörüm beni bu branşa yönlendirdi.

Serkan Doğan: Daha önce kros yarışmalarına katılıyor-
dum. 2008 yılında antrenörümün tavsiyesiyle yürüyüş  
branşına başladım. 2 sene sonra Millî Takım’a seçildim. Yurt 
dışında katıldığım çeşitli yarışmalarda ülkemi temsil ettim.

47. Balkan Ülkeleri Postacı Yürüyüş Yarışması’nda 
birincilik elde etmek size neler hissettirdi? 

Esra Sağlam: Öncelikle ülkemi en iyi şekilde temsil etmek 
benim için çok gurur vericiydi. Ankara’da bir ay takım ola-
rak kampa alındık, zor ve ağır bir kamp süreci geçirdik. Çift 
antrenman yapıyor, güzel besleniyor, kalan zamanlarımızda 
dinleniyorduk. Hepimiz çok inandık, istedik ve bu yolda ne 
gerekiyorsa yaptık. Hem ferdi hem takım olarak emekleri-
mizin karşılığını aldığımızı düşünüyorum. Bosna’ya kolay 
bir yarış olmayacağını düşünerek ama çok hazır bir şekilde 
ve şampiyon olmak için gittim. Yarış düşündüğüm kadar zor 
geçmedi ve istediğim sonucu aldım. Benden derece bekleyen 
müdürlerime, kulüp yöneticilerime, kıymetli antrenörüme, 
aileme, takım arkadaşlarıma, kısacası bana inanan herkese 
bu şampiyonluğu yaşattığım için çok mutluyum.

Since when have you engaged in walking as sports? 
Did you do any other sports before? 

Esra Sağlam: I’ve been race walking for 3 years, and an ath-
lete of PTT Sports Club for 2 years. I’ve started sports with run-
ning because my elder sister was an athlete. In secondary school 
I was running middle distance, after starting high school I began 
running long distance and entered cross competitions. I met race 
walking at university; I used to find this branch technically quite 
aesthetic. I was researching race walking, I was curious about 
it. One day, during practice, my trainer who noticed I was more 
talented in race walking steered me towards this branch. 

Serkan Doğan: Previously, I used to enter cross competitions. 
I’ve started the race walking branch in 2008 upon my trainer’s 
advice. 2 years later, I got elected to the National Team.  I repre-
sented my country in various competitions abroad. 

How did coming first in the 47th Balkan Race Walking 
Competition make you feel?

Esra Sağlam: First of all, I was very proud to represent my 
country in the best way. We entered a one month-training camp 
as a team in Ankara. It was a challenging and intense camp pe-
riod. We did double trainings, ate well and rested in the times 
remaining. We all believed and wanted very much and did what-
ever we needed to do for that. I think we got the reward for our 
efforts both individually and as a team. I went to Bosnia thinking 
it would not be an easy race but well preparedly and to become 
the champion. The race wasn’t as hard as I imagined, and I ob-
tained the result I wanted. I am quite happy to have bestowed 
the championship to my directors, club administrators, valuable 
trainer, family, teammates, in short everyone who believed in me 
and expected me to come in a good place in the race. 

“Bana inanan herkese  
bu şampiyonluğu yaşattığım için  

çok mutluyum.”
“I am quite happy to have 

bestowed the championship to 
everyone who believed in me.”
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Serkan Doğan: Yarışa başlamadan önce ülkemi en iyi şe-
kilde temsil edeceğime emindim. Şimdiye dek kazandığım 
altın madalyaların yanına bir de postacı yürüyüşü branşında 
Balkan şampiyonluğunu eklemek beni gururlandırdı ve mutlu 
etti. Bosna Hersek’te İstiklal Marşımız okunurken çok duy-
gulandım. Katılacağım diğer yarışmalarda da millî marşımızı 
okutmak istiyorum.

PTT’nin spora ve sporcuya yaklaşımıyla ilgili neler 
söylemek istersiniz? 

Esra Sağlam: Ülkemizde, yaptığımız spor branşı yürüyüş 
değil postacı yürüyüşü olarak bilindiği için, PTT bu spora sa-
hip çıkıyor. Genel Müdürümüz, spor kulübü yöneticilerimiz, 
antrenörümüz sporcuya çok değer veren, sporcuyla ilgilenen 
insanlar. Seçmelerde ve sonrasındaki kamp döneminde des-
teklerini esirgemediler. Antrenörümüz Yeliz Ay’ın eski Türkiye 
rekortmeni ve olimpiyatlara katılmış bir yürüyüşçü olması 
bizim için çok büyük şans. Antrenörümüz antrenmanlarımız 
dışında da her sorun ve sıkıntımızla birebir ilgilendi, bütün 
süreçlerde en büyük destekçimiz oldu. Buradan öncelikle 
kendisine ve bu başarıda emeği geçen herkese çok teşekkür 
ederim.

Serkan Doğan: Before starting the race, I was sure that  
I would represent my country in the best way. It made me 
proud and happy to have added the Balkan championship in 
race walking to the gold medals I have won up to now. I was 
deeply moved while our Independence March was sung. I want 
to have our national anthem sung in other competitions I will 
participate in, too. 

What would you like to say about the PTT’s approach 
to sports and athletes?

Esra Sağlam: Since our sports branch is not known as race 
walking but postal walking in our country, the PTT supports 
this sport. Our Director General, sports club administrators 
and trainer are people who greatly value sports and take care 
of athletes. They provided full support during elections and in 
the following camp period. We are so lucky that our trainer  
Yeliz Ay is a race walker who is the former record holder of  
Turkey and participated in the Olympics. Our trainer took care 
of any distress and problem of ours personally at other times 
than during our practices, too; she was our greatest supporter 
in all processes. I thank primarily her and everyone who has 
contributed to this success. 

“Şimdiye dek kazandığım 
altın madalyaların yanına 

bir de postacı yürüyüşü 
branşında Balkan 

şampiyonluğunu eklemek 
beni gururlandırdı. ”
 “It made me proud to 

have added the Balkan 
championship in race 

walking to the gold medals 
I have won up to now.”
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Serkan Doğan: Hocalarıma ve idarecilerimize, yürüyüşün 
gelişmesine sundukları katkılar ve bizlere verdikleri destekler 
için teşekkür ederim. Onlara layık olabilmek için daima var 
gücümle çalışacağım. Sporun ve yürüyüş branşının gelişmesi 
için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarına eminim. Güler yüz-
leri ve sıcakkanlılıkları beni spora daha çok teşvik ediyor. 

Gelecek yıllarda postacı yürüyüş yarışması ile ilgili 
hedefleriniz nelerdir? 

Esra Sağlam: Önümüzdeki yıllarda aynı süreçleri, yani böl-
ge seçmesi, Türkiye finali ve Millî Takım seçme yarışlarını 
güzel bir şekilde atlatarak Balkanlar’da yine ülkeme şampi-
yonluklar yaşatmak istiyorum.

Serkan Doğan: Bir sonraki Balkan Ülkeleri Postacı Yürü-
yüş Yarışması’nda ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyo-
rum. Ayrıca, takım arkadaşlarımın da kürsüye çıkması için 
yanlarında olacağım.

Serkan Doğan: I thank my trainers and administrators for 
the contributions they make to the improvement of race walk-
ing and the support they give us. I will always go at it hammer 
and tongs to deserve their interest. I’m sure they are doing 
everything they can for the advancement of sports and the race 
walking branch. Their graciousness and friendliness further 
encourage me in sports. 

What are your goals for the race walking competition 
in years to come?

Esra Sağlam: In the forthcoming years, I want to nicely get 
through the same processes, namely regional elections, Turkey 
finals and National Team elections, and present my country 
championships in the Balkans again. 

Serkan Doğan: I want to represent my country in the next  
Balkan Race Walking Competition in the best way. In addition, 
I will be supporting my friends so that they will also climb the 
podium.

85



Denizden gelen sağlık

Sağlık
Health

Health offered by the sea

Eda Eraslan

life

Kayda değer balık çeşitliliğiyle en önemli zenginliklerimizden 
olan denizlerimiz sofralarımıza lezzet katmakla kalmıyor, bes-
lenmemizin en sağlıklı ögelerinden birine de ev sahipliği yapıyor. 

Balıklar, Akdeniz tipi beslenmenin en önemli unsuru. Pek çok 
bilimsel araştırma, balıklar ve diğer deniz ürünlerinin sağlığı-
mız üzerinde kalıcı olumlu etkileri olduğunu ortaya koyuyor. 
Özellikle kalp hastalıkları, yüksek tansiyon ve diyabet gibi obe-
ziteyle yakından ilişkili problemlerin sadece yetişkinlerin değil, 
gençlerin ve çocukların da sağlığını tehdit ettiği günümüzde 
deniz ürünleri tüm işlenmiş gıdalar, rafine şeker ve yağ deposu 
besinler karşısında bir sağlık ve gençlik timsali gibi duruyor. 

Yolumuzun üzerindeki bir balıkçıdan ya da büyük bir marke-
tin balık reyonundan temizlenmiş ve porsiyonlanmış olarak 
alıp, eve geldiğimizde fırında ya da tavada göz açıp kapayınca-
ya kadar pişirdikten sonra lezzetli bir salatayla hem doyurucu 
hem keyifli bir öğün haline getirebileceğimiz balığın vücudu-
muz üzerindeki olumlu etkileri saymakla bitmiyor. 

Among our most important richness with their remarkable 
fish diversity, our seas not only add flavor to our tables but 
also host one of the healthiest elements of our nutrition. 

Fish are the most important element of the Mediterranean- 
style diet. Many scientific researches indicate that fish and 
other seafood have permanent positive impacts on our health. 
Particularly in our day when problems closely associated 
with obesity like heart diseases, high blood pressure and  
diabetes threaten the health of not only adults but also young-
sters and children, seafood stands like a symbol of healthiness 
and youth against all processed, sugar-packed and oil-filled 
foods. 

Fish, which we can buy as cleaned and portioned from a fish-
monger’s store on our way or the fish section of a supermarket 
and after coming home and baking or panfrying in the blink 
of an eye and turn into both a filling and enjoyable meal with 
delicious salad, has countless positive effects on our bodies. 
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Balıkta bulunan Omega-3 yağ asitleri, A ve D vitaminleri, 
çinko, selenyum ve iyot gibi mineraller sağlıklı diş etlerinden 
dayanıklı ve gür saçlara, hızlı ve düzenli bir metabolizmadan 
güçlü bir beyne vücudumuzda sayısız mucize yaratıyor.

Somon, ton, sardalya, ringa, alabalık, morina, uskumru, kefal 
ve barbunya gibi Omega-3 bakımından zengin balıkların kalp 
hastalıkları ve felce karşı koruyucu etkisi olduğu biliniyor. Özel-
likle ton veya sardalya gibi konserve balıklar ve yumuşak kılçık-
larıyla beraber yenebilen küçük balıklar birer kalsiyum deposu. 

Ayrıca, yeni araştırmalar Omega-3 içeriği yüksek balıkları haf-
tada birden fazla tüketen çocuklarda astım oranının düştüğü-
nü, yine Omega-3 yönünden zengin bir diyetin tümör ve metas-
taz oluşumunu azalttığını ortaya koyuyor. Deniz ürünlerinin az 
bilinen bu faydaları onları daha da vazgeçilmez kılıyor. 

Omega-3 fatty acids, vitamins A and D, minerals like zinc,  
selenium and iodine the fish contain create miracles in our 
body from healthy gingiva to durable and abundant hair, from 
a fast and well-functioning metabolism to a strong brain. 

It is known that fish that are rich in Omega-3 such as salmon, 
tuna, sardine, herring, trout, cod, mackerel, gray mullet and 
goatfish have protective effect against heart diseases and stroke. 
In particular, canned fish such as tuna or sardine and small fish 
that can be eaten with their soft bones are quite rich in calcium.

In addition, recent researches reveal that asthma rates drop 
in children who consume Omega-3-rich fish more than once 
a week, and again, that an Omega-3-rich diet decreases the 
formation of tumors and metastasis. These little known ben-
efits of seafood render it even more irreplaceable. 

Pek çok bilimsel araştırma, balıklar ve diğer deniz ürünlerinin sağlığımız 
üzerinde kalıcı olumlu etkileri olduğunu ortaya koyuyor. 

 Many scientific researches indicate that fish and other seafood have permanent 
positive impacts on our health.
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Son yıllarda cilt yaşlanması ile beslenme arasındaki ilişkiye 
odaklanan pek çok çalışma, balık tüketiminin cilt kırışıklık-
larını geciktirebildiğini, yani balıkların bize sadece sağlık de-
ğil, güzellik de kattığını kanıtladı. Balık tüketimi, çağımızın 
hastalığı stresle başa çıkmak için de birebir. Mutluluk hormo-
nu olarak adlandırılan serotoninin balık tüketimiyle doğru 
orantılı olarak arttığı, dolayısıyla tüketilen balık miktarı ço-
ğaldıkça depresyon olasılığının azaldığı da araştırma bulgu-
ları arasında yer alıyor. 

Özellikle sonbahar ve kış sofralarının baş tacı balıklar, Eylül 
ayında av sezonunun açılmasıyla tezgahları doldurmaya baş-
ladı. Ülkemiz koşullarında hem bütçemize hem sağlığımıza 
dost balıkları keyifle tüketmek, doğanın bize sunduğu bu  
ziyafetten faydalanmak için bolca zamanımız var. 

In the recent years, many studies focusing on the relation  
between skin aging and nutrition have proven that fish con-
sumption can slow down skin wrinkles, that is, fish give us not 
only health but beauty as well. Fish consumption is also ideal 
for coping with stress, the disease of our age. Research findings 
include the fact that levels of serotonin – called the happiness 
hormone – increase in direct proportion to fish consumption, 
thus the probability of depression diminishes as fish consump-
tion increases. 

The favorite of fall and winter tables in particular, fish started 
to appear on stalls with the opening of the fishing season in 
September. We have plenty of time to enjoy eating fish, which 
benefit both our budget and health under our country’s con-
ditions, and to make use of this feast offered to us by nature.
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life
Şehirlerde güvenlik teknolojileri 
Urban security technologies

Teknoloji yaşamda
Technology in life

Güvenlik kameraları, alarm sistemleri, röntgen cihazları, metal 
üst arama dedektörleri... Güvenlik teknolojileri günlük hayatı-
mızın ayrılmaz birer parçasına dönüşmüş durumda. Neredeyse 
her bina, kurum ve hatta ülke giriş-çıkışları çeşitli güvenlik tek-
nolojileriyle taranıyor, olası tehlikelere karşı korunuyor. 

Şehirlerde de benzer bir manzara karşımıza çıkıyor. Sokaklar 
çok sayıda güvenlik kamerası tarafından gözetim altında tu-
tuluyor. Teknoloji üreticileri mevcut kameraların görüntüleye-
mediği kör noktaları da kapsayacak sistemler üzerinde çalışı-
yor. Bir yandan yüksek çözünürlüklü, 360 derece hareket ve 
panoramik görüş kabiliyetine sahip, daha fazla veri depolayan 
kameralar üretilirken bir yandan da nesnelerin interneti des-
tekli gözetleme sistemleri dünyanın farklı yerlerinde hayata 
geçiriliyor. Örneğin, Huawei, Nairobi’de 195 polis istasyonu 
ile 7 bin 600 polis memurunu birbirine bağlayan, tamamına 
yakını yüksek çözünürlüklü 1800 güvenlik kamerası içeren 
bir sistem kurdu. Benzer sistemlerle donatılmış bir başka şe-
hir Şanghay’da ise polisin olay mahalline ulaşma süresinin  
3 dakikaya indiği ve suç oranının yüzde 30 civarında düştüğü 
kaydediliyor. Daha yakın bir örnek için Ankara’ya bakabiliriz. 

Security cameras, alarm systems, X-ray machines, body search 
metal detectors… Security technologies have become an indis-
pensable part of our daily lives. Almost each building, institu-
tion and even country entry and exits are scanned with various 
security technologies and protected against possible dangers. 

We come across a similar scene in cities, as well. Streets are 
monitored with many security cameras. Technology produc-
ers are working on systems that include blind spots which 
current cameras cannot film. While high-resolution cameras 
with 360 degrees movement capacity and panoramic view that 
store more data are being produced on one hand, Internet of 
Things-assisted surveillance systems are carried into effect in 
different parts of the world on the other. For example, Huawei 
established a system that connects 195 police stations and  
7 thousand 600 police officers, and includes 1800 security 
cameras, most of which are high resolution. In Shanghai, an-
other city equipped with similar systems, it is stated that the 
duration of the police to reach the scene decreased to 3 min-
utes, whereas the crime rate by 30 percent. For a closer exam-
ple, we may take a look at Ankara. According to the decision 

Deniz Aktan
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Ortak kullanıma 
açık bütün 

kamusal alanları 
daha güvenli 

hale getirmeyi 
amaçlayan yeni 
teknolojiler hızla 

çeşitleniyor.
New technologies, 
which aim to make 
all public areas that 

are open to common 
use safer, are rapidly 

diversifying.

Özellikle çocukların daha çok za-
man geçirdiği parklar başta olmak 
üzere birçok park Ankara Büyük-
şehir Belediyesi’nin aldığı karar 
doğrultusunda yakında 24 saat 
gözetleme yapabilen kameralarla 
donatılacak. Belediye’nin internet 
sitesinde vatandaşların bu alanları 
izlemesini mümkün kılan bir sistem 
hâlihazırda mevcut. Benzer şekilde, 
bu parklara, en yakın güvenlik biri-
mine sinyal gönderebilen “acil yar-
dım butonları”nın yerleştirilmesi ve 
bu sayede kavga, kapkaç gibi olayla-
rın önlenmesi planlanıyor.

taken by the Ankara Metropolitan  
Municipality, many parks, mainly 
those in which children spend more 
time, will soon be equipped with cam-
eras that can monitor for 24 hours. On 
the web site of the Municipality there 
is already a system that enables cit-
izens to watch these areas. Similar-
ly, it is planned to place “emergency  
buttons” that can send signals to the 
security unit closest to these parks 
and thus prevent cases such as fights 
and purse-snatchings. 

Güvenlik teknolojisinin hayatımız-
daki etkisi kameralarla sınırlı değil. 
Havaalanlarını, otobüs terminalle-
rini, kafeleri, eğlence/spor mekan-
larını, kısacası ortak kullanıma açık 
bütün kamusal alanları daha gü-
venli hale getirmeyi amaçlayan yeni 
teknolojiler hızla çeşitleniyor. Gü-
venlik görevlisi işlevi görecek robot-
lar söz konusu teknolojilere örnek 
teşkil ediyor. Hem otomatik devriye 
olarak çalışan hem de insanlar tara-
fından yönetilebilen bir robot olan 

The impact of security technologies 
on our lives is not limited to cameras. 
New technologies, which aim to 
make airports, bus terminals, cafés, 
entertainment/sports venues – in 
short all public areas that are open to 
common use – safer, are rapidly di-
versifying. Robots that will serve as 
security officers are an example to 
the said technology. G2R RAMSEE, 
a robot that can function as an auto-
matic patrol officer and can be con-
trolled by people, can perform the 
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G2R RAMSEE, karanlıkta ve gün ışığında aynı performansı 
gösterebiliyor. Duvar, insan, hayvan gibi objelere çarpmama 
özelliğine sahip robotun üzerinde acil yardım butonu mevcut. 

Güvenlik için geliştirilen teknolojiler ses tanıma özelliğinden 
de faydalanıyor. Örneğin, Louroe Electronics tarafından üre-
tilen Audio Analytic System, bulunduğu ortamdaki silah ya da 
kavga seslerini ayırt ederek gerektiğinde güvenlik birimlerine 
rapor gönderebiliyor. Yapay zeka sayesinde “anahtarları unut-
ma devri” de kapanabilir gibi görünüyor. Zira, Galaxy Control 
Systems tarafından geliştirilen Access Control Software ger-
çek zamanlı kimlik tespiti yapabiliyor, kişiselleştirilmiş ka-
pıları açıp kilitleyebiliyor ve sesli rapor verebiliyor. Princeton 
Identity’nin kişinin kimliğini gözündeki iris tabakasından  

same in darkness and daylight alike. There is an emergency 
button on the robot, which has the function of avoiding hitting 
objects such as walls, people and animals. 

Technologies developed for security purposes also make use 
of voice recognition. For example, Audio Analytic System pro-
duced by Louroe Electronics can distinguish gunshot or fight-
ing sounds in the environment, and send reports to the security 
units when needed. It seems that thanks to artificial intelligence, 
the “key-forgetting period” can come to an end because the  
Access Control Software produced by Galaxy Control Systems 
can verify identity in real-time, lock and unlock personal-
ized doors and present audio reports. The IOM Biometric  
Tablet, which Princeton Identity has developed to function as a  

Güvenlik birimleri vatandaşların bir tehlike durumunda kendilerine en hızlı  
şekilde ulaşabilmesini sağlayacak sistemler üzerine çalışıyor.

Security units are working on systems that will enable citizens to contact them  
as quickly as possible in the case of danger.
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tespit eden biyometrik bir tanıma sistemi olarak işlev gös-
termek üzere geliştirdiği IOM Biometric Tablet ise belki de 
bu son teknolojilere en iyi örnek. Ülkemizde de bölgesel gü-
venlik açısından etkin çalışmalara imza atılıyor. Örneğin,  
ASELSAN’ın geliştirdiği sınır gözetleme sistemleri ile “otomatik 
hedef tespiti” veya diğer adıyla “akıllı gözetleme” yapılabiliyor. 

biometric recognition system that verifies the identity of the per-
son through a layer of the iris, is perhaps the best example to these 
technologies. Effective works are carried out in terms of regional 
security in our country, as well. For example, with the border se-
curity systems developed by ASELSAN “automatic target acqui-
sition” or in other words “smart surveillance” can be carried out. 

Güvenlik birimleri vatandaşların bir tehlike durumunda ken-
dilerine en hızlı şekilde ulaşabilmesini sağlayacak sistemler 
üzerine de çalışıyor. Bu kapsamda ülkemizde, Emniyet Genel 
Müdürlüğü şiddet gören veya görme ihtimali olan kadınların 
ihbarlarını polise vakit kaybetmeden iletmelerini sağlayacak 
bir mobil uygulama geliştirdi. Kullanıcılar, “Kadın Acil Destek 
İhbar Sistemi” (KADES) adındaki uygulamayı adres ve kimlik 
bilgileriyle sisteme kaydolduktan sonra telefonlarına indire-
biliyor, gerekli durumda “Yardım İste” butonuna dokunarak 
güvenlik birimlerine ihbarda bulunabiliyor. 

Güvenlik amaçlı geliştirilen teknolojik aygıtlar, elektronik sis-
temler ve uygulamalar her geçen gün daha da çeşitleniyor ve 
önemli işlevler üstlenmeye devam ediyor. 

Security units are working on systems that will enable citizens 
to contact them as quickly as possible in the case of danger. 
Within this framework, in our country the General Directorate 
of Security has developed a mobile application that will enable 
women who are or could be subjected to violence to notify the 
police without losing time. Users can download the application 
called “Women Emergency Assistance Notification System” 
(KADES) on their phones after registering to the system with 
their address and identity information, and notify security 
units by touching the “Get Help” button when necessary. 

Technological devices, electronic systems and applications devel-
oped for security purposes further diversify and continue to take 
up important functions by the day.
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Calm mind, strong body  
Archery

Bundan on binlerce yıl önce henüz ma-

ğaralarda yaşayan atalarımız, barınmak, 

yiyecek bulmak, ısınmak ve diğer insan-

lardan ya da yırtıcılardan korunmak 

zorundaydı. Kendinden güçlü ve büyük 

hayvanlar karşısında tek çaresi kaçmak 

veya saklanmak olan insanoğlunun alet 

kullanma kabiliyeti geliştirmesi son de-

rece önemli sonuçlar doğurdu. 

Taş fırlatarak daha geniş bir alanın 
kontrol edilebileceği keşfedildiğinde 
ise günümüz dünyasını birçok açıdan 
etkileyecek bir fikrin tohumları ekilmiş 
oldu. Taşları daha isabetli ve güçlü ata-
bilmeyi sağlayan basit sapanlar, ihtiyaca 
göre geniş menzilli mızraklar ve ardın-
dan -belki de bu ikisinden ilham alan- 
oklar meydana getirildi. Yay aracılığıyla 
daha büyük bir hızla ve daha uzağa atı-
labilen okun, çağdaşı olan diğer silahlar 
arasında üstünlük sağlaması ise uzun 
sürmedi.

Our ancestors, who lived in caves ten 
thousand years ago, had to shelter, find 
food, get warm and protect themselves 
from other people or predators. The 
fact that the humankind, whose only 
solution was to escape and hide from 
stronger and bigger animals, developed 
the ability to use tools led to very impor-
tant results. 

When it was discovered  that a wid-
er area could be controlled by throw-
ing stones, the seeds of an idea that 
would affect today’s world in many as-
pects were planted. Simple slings that  
enabled to throw stones more on-point, 
long range spears designed according 
to need, and then arrows  – perhaps  
inspired by them – were created. It did 
not take long for the arrow, which could 
be thrown further away with higher 
speed through the use of the bow, to get 
the edge over other weapons of its time. 

Oğuzhan Yılmaz

life Spor
Sports

Sakin zihin, güçlü beden 
Okçuluk
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Okçuluk dünya üzerinde farklı bölgelerde ve zamanlarda orta-
ya çıkmış olsa da daha ziyade Orta Asya’da tanınır hale geldi. 
Burada bulunan geniş düzlükler okçulukla beraber biniciliğin 
de gelişmesine imkan sunuyordu. Bu ikisini bir araya getiren 
yetenekli atlı okçular, hareket halindeki hedeflere isabetli atış-
lar yapabiliyordu. Erken dönemlerde ok yapımında kullanılan 
kemik, yerini önce bakıra, ardından çeliğe bıraktı. Çelikten ya-
pılan ok uçları, zırhları delme konusunda daha etkiliydi. Böy-
lece atlı okçular savaş alanında ciddi bir üstünlük sağlıyordu. 

Even though archery was born in different regions of the world 
in different times, it has become more renown in the Central 
Asia. Wide plains here provided the opportunity for the devel-
opment of horse riding along with archery, as well. Talented 
horse archers who combined both were able to make on-point 
shots at moving targets. Bones used for arrow making in the 
early periods were first replaced by copper, then steel. Arrow-
heads made of steel were more effective in piercing armors. 
Thus, horse archers had a serious superiority at the battlefield. 

Erken dönemlerde ok yapımında kullanılan kemik, yerini önce bakıra, sonra çeliğe 
bıraktı. Zira çelikten yapılan ok uçları, zırhları delme konusunda daha etkiliydi. 

Used in arrow making in the early period, bones gave way to first copper, and then steel, for 
arrowheads made of steel were much more efficient in terms of piercing through armor.
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Bununla beraber ok ve yay eski Türk toplumlarında bir hü-
kümdarlık sembolü olarak da kullanılmıştı. Özellikle Selçuklu 
döneminde basılan paraların neredeyse tamamında ok ve yay 
sembolleri yer almaktaydı. Ok ve yay, Osmanlı döneminde de 
önemini korumaya devam etti. Fatih Sultan Mehmed’in ok-
çuluk müsabakaları için kurduğu ve içinde okçuluk tekkesini 
barındıran alan, bugün hâlâ Okmeydanı olarak bilinir. Sem-
tin çevresindeki caddelerde, uzun mesafelere atılan okların 
yerini belirtmek için dikilen nişan taşları bulunur.

Bu eski gelenek günümüzde hemen her ülkede varlığını sür-
düren spor dallarından biridir. Ok ve yaylar fiber, karbon, 
çelik ya da ahşap gibi farklı malzemeler kullanılarak üreti-
lir. Sporcular, 60-71 santimetre uzunluğunda ve 20-28 gram 
ağırlığındaki oklarla isabetli atışlar yapabilmek için güçlü bir 
kas yapısına ihtiyaç duyar. Bunun yanı sıra keskin bir dikkat 
ve sakin bir zihin de önemlidir. Yarışmalar sırasında farklı 
boylarda hedefler, açık alanda ve salonlarda değişik mesafe-
lerde kullanılır. Hedef üzerindeki noktalara göre alınan puan-
lar sonuçları belirler. 

In addition, arrow and bow were also used as a symbol of sover-
eignty in the ancient Turkic societies. There were arrow and bow 
symbols on almost all coins issued particularly in the Seljuqid 
period. Arrow and bow continued to maintain their importance 
in the Ottoman period, as well. The area established by Mehmed 
the Conqueror for archery competitions and containing the ar-
chery lodge is still known today as Okmeydanı (Arrow Square). 
In the streets around the district, there are target stones to deter-
mine the place of arrows thrown to long distances. 

This old tradition is one of the sports branches that still exist 
in almost all countries. Arrows and bows are produced using 
different materials such as fiber, carbon, steel or wood. In or-
der to make on-point shots with the arrows that are 60-71 cen-
timeters in length and 20-28 grams in weight, athletes need a 
strong muscular structure. In addition, a sharp attention and 
a calm mind are important, as well. During competitions, tar-
gets of different sizes are used in open air and in halls in various 
distances. Scores received according to the points on the target 
determine the result. 

Sporcular, okla isabetli atışlar yapabilmek için güçlü kas yapısı,  
keskin dikkat ve sakin bir zihne ihtiyaç duyar.

Athletes require a strong muscular structure, undivided attention  
and a calm mind to make good shots.
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Okçuluk ilk kez 1904 Yaz Olimpiyatları’nda olimpik programa 
alınmış ve 1972’den sonra kesintisiz olarak müsabakalarda 
varlığını sürdürmüştür. 1931’de kurulan Uluslararası Okçuluk 
Federasyonu (Fédération Internationale de Tir à l’Arc-FITA) 
bugün 140 üye ülkeyle en büyük okçuluk organizasyonu nite-
liği taşımaktadır.

Archery was included in the Olympic program for the first time 
in the 1904 Summer Olympics and has maintained its continu-
ous existence in the competitions since 1972. The World Archery 
Federation (Fédération Internationale de Tir à l’Arc-FITA), 
which was established in 1931, is today the biggest archery  
organization with 140 member countries. 

Faaliyetlerini FITA’ya bağlı olarak sürdüren Türkiye Okçuluk 
Federasyonu ise 1961 yılında kurulmuştur. Federasyon, bu 
sporun Türkiye’deki tanınırlığını ve popülerliğini artırmak 
amacıyla her yıl ülke çapında birçok yaş grubu ve klasmanda 
yarışmalar düzenlemektedir. Federasyon’un yoğun çalışma-
ları sayesinde millî sporcularımız uluslararası yarışmalarda 
önemli dereceler elde etmektedir. Okçuluğun Anadolu coğraf-
yasındaki derin tarihi, bu alanda yetiştirilen sporcuların sa-
yısında görülen artışı ve okçuluğun ülkemizde her geçen gün 
daha yaygın hale gelmesini anlaşılır kılmaktadır.

Continuing its activities under FITA, the Turkish Archery  
Federation was established in 1961. The Federation organizes 
competitions for different age groups and categories through-
out the country in order to increase the recognition and pop-
ularity of this sport in Turkey. Thanks to intense works of the 
Federation, our national athletes achieve significant success in 
international competitions. The rooted history of archery in the  
Anatolian geography explains the increase in the number of 
athletes being trained in this field as well as the propagation of  
archery in our country.
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Lezzet ve keyif bir arada
Pastacılık

Hobi
Hobby

Flavor and fun combined
Cake-making

Eda Eraslan 

life

A fresh cake covered with colorful fruits and deli-
cious cream appeals to us all. One of the leading ac-
tors of all family gatherings, birthdays, weddings 
and engagements, cakes make us smile – even  
before tasting them – with their flower-shaped 
ornaments, colorful candy as well as their decora-
tions and writings in line with the theme.  

Renkli meyvelerle ve leziz bir kremayla kaplan-
mış taptaze bir pasta hepimizi cezbeder. Tüm aile 
toplantılarının, doğum günlerinin, düğün ve ni-
şanların baş aktörlerinden pastalar çiçek şeklin-
deki süsleri, renkli şekerleri, temaya uygun dekor 
ve yazılarıyla daha tadına bakmadan güldürür 
yüzümüzü. 
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Pastalar esas lezzetini kekten almaktadır. Doğru pişirilmiş ve  
tatlandırılmış bir kek iyi bir pasta için vazgeçilmezdir.

Cakes get their main taste from the base cake. A well-baked and  
sweetened base cake is indispensable for a good cake. 

Son yıllarda hızla artan pastacılık kursları sadece pasta yeme-
nin değil, pasta yapmanın da bizi ne denli mutlu ettiğinin bir 
kanıtı adeta. Malzemelerin tedarik edilmesinden ön hazırlık-
ların tamamlanmasına, kek yapımı ve tatlandırmasından süs-
lemeye pek çok aşamada farklı uzmanlıklar isteyen pastacılık, 
son yıllarda amatörlere de kucak açan bir hobi halini aldı. 

Antik Mısırlıların fırında pişirme tekniklerinde uzmanlaşma-
larının ardından hazırladıkları ballı ekmekler, pastacılığın 
ana malzemesi kekin tarihteki ilk örneği kabul ediliyor. Pas-
taların esas lezzetini kekten alması, doğru pişirilmiş ve tat-
landırılmış bir kekin iyi bir yaş pasta için vazgeçilmez olması, 
pastacılığın uzmanlık gerektiren en önemli alt dallarından 
kek yapımını öne çıkarıyor. 

Cake-making courses, which have increased rapidly in the re-
cent years, are virtually the proof that not only eating but also 
making cakes makes us happy. Requiring different expertise in 
many stages from supplying ingredients to completing prelim-
inary preparations, from making and sweetening cakes to dec-
orations, cake-making has become a hobby that also embraces 
amateurs in the recent years. 

The honey breads, which ancient Egyptians prepared after they 
had gained expertise in baking techniques, are considered the 
first examples of cakes – the main ingredient of cake-making  
– in history. The fact that cakes get their main taste from the base 
cake and a well baked and sweetened base cake is indispensable 
for a good cake makes cake-baking – one of the sub branches 
of cake-making that requires expertise – come to the forefront. 
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Elle yoğrulan ya da 
 renklendirilen 

şeker hamurları 
ile yapabileceğiniz 

figürler için tek sınır 
hayal gücünüzdür. 
 The only limit for the 

figurines you can 
make with sugar 
paste kneaded or 
colored by hand is 
your imagination.

Amerika’nın keşfinin ardından şeker 
ve kakaonun hayatımıza girmesiy-
le pastacılık dünyasında yepyeni bir 
devir başladı. Bu gelişmeyle birlikte 
pastacılıkta kullanılan malzemeler de 
zenginleşti. Günümüzde krema, yaş 
ve konserve meyve, reçel ve elbette  
çikolata pastacılığın olmazsa olmaz-
ları arasında bulunuyor. Bu durum, 
yeni bir uzmanlaşma alanı daha orta-
ya çıkarıyor. Hangi kremanın nasıl bir 
keke uygun olacağı, hangi meyvenin 
ne tür bir çikolatayla buluşması gerek-
tiği gibi soruların doğru cevapları, iyi 
bir pastaya giden ikinci ve en karma-
şık adımı oluşturuyor.

Son zamanlarda pastacılık işine yön 
veren şeker hamuru ve şeker hamu-
rundan yapılan süs figürleri ise bu 
işin en sanatsal yönü, tabiri caizse 
heykeltıraşlığı. Elle yoğrulan ya da 
renklendirilen şeker hamurları ile 
üretebileceğiniz figürler için tek sınır 
hayal gücünüz. Pastanın görselliği-
ni oluşturacak süsleme bu işin son 
adımı ve her gün gelişmekte olan  
kapsamlı bir uzmanlık alanı. 

With the introduction of sugar and 
cacao to our lives following the dis-
covery of America, a brand new era 
was born in the world of cake-making. 
With this development, ingredients 
used in cake-making got diversified. 
In our day, cream, fresh and canned 
fruits, jam and of course chocolate are 
among the sine qua non of cake-mak-
ing. This paves the way for a new field 
of expertise. The right answers to the 
questions such as which cream goes 
with what kind of cake and which fruit 
must be used with what kind of choc-
olate are the second and most compli-
cated step to a good cake. 

Sugar paste, which directs the 
cake-making in the recent years, and 
ornamented figurines made of sugar 
paste is the most artistic aspect – in 
other words the sculpture – of this 
business. The only limit for the figu-
rines you may produce with sugar 
paste kneaded or colored by hand is 
your imagination. Decoration, which 
forms the visual quality of a cake, is 
the last step of the work and a compre-
hensive field of expertise that is devel-
oping every day. 
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Malzemeye yatırım yapmak önemli ama en doğrusu ağır 
adımlarla ilerlemek. Pastacılık kek kalıbından çırpma teline, 
undan vanilyaya pek çok farklı alet ve malzeme gerektiren bir 
uğraş. Pastacılık kurslarının çoğu kurs boyunca ihtiyaç du-
yulacak tüm malzeme ve aletleri ücretsiz kullanma imkanı 
sunarak yeni başlayanların işini epeyce kolaylaştırıyor. Ken-
di malzemelerimle çalışmak isterim diyenler için hem kek ve 
krema yapımı hem de pasta süslemeciliği için sınırsız seçenek 
sunan internet siteleri de mevcut. İşin başındayken büyük 
yatırımlar yapmamak, hobinizi ilerlettikten sonra gerçekten 
ihtiyacınız olan şeyleri satın almak sizi gereksiz masraftan 
kurtaracaktır.

Şimdiden elinize sağlık...

Investing in ingredients is important but it is best if you proceed 
with slow steps. Cake-making is an occupation that requires 
many different tools and ingredients from cake mold to wire 
whip, from flour to vanilla. Many of the cake-making courses 
offer all the equipment and tools needed throughout courses for 
free, and make things easier for new beginners. For those who 
say they would like to work with their own ingredients, there 
are Internet sites that offer limitless alternatives for both cake- 
and cream-making, and cake-making decoration. Not making 
big investments at the beginning and purchasing what you re-
ally need as you improve your hobby will keep you away from 
unnecessary costs. 

Compliments to the chef!

Hazırladığınız yumuşacık kekleri taptaze kremalar ve jöleler-
le kaplamak, pastanızı el emeği süslemelerle renklendirmek 
ve bu lezzeti sevdiklerinizle paylaşmak niyetindeyseniz size 
iki temel önerimiz var.

Eğitim şart ama gözünüz korkmasın! Yukarıda sıraladığımız 
gibi, pastacılığın uzmanlık gerektiren alt dalları var. Sayıları 
her geçen gün artan pek çok sertifikalı veya sertifikasız kurs 
ve eğitim programı, pastacılığın farklı alanlarında deneyim 
kazanmanıza yardımcı olabilir. Tabii her şeyi bir anda yap-
mak zorunda olmadığınızı unutmamanız gerek. Sadece kek 
yapımı ya da şeker hamuru süslemeleri ile işe başlayabilir,  
hobinizi tek bir alanda geliştirmeyi tercih edebilirsiniz. 

If you intend to cover the soft cakes you have prepared with 
fresh cream and jelly, color your cake with hand-made orna-
ments and share this delicacy with your loved ones, we have 
two basic suggestions for you. 

Education is a must but do not be daunted! As we have listed 
above, there are sub branches of cake-making that require ex-
pertise. Many certifying and non-certifying courses and ed-
ucation programs, the number of which increases every day, 
can help you gain experience in different fields of cake-making. 
Of course you must keep in mind that you do not have to do 
everything all at once. You may begin by working only on base 
cake-making or sugar paste decorations and prefer to improve 
your hobby in a single field.   

101



Soğan çorbası

Yapılışı:

Preparation:

Onion soup

Mevsim değişiminden kaynaklı bit-
kinlik ve soğuk algınlığıyla başa çık-
manın en etkili yollarından biri doğal 
antibiyotik soğan yardımıyla bağışık-
lık sistemini güçlü tutmak. Bol mik-
tarda soğanı bir öğünde tüketmenin 
en keyifli haliyse soğan çorbası.

Bağışıklık sisteminizi güçlendirecek 
birbirinden leziz tariflerimizle sonba-
harı sağlıklı karşılayın. Afiyet olsun.

Soğanlar yarım ay şeklinde ince ince dilimlenir, sarımsaklar küçük parçalara ay-
rılır. Zeytinyağı ve tereyağı eritildikten sonra soğan, sarımsak ve kekik tencereye 
alınır, kısık ateşte yaklaşık yarım saat boyunca sotelenir. Soğanlar iyice öldükten 
sonra karamelize bir kıvam elde etmek için orta ateşte 2-3 dakika daha sotelenir 
ve un ilave edilir. Unun rengi dönünce et suyu, tuz, karabiber eklenir ve güzelce 
karıştırılır. Çorbamız 15-20 dakika kaynatıldıktan sonra servise hazır hale gelir. 

One of the most effective methods 
to cope with season change-related  
fatigue and cold is keeping the immune 
system strong with the help of onion, a 
natural antibiotic. And the most enjoy-
able way of consuming a large amount 
of onions in one meal is onion soup.

Welcome the fall in a healthy way with 
all delicious recipes that will boost your 
immune system. Enjoy!

Thinly chop the onions in half moon slices and mince the garlic cloves. After melting 
the olive oil and butter, put the garlic and thyme into the pot, and sauté them for half 
an hour at low heat. After the onions really soften, sauté them for 2-3 minutes more 
at middle heat to achieve a caramelized consistency, then add flour. When the flour 
changes color add beef broth, salt and pepper, and stir well. Your soup is ready for 
serving after boiling for 15-20 minutes. 

- 5 adet orta boy kuru soğan 
- 4 diş sarımsak
- 50-100 gram tuzsuz tereyağı
- Yarım çay bardağı zeytinyağı
- 2 yemek kaşığı un
- 7 su bardağı sıcak et suyu veya et bulyon
 - 1 tatlı kaşığı kekik
- Tuz, karabiber

- 5 medium onions
- 4 cloves of garlic
- 50-100 grams of unsalted butter
- Half a tea glass of olive oil
- 2 tablespoons of flour
- 7 glasses of hot broth or bouillon cube 
- 1 dessertspoon of thyme
- Salt, pepper

Ingredients

Malzemeler

Sonbahar lezzetleri
Autumn delicacies 

Mine Durur

Gastronomi
Gastronomylife

102



Fırında palamut 

Yapılışı:

Preparation:

Baked bonito

D vitamini bakımından en zengin ba-
lıklardan palamudun sezonu açıldı, 
tezgahlar taze balıklarla dolup taşma-
ya başladı. Hazırlanışı kolay ve hayli 
sağlıklı bir öğün olan fırında palamut 
tarifimizi beğeneceğinize eminiz. 

Güzelce ayıklanıp temizlenen palamut kalın dilimler halinde kesilir. Rendelenen 
soğan, suyu güzelce sıkıldıktan sonra biberiye, limon suyu, zeytinyağı ve baha-
ratlarla birlikte derin bir kasede karıştırılır. Palamutlar karışımın içine alınıp 
arada ovalanarak yaklaşık 45 dakika marine edilir ve yağlı kağıt serilmiş fırın 
tepsisine dizilir. Hazırlanan karışım balıkların üzerine homojen şekilde dağı-
tılır. Sarımsaklar ve defne yaprakları eklendikten sonra palamutlar önceden  
200 derecede ısıtılmış fırına sürülür. Balıklarımız 45 dakika sonra tamamen  
pişmiş olacaktır.

The fishing season has begun for boni-
to, one of the richest fish in vitamin D, 
and stalls have started to swarm with 
fresh fish. We are sure you will enjoy 
our baked bonito recipe, which is easy 
to prepare and a very healthy meal. 

Cut the thoroughly cleaned bonito in thick slices. After tightly squeezing the grated 
onion, mix it with rosemary, lemon juice, olive oil and spices in a deep bowl. Take 
the bonitos into the mixture, marinate for 45 minutes by scrubbing now and then, 
and place into a baking tray lined with baking paper. Spread the prepared mix-
ture homogenously onto the fish. After adding the garlic and bay leaves, put the  
bonitos into the preheated oven at 200 degrees. Your fish will completely be baked  
in 45 minutes.

- 2 adet palamut balığı
- 1 çay bardağı zeytinyağı
- 1 kuru soğan
- Yarım çay bardağı taze sıkılmış  
   limon suyu
- 3-4 dal taze biberiye 
- 6-7 adet defne yaprağı
- 4-5 diş sarımsak
- Tuz ve karabiber

- 2 bonitos
- 1 tea glass of olive oil
- 1 onion
- Half a tea glass of freshly squeezed     
   lemon juice
- 3-4 rosemary sprigs
- 6-7 bay leaves
- 4-5 cloves of garlic
- Salt and pepper

Ingredients

Malzemeler
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Fırında ıspanak graten

Yapılışı:

Preparation:

Et ve balık yemeklerinin yanın-
da veya hafif bir ana öğün olarak 
tek başına tüketilebilecek ıspanak  
graten son derece besleyici ve sağlıklı 
bir sonbahar lezzeti.

Küp küp doğranan soğanlar rengi dönene kadar zeytinyağında kavrulur, içine  
2-3 parçaya ayrılmış ıspanaklar ve baharatlar ilave edilir. Ispanaklar suyunu 
çekip pişince soğuması için geniş bir kaba alınır. Beşamel sos için uygun bir 
tencerede tereyağı ve zeytinyağı eritilir, un kavrulur. Unun rengi değişip koku-
su çıkmaya başlayınca süt ilave edilir. Unun topaklanmaması için beşamel sos 
koyulaşıp pişene kadar sürekli karıştırmak gerekir. Ispanaklı karışımın içine yu-
murta kırılır, karıştırılır ve hazırlanan beşamel sos ilave edilir. Karışım homojen 
bir görüntü alınca ısıya dayanıklı fırın kabına aktarılır, üstü peynir rendesiyle 
kaplanır ve 180 derece fırına verilir. Yemeğimiz 20 dakika sonra servise hazırdır.

Spinach au gratin, which can be 
consumed alongside meat and fish 
meals or as a light main meal, is an 
extremely nutritious and healthy fall 
delicacy. 

Fry the diced onions in olive oil till they change color, add the roughly chopped spin-
ach and spices. Sauté the spinach and put it in a bowl to let it cool down. For the 
béchamel sauce, melt the butter and olive oil in a suitable pan, and fry the flour. 
When the flour starts to change color and give off smell, add milk. To not let the 
flour form lumps, you must constantly stir the sauce till it stiffens up and is cooked. 
Crack the egg into the spinach mixture, mix it and add the prepared béchamel 
sauce. When the mixture acquires a homogenous look, transfer it into a heatproof 
baking tray, cover with grated cheese and bake at 180 degrees. Your meal is ready 
for serving in 20 minutes. 

Baked spinach au gratin

Harç için
- 500 gram ayıklanmış ıspanak
- 1 büyük boy kuru soğan
- Yarım çay bardağı zeytinyağı, 1 adet yumurta
- 1 çorba kasesi rendelenmiş kaşar  
   ya da tulum peyniri
- Tuz, karabiber
Beşamel sos için
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 1 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 su bardağı süt
- 2 yemek kaşığı un

For mixture
- 500 grams of cleaned spinach
- 1 large onion
- Half a tea glass of olive oil, 1 egg
- 1 soup bowl of grated kashar cheese 
   or tulum cheese
- Salt, pepper
For béchamel sauce
- 1 tablespoon of butter
- 1 tablespoon of olive oil
- 1 glass of milk
- 2 tablespoons of flour

Malzemeler
Ingredients
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Pumpkin with grape molasses

Preparation:
Cut the properly cleaned pumpkins in large pieces and place into the steel saucepan. 
Be careful not to let the pumpkins get on top of one another. Sprinkle granulated 
sugar on the pumpkins and let them sit for 2-3 hours to release their moisture. After 
adding grape molasses, dried cloves and half a glass of water, cook the pumpkins 
with the lid closed at low heat for 20-25 minutes, let them cool down for a while and 
serve by sprinkling walnut on them.

Pekmezli kabak tatlısı

Yapılışı:

Bağışıklık sistemini güçlendiren,  
A ve C vitamini deposu bal kabağı 
sindirime de bir hayli yardımcıdır. 
Bu sonbahar sebzesinin tatlısı da  
oldukça lezzetlidir.

Güzelce ayıklanmış kabaklar iri parçalar halinde doğranır ve çelik tencereye yer-
leştirilir. Kabakların üst üste gelmemesine dikkat edilmesi gerekir. Üzerine toz 
şeker serpilen kabaklar, suyunu salması için 2-3 saat bekletilir. Pekmez, kuru 
karanfil ve yarım bardak su ilavesi yapıldıktan sonra kabaklar tencerenin kapağı 
kapalı şekilde 20-25 dakika kısık ateşte pişirilir ve bir süre soğumaya bırakıldık-
tan sonra üzerine ceviz serpilerek servis edilir.

Boosting the immune system, vita-
mins A and C depot pumpkin also 
helps digestion. The dessert of this fall 
plant is very savory, too.

- 2 kilogram bal kabağı
- 2 su bardağı toz şeker
- Yarım su bardağı pekmez
- 4-5 adet kuru karanfil
 - 1,5 su bardağı çekilmiş ceviz

- 2 kilograms of pumpkin
- 2 glasses of granulated sugar
- Half a glass of grape molasses
- 4-5 dried cloves
- 1.5 glasses of ground walnut

Malzemeler
Ingredients
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Although the dishwasher is one of the most 
important life-facilitating domestic appli-
ances, it can indeed shorten the lifespan 
of certain kitchen utensils or even render 
them unusable. Among the said uten-
sils, glass plates and cups take the lead.  
Blurriness, clouding and scratches can 
form on glass surfaces because of the ac-
cumulation of the calcium and magnesium 
ions in hard waters. Fortunately, there is 
an easy way of cleaning them. Wash your 
glasses after keeping them in water with 
vinegar or adding vinegar into the rinse 
aid dispenser of your dishwasher. Your 
cups will shine as if they are brand new.

Bulaşık makinesi hayatımızı kolaylaştıran 
en önemli beyaz eşyalardan biri olsa da 
bazı mutfak gereçlerinin ömrünü kısalta-
biliyor veya onları kullanılmaz hale getire-
biliyor. Bunların başında da cam tabak ve 
bardaklar geliyor. Sert sulardaki kalsiyum 
ve magnezyum iyonlarının birikmesiyle 
cam yüzeylerin üzerinde bulanıklık, bu-
ğulanma ve çizikler oluşabiliyor. Neyse ki 
bunları temizlemenin kolay bir yolu var. 
Cam bardaklarımızı sirkeli suda bekle-
terek veya bulaşık makinemizin parlatıcı 
gözüne sirke ilave ederek yıkayalım. Bar-
daklarımız yeni gibi ışıldayacaktır. 

Pratik bilgiler
Good to knowlife

Canvas, suede, leather, nubuck... The  
unexpected rains of fall take away from the 
lifespan of shoes that are not waterproof. 
Luckily there is an affordable and simple 
way of making them so: Beeswax polish. 
Rub a bar of beeswax over your nicely 
cleaned shoes. Hold a hair dryer at a high 
heat over the shoes for 3-4 minutes. This 
will soften the beeswax and form a pro-
tective layer. You can make your leather 
shoes waterproof by using vaseline  
instead of beeswax.

Bez, süet, deri, nubuk... Sonbaharın bek-
lenmedik yağmurları su geçiren ayakka-
bıların ömrünü kısaltıyor. Neyse ki onları 
su geçirmez yapmanın ekonomik ve basit 
bir yöntemi var: Balmumu cilası. Bir kalıp 
balmumunu temizlediğiniz ayakkabıları-
nızın her yerine güzelce sürün. Yüksek ısı-
ya ayarladığınız saç kurutma makinesini 
3-4 dakika boyunca ayakkabılara tutun. 
Bu işlem, balmumunun yumuşayıp ayak-
kabı üzerinde koruyucu bir tabaka oluş-
turmasına olanak tanıyacaktır. Balmumu 
yerine vazelin kullanarak deri ayakkabıla-
rınızı da su geçirmez hale getirebilirsiniz. 
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Winter clothes have started to make an ap-
pearance in closets. When you check these 
clothes, which were out of sight the entire 
summer, you may come across jump-
ers ruined by moths. Instead of throwing 
them away, you can reuse them in creative 
ways. You can, for instance, use your hand 
for measurement and transform your old 
jumpers into a new pair of gloves, or col-
lars or leggings to keep you warm in cold 
days. All you need is a needle and thread, 
and of course a pinch of creativity.

Kışlık giysilerimiz dolaplardaki yerlerini 
almaya başladı. Bütün bir yaz görmediği-
miz kıyafetlerimizi elden geçirip kontrol 
ettiğimizde güve delikleri açılmış ka-
zaklarla karşılaşabiliyoruz. Bunları çöpe 
atmak yerine yaratıcı şekillerde yeniden 
kullanabiliriz. Örneğin, eski kazakları-
mızı elimizin kalıbını alarak yeni bir çift 
eldivene veya soğuk günlerde bizi sıcacık 
tutacak boyunluk ya da tozluklara çevire-
biliriz. İhtiyacımız olan sadece birer iğne 
ve iplik, tabii biraz da yaratıcılık.

As the weather is getting colder, icing on 
car windows is also starting to become 
a problem. If you don’t want to waste  
10-15 minutes deicing while trying to make 
it to work on time, what you have to do is 
very simple. Mix 750 milliliters of white 
vinegar and 250 milliliters of water, and 
cover the front window of your car with 
the help of a spray bottle. Give it a few min-
utes and then wipe it off with a cloth. You 
will notice that your window does not ice 
the next day.

Havaların soğumasıyla birlikte araba 
camlarının buzlanması sorunu da başlı-
yor. İşe yetişmeye çalışırken 10-15 daki-
kanızı bu buzları temizlemeye ayırmak 
istemiyorsanız yapmanız gereken şey çok 
basit. 750 mililitre beyaz sirke ile 250 mi-
lilitre suyu karıştırın ve sprey özellikli bir 
şişe yardımıyla bu karışımdan arabanızın 
ön camına yeterli miktarda püskürtün. 
Bir süre beklettikten sonra camı bir bez 
yardımıyla temizleyin. Ertesi gün camın 
buz tutmadığını göreceksiniz.

Eski kazaklarım
ız değerlensin

Put your old jum
pers to good use
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The Post and Telegraph Organization Corporation (PTT Corp.) 
held the Management and Evaluation Meeting in Ankara on 
8-10 September to discuss the works in 2018 in detail and deter-
mine the strategies of the next period. 

In the speech he delivered at the opening of the meeting, 
PTT Corp. Chairman of Board and Director General Kenan  
Bozgeyik said that they work night and day to carry the existing 
services forward as the Company on one hand, and construct 
the “Renewed PTT of the Great Turkey Again” on the other. Em-
phasizing the importance of being open to change and transfor-
mation in today’s world when the technology develops rapidly, 
Director General Bozgeyik indicated that the PTT Corp., which 
has been at the service of the country and nation for 178 years, 
has reached today’s level by catching up with the age and acting 
in accordance with the spirit of the time. 

Indicating that PTT Corp. proceeds with firm steps to the  
future as a group of companies and makes historical break-
throughs in all its activity fields from mail to cargo, logistics to  
e-commerce, banking to insurance, Kenan Bozgeyik also  
emphasized the Company’s successes in the international field.  

Management and Evaluation Meeting in Ankara by the PTT

PTT’den Ankara’da Yönetim ve  
Değerlendirme Toplantısı

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT A.Ş.), 2018 
yılındaki çalışmaları detaylı bir şekilde ele almak ve gele-
cek döneme yönelik stratejileri belirlemek üzere 8-10 Eylül 
2018 tarihleri arasında Ankara’da Yönetim ve Değerlendirme  
Toplantısı düzenledi. 

PTT A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan 
Bozgeyik, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Şirket 
olarak bir yandan mevcut hizmetleri daha ileriye taşımak bir 
yandan da “Yeniden Büyük Türkiye’nin Yenilenen PTT’si”ni 
inşa etmek üzere gece gündüz çalıştıklarını söyledi. Teknolo-
jinin hızla ilerlediği günümüz dünyasında değişim ve dönüşü-
me açık olmanın önemini vurgulayan Genel Müdür Bozgeyik, 
178 yıldır ülkenin ve milletin hizmetindeki PTT A.Ş.’nin, her 
dönemde çağı yakalayarak ve zamanın ruhuna uygun hareket 
ederek bugünkü noktaya ulaştığını kaydetti. 

PTT A.Ş.’nin bir şirketler topluluğu olarak geleceğe emin 
adımlarla ilerlediğini ve postadan kargoya, lojistikten  
e-ticarete, bankacılıktan sigortacılığa tüm faaliyet alanlarında 
tarihî atılımlar gerçekleştirdiğini ifade eden Kenan Bozgeyik, 
Şirket’in uluslararası alandaki başarılarının da altını çizdi.

Haberler 
Newslife 1
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“Historical decisions are taken under the  
leadership of our Company”

Indicating that they hosted the 26th Universal Postal Congress in 
2016, watched admiringly by the world, the International E-Com-
merce Conference in 2017 and the CEO Forum of the Universal Post-
al Union this year, Director General Bozgeyik said, “Our Company 
conducts the Council of Administration Chairmanship of the 
Universal Postal Union. Within the framework of our President’s 
strategy of a Turkey that is the main actor in its region and the 
world and sets directions, we carry out important and fruitful 
works that steer and lead the world in our sector. And last week 
at the 2nd Extraordinary Congress of the Universal Postal Union 
held in Ethiopia, we realized our sector’s reform awaiting for  
40 years. These historical decisions were taken under the leader-
ship of our Company. The entire world sees the power and effec-
tiveness of Turkey’s postal company. This is a great honor for us.” 

In the meeting, Director General Bozgeyik also evaluated the 
PTT Corp. subsidiaries. Expressing that new leaps will be made 
in technology, e-commerce, banking and insurance through the 
works of these subsidiaries, local and national products will 
continue to be improved, the first Postal Participation Bank will 
be established, and the existing e-commerce collaborations will 
be developed with new countries, Kenan Bozgeyik said that the 
contribution made to the country’s economy will increase with 
these activities. 

“Tarihî kararlar Şirketimizin liderliğinde  
alınıyor”

Genel Müdür Bozgeyik, 2016 yılında tüm dünyanın gıptayla iz-
lediği 26. Dünya Posta Kongresi’ne, 2017 yılında Uluslararası 
E-Ticaret Konferansı’na ve bu yıl Dünya Posta Birliği’nin 
CEO’lar zirvesine ev sahipliği yaptıklarını kaydederek, “Şir-
ketimiz Dünya Posta Birliği İdari Konsey Başkanlığı’nı yü-
rütüyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın, bölgesinde ve dünyada 
baş aktör olan, yön belirleyen bir Türkiye stratejisi kapsa-
mında biz de kendi sektörümüzde dünyaya yön veren, lider-
lik eden bir şirket olarak son derece önemli ve verimli çalış-
malara imza atıyoruz. Geçen hafta Dünya Posta Birliği’nin  
Etiyopya’da düzenlenen 2. Olağanüstü Kongresi’nde de sek-
törümüzün 40 yıldır bekleyen reformunu gerçekleştirdik. Bu 
tarihî kararlar Şirketimizin liderliğinde alındı. Türkiye’nin 
posta şirketinin gücünü ve etkinliğini tüm dünya görüyor. Bu, 
bizim için büyük bir onurdur” dedi. 

Genel Müdür Bozgeyik, toplantıda PTT A.Ş. iştirakleriyle ilgili 
de değerlendirmelerde bulundu. Bu iştiraklerin çalışmalarıy-
la teknolojide, e-ticarette, bankacılıkta, sigortacılıkta yepye-
ni hamleler yapılacağını, yerli ve millî ürünler geliştirmeye 
devam edileceğini, dünyanın ilk Posta Katılım Bankası’nın 
kurulacağını, mevcut e-ticaret işbirliklerinin yeni ülkelerle 
geliştirileceğini anlatan Kenan Bozgeyik, tüm bu faaliyetlerle 
ülke ekonomisine sunulan katkının artırılacağını söyledi. 
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2023 hedefi: 100 bin çalışan,  
15 bin işyeri 

Genel Müdür Bozgeyik, PTT A.Ş.’yi “Türkiye’nin parlayan yıl-
dızı” olarak nitelendirdiği konuşmasında, yıl sonuna kadar 
gerçekleştirilecek yoğun faaliyetlerle Şirket’in başarı grafiği-
nin daha da yükseltileceğini kaydetti. Kenan Bozgeyik, PTT 
A.Ş.’nin 2023 hedeflerini ise “100 bin çalışanı ve 15 bin işyeri 
bulunan, tüm dünyada irtibat noktaları olan, ulaşılabilir ve 
erişilebilir, dijital dönüşümünü başarıyla sürdüren, halka arz 
sürecini tamamlamış bir PTT” olarak ifade etti. 

Toplantı başarıyla tamamlandı

2018 yılındaki çalışmaların genel olarak ve ürün bazında 
ele alındığı Yönetim ve Değerlendirme Toplantısı oldukça 
verimli geçti. “Başmüdürlük Bazında Hedef Gerçekleşme  
Değerlendirme Toplantısı”, “İştirak Şirket Sunumları”, “Ser-
best Kürsü” gibi bölümlerin yer aldığı toplantıda, PTTBank, 
Pazarlama-Satış, E-Ticaret, Risk Yönetimi ve Entegre Yöne-
tim Sistemi faaliyetleriyle ilgili değerlendirmeler yapıldı. PTT 
A.Ş. Genel Müdür Yardımcıları Adil Zembat, Ali İhsan Karaca,  

2023 target: 100 thousand employees,  
15 thousand offices

In his speech in which he described the PTT Corp as the “shin-
ing star of Turkey”, Director General Bozgeyik indicated that the 
success graphics of the Company will go further upwards with 
the intense activities to be carried out until the end of the year. 
Kenan Bozgeyik expressed the 2023 goals of the PTT Corp. as  
“a reachable and accessible PTT, which has 100 thousand work-
ers, 15 thousand offices, and contact points in the entire world, 
successfully continues its digital transformation and has com-
pleted its process of public offerings.” 

Meeting successfully completed 

The Management and Evaluation Meeting, in which the works 
in 2018 were treated in general and on product basis, was quite 
productive. In the meeting in which there were sessions such as 
“Target Realization on the Basis of Head Directorates Assessment 
Meeting”, “Subsidiary Companies Presentations”, and “Speakers’ 
Corner”, assessments were made on activities such as PTTBank, 
Marketing-Sales, E-Commerce, Risk Management and Inte-
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grated Management System. In the meeting, in which the PTT 
Corp. Deputy Directors General Adil Zembat, Ali İhsan Karaca, 
Cumali Yüksek, Gürbüz Akbulut and Osman Çetinkaya gave 
speeches and evaluated the vision and strategies of the Compa-
ny, “The Tariff Workshop Result Report” was presented, as well. 
In addition, Prof. Metin Yerebakan delivered a speech on the 
place and importance of the postal sector in the world economy. 

Cumali Yüksek, Gürbüz Akbulut ve Osman Çetinkaya’nın 
birer konuşma gerçekleştirerek Şirket’in vizyon ve strate-
jileriyle ilgili açıklamalarda bulunduğu toplantıda, “Ücret  
Çalıştayı Sonuç Raporu” da açıklandı. Ayrıca, Prof. Dr. Metin  
Yerebakan, posta sektörünün dünya ekonomisindeki yeri ve 
önemi üzerine bir konuşma yaptı.

Başarıyla tamamlanan Yönetim ve Değerlendirme Toplan-
tısı, PTT A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü  
Kenan Bozgeyik’in kapanış konuşmasıyla sona erdi. Şirket’in 
hızlı bir değişim ve dönüşüm sürecinde olduğunu ifade eden 
Genel Müdür Bozgeyik, “Yönetim ve Değerlendirme Toplan-
tımızda yapılan değerlendirmeler ışığında müşterilerimizin 
ve çalışanlarımızın memnuniyetini daha da artırmak için 
gerekli adımları atacağız” dedi. Toplantıda alınan kararların 
bir eylem planına dönüştürüleceğini ve bu planın harfiyen uy-
gulanacağını kaydeden Kenan Bozgeyik, “İnşallah, 2018 yılı 
sonunda hedeflerimizi yakalamakla kalmayacak, onların da 
üzerine çıkacağız” diye konuştu.

The Management and Evaluation Meeting, which was success-
fully completed, ended with the closing speech of Chairman of 
Board and Director General Kenan Bozgeyik. Indicating that 
the Company is in a rapid change and transformation process, 
Director General Bozgeyik said, “In the light of the assessments 
made in our Management and Evaluation Meeting, we will take 
the necessary steps in order to further enhance the satisfaction 
of our customers and workers”. Expressing that the decisions 
taken in the meeting will be turned into an action plan, and this 
plan will be strictly implemented, Kenan Bozgeyik said, “Allah 
willing, we will not only reach our goals at the end of 2018 but 
also go beyond them.”
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“PTT’nin Sultanları” 1. Lig’de iddialı
“PTT’s Sultans” aim high in the Premier League

Voleyboldan atletizme, basketboldan tekvandoya çeşitli  
branşlarda çalışmalar yürüten PTT Spor Kulübü, bugüne 
kadar elde ettiği başarılara yenilerini ekleme hedefiyle faali-
yetlerini sürdürüyor. Gerek yeni sporcular yetiştirerek gerek-
se uluslararası müsabakalarda şampiyonluklar elde ederek 
Türk sporuna önemli katkılar sağlayan Kulüp, tarihinde ilk 
kez Bayanlar Voleybol 1. Lig B Grubu’nda yer alacak olmanın 
heyecanını yaşıyor. PTT Spor Kulübü, 2018-2019 voleybol 
sezonunda güçlü oyuncu ve antrenör kadrosuyla başarıdan  
başarıya koşmayı hedefliyor.

İmza töreni ve basın toplantısı  
gerçekleştirildi

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT A.Ş.) Genel 
Müdür Yardımcısı ve PTT Spor Kulübü Başkanı Osman  
Çetinkaya, 14 Eylül 2018 tarihinde PTT Pul Müzesi’nde bir ba-
sın toplantısı düzenleyerek yeni voleybol sezonundaki hedef-
lerine yönelik değerlendirmelerde bulundu. Toplantıda PTT 
Spor Bayan Voleybol Takımı’nın oyuncuları ve teknik heyeti-
nin sözleşmeleri de imzalandı.

Carrying out works in different branches from volleyball to 
athletics, from basketball to taekwondo, the PTT Sports Club 
continues its activities with the goal of adding new successes 
to the ones it has achieved until now. Contributing greatly to 
the Turkish sports both by training new athletes and becoming 
champions in international competitions, the Club is excited to 
compete in the Women’s Volleyball Premier League Group B for 
the first time in its history. PTT Sports Club aims to achieve suc-
cess after success with its strong team of players and trainers in 
the 2018-2019 volleyball season. 

Signature ceremony and press conference  
were held 

The Post and Telegraph Organization Corporation (PTT Corp.) 
Deputy Director General and PTT Sports Club President  
Osman Çetinkaya held a press conference at the PTT Stamp 
Museum on 14 September 2018 and made evaluations regard-
ing their goals for the new volleyball season. In the meeting, 
contracts of the PTT Spor Women’s Volleyball Team’s athletes 
and technical team were signed, as well. 
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“Sultanlar Ligi’ne çıkmayı hedefliyoruz”

PTT A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı ve PTT Spor Kulübü Baş-
kanı Osman Çetinkaya, bir şirketler topluluğu olma yolunda-
ki PTT A.Ş.’nin sadece ekonomik değil, kültürel, sanatsal ve 
sportif faaliyetlere de büyük önem verdiğini ifade etti. Şir-
ket’in spor alanındaki başarılarının 2018-2019 sezonunda 
Bayanlar Voleybol 1. Lig B Grubu’nda da devam edeceğine 
inandıklarını kaydeden Çetinkaya, iyi bir sezon geçirmeyi ve 
Sultanlar Ligi’ne çıkmayı hedeflediklerini söyledi. Oyuncu-
lar ve teknik heyetle imzalanan sözleşmelerin hayırlı olma-
sı temennisinde bulunan Osman Çetinkaya, voleybolcuların 
PTT’nin adına yakışır bir şekilde mücadele ederek hem Şir-
ket’in marka değerine hem de Türk sporuna önemli katkılar-
da bulunacağına inandıklarını kaydetti.

Basın toplantısı ve imza törenine katılarak birer konuşma 
yapan PTT A.Ş. Genel Müdür Yardımcıları Yusuf Canbolat 
ve Gürbüz Akbulut ise 1. Lig maçlarında voleybolculara 
başarı diledi ve sözleşmelerin hayırlı olması temennisinde  
bulundu.

“We aim to get promoted to the League of Sultans” 

PTT Corp. Deputy Director General and PTT Sports Club Presi-
dent Osman Çetinkaya expressed that the PTT Corp. – which is on 
its way to become a group of companies – does not only attribute 
importance to economic activities but also cultural, artistic and 
sportive ones. Indicating their belief that the Company’s success in 
the field of sports will continue in the Women’s Volleyball Premier 
League in the 2018-2019 season, Çetinkaya said that they want 
to have a good season and get promoted to the Sultans’ League.  
Expressing his hope that the contracts signed with the athletes 
and the technical team will lead to good, Osman Çetinkaya not-
ed that they believe the PTT will continue to compete in a way 
worthy of its name and make significant contributions to both the 
brand value of the Company and the Turkish sports. 

Attending the signature ceremony and press conference and 
delivering speeches, Deputy Directors General Yusuf Canbolat 
and Gürbüz Akbulut wished the volleyball players success in 
the Premier League matches and expressed their hopes that the 
contracts will lead to good.

113



Proceeding with firm steps on the way to become a global 
brand, the Post and Telegraph Organization Corporation (PTT 
Corp.) continues to expand its service network across the coun-
try. Adding new ones to over 5 thousand branches and more 
than 3 thousand Pttmatiks by the day, the Company reaches 
everywhere in Turkey and works for providing the nearest, 
fastest and most reliable service to citizens. 

PTT is everywhere with its widespread service network
Yaygın hizmet ağıyla PTT her yerde

Bir dünya markası olma yolunda emin adımlarla ilerleyen 
Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT A.Ş.), ülke ge-
nelinde yaygın hizmet ağını genişletmeye devam ediyor. Sa-
yısı 5 bini aşkın işyerlerine ve 3 binin üzerinde Pttmatik’lere 
her geçen gün yenilerini ekleyen Şirket,  Türkiye’nin her yeri-
ne ulaşıyor, vatandaşa en yakın, en hızlı, en güvenilir hizmeti 
vermek için çalışıyor.

3
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Many new PTT branches, agencies and Pttmatiks were opened 
throughout Turkey between 15 August 2018 and 15 September 
2018. A total of 13 branches in 12 cities, namely Adana, Ankara, 
Aydın, Bilecik, Çorum, İstanbul, Kahramanmaraş, Kayseri, 
Kütahya, Sivas, Van and Yozgat; a total of 4 agencies in 4 cities, 
namely Diyarbakır, Gaziantep, Mardin and Rize were put into 
service. In addition, a total of 53 Pttmatiks in 15 cities, name-
ly Ankara, Artvin, Aydın, Bilecik, Bursa, Edirne, Eskişehir,  
İstanbul, Karaman, Kayseri, Muş, Niğde, Siirt, Trabzon and 
Van were opened.

15 Ağustos-15 Eylül 2018 tarihleri arasında Türkiye genelinde 
pek çok yeni PTT işyeri, acente ve Pttmatik’in açılışı gerçek-
leştirildi. Adana, Ankara, Aydın, Bilecik, Çorum, İstanbul, 
Kahramanmaraş, Kayseri, Kütahya, Sivas, Van ve Yozgat ol-
mak üzere 12 ilde toplam 13 işyeri; Diyarbakır, Gaziantep, 
Mardin ve Rize olmak üzere 4 ilde toplam 4 acentelik hiz-
mete sunuldu. Ayrıca, Ankara, Artvin, Aydın, Bilecik, Bursa,  
Edirne, Eskişehir, İstanbul, Karaman, Kayseri, Muş, Niğde, 
Siirt, Trabzon ve Van olmak üzere 15 ilde toplam 53 Pttmatik’in 
açılışı gerçekleştirildi.

PTT A.Ş. Ankara-Gazi Üniversitesi Şubesi

PTT A.Ş. Kahramanmaraş-Oniki Şubat Merkez Müdürlüğü PTT A.Ş. Aydın-Bulvar Şubesi

PTT Corp. Ankara-Gazi University Office

PTT Corp. Kahramanmaraş-Oniki Şubat Central Office PTT Corp. Aydın-Bulvar Office
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The Post and Telegraph Organization Corporation (PTT Corp.) 
continues to open new branches within the framework of its 
vision of enabling citizens to access reliable, quality, rapid and 
affordable services in every corner of Turkey. The new concept 
PTT branch and Postal Café in the Gazi University Campus 
was put into service with a ceremony attended by PTT Corp. 
Chairman of Board and Director General Kenan Bozgeyik and 
Gazi University Rector Prof. İbrahim Uslan. 

First new concept PTT branch in universities

In the speech he delivered at the opening of the PTT branch 
and Postal Café, PTT Corp. Chairman of Board and Director 
General Kenan Bozgeyik indicated that the two institutions 
cooperated within the framework of the protocol they signed 
earlier. Expressing that they aim to enable university students 
to benefit from all products and services offered by the PTT 
for much more reasonable prices and to contribute to their 
family budgets, Director General Bozgeyik said, “Serving our 
highly valuable Gazi University and students who receive ed-
ucation at this university and contributing – even if slightly 
– to the training of our youngsters in the best way are a great  

New concept PTT branch and Postal Café for Gazi University

Gazi Üniversitesi’ne yeni konsept  
PTT işyeri ve Posta Kahvesi

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT A.Ş.),  
Türkiye’nin her noktasında vatandaşların güvenilir, kalite-
li, hızlı ve uygun fiyatlı hizmetlere erişmesini sağlama vizyo-
nu doğrultusunda yeni işyerleri açmaya devam ediyor. Gazi  
Üniversitesi yerleşkesindeki yeni konsept PTT işyeri ve Posta  
Kahvesi, PTT A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü 
Kenan Bozgeyik ile Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim 
Uslan’ın katıldıkları törenle hizmete girdi. 

Üniversitelerdeki ilk yeni konsept PTT işyeri

PTT A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan  
Bozgeyik, PTT işyeri ve Posta Kahvesi açılışında yaptığı konuş-
mada, iki kurumun daha önce imzaladıkları protokol çerçeve-
sinde çeşitli alanlarda işbirliği gerçekleştirdiğini ifade etti. Üni-
versiteli gençlerin PTT’nin sunduğu tüm ürün ve hizmetlerden 
çok daha uygun fiyatlarla yararlanmalarını sağlamayı ve onların 
aile bütçelerine katkıda bulunmayı amaçladıklarını kaydeden 
Genel Müdür Bozgeyik, “Çok kıymetli Gazi Üniversitemize ve 
bu üniversitemizde eğitim gören öğrencilerimize hizmet etmek, 
gençlerimizin en iyi şekilde yetişmesine ‘çorbada tuz misali’ de 
olsa katkıda bulunabilmek bizim için büyük bir onurdur” dedi. 
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Gazi Üniversitesi’ne yeni konsept  
PTT işyeri ve Posta Kahvesi

honor for us.” Pointing out that the PTT is the national and 
local institution of this country, Kenan Bozgeyik thanked all 
those who contributed to the pleasant works they carried out. 
Director General Bozgeyik ended his words saying, “I hope 
that this service will lead to good for our homeland, nation, 
university and youngsters.” 

“I believe that pleasant services will be provided 
to our students and employees” 

Gazi University Rector Prof. İbrahim Uslan indicated that 
Gazi University is one of Turkey’s most rooted, competent and 
successful institutions, and said, “Our slogan is ‘Being a Gazi 
member is a privilege.’ Our PTT has made us feel this privilege 
and proved it once again with the new concept PTT branch 
and Postal Café. I thank all PTT employees, particularly our 
Chairman of Board and Director General who has made us 
experience these openings, which are a first at universities.  
I believe that the PTT branch and Postal Café will provide 
pleasant services for our students and employees and enable 
them to experience pleasant moments.”

PTT’nin bu ülkenin millî ve yerli kuruluşu olduğuna işaret 
eden Kenan Bozgeyik, Türkiye’nin köklü eğitim kurumu Gazi  
Üniversitesi ile yaptıkları güzel çalışmalarda emeği geçen her-
kese teşekkür ettiğini belirtti. Genel Müdür Bozgeyik, sözlerini, 
“Bu hizmetimizin memleketimize, milletimize, üniversitemi-
ze ve gençlerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” diyerek  
tamamladı. 

“Öğrencilerimize ve çalışanlarımıza güzel  
hizmetler verileceğine inanıyorum”

Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Uslan ise Gazi 
Üniversitesi’nin Türkiye’nin en köklü, yetkin ve başarılı yük-
seköğretim kurumlarından biri olduğunu belirterek, “Bizim 
sloganımız ‘Gazili olmak ayrıcalıktır.’ PTT’miz de Gazi Üni-
versitesi’nde açmış olduğu yeni konsept PTT şubesi ve Posta 
Kahvesi ile bu ayrıcalığı bize bir kez daha hissettirdi, bunu 
teyit etti. Ülkemizdeki üniversitelerde ilk olma özelliği taşıyan 
bu açılışları bize yaşatan başta Yönetim Kurulu Başkanımız ve 
Genel Müdürümüz olmak üzere tüm PTT mensuplarına teşek-
kür ediyorum. PTT şubesi ve Posta Kahvesi’nin öğrencilerimize 
ve çalışanlarımıza güzel hizmetler vereceğine ve mutlu anlar 
yaşatacağına inanıyorum” diye konuştu.
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PTT’den indirim kampanyası müjdesi
Good news on discount campaign by the PTT

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT A.Ş.), yaygın, 
güvenilir, hızlı ve kaliteli hizmetlerinin yanı sıra çeşitli kam-
panyalarıyla da müşterilerinin yüzünü güldürüyor.

PTT A.Ş., 24 Mayıs-31 Ağustos 2018 tarihleri arasında düzen-
lediği yaza özel dev indirim kampanyasını yıl sonuna kadar 
uzatma kararı aldı. Buna göre, 31 Aralık 2018 tarihine kadar 
bireysel göndericiler tarafından postaya verilecek tüm APS 
kurye, posta kargosu ve kargo gönderilerine mevcut Posta ve 
Telgraf Ücret Tarifesi üzerinden yüzde 25 oranında indirim 
uygulanacak.

Üniversiteli gençlerin bütçesine destek

PTT A.Ş., yeni akademik yıla başlayacak olmanın heyeca-
nı içindeki üniversiteli gençlere yönelik de bir indirim kam-
panyası düzenledi. Şirket, üniversitelilerin ticari gönderileri 
hariç APS kurye, posta kargosu ve kargo gönderilerine yüzde  
30 indirim uyguluyor. 1 Eylül’de başlayan kampanya 15 Ekim’e 
kadar devam edecek.

PTT A.Ş., tüm üniversite öğrencilerinin bütçesine önemli kat-
kı sağlayacak indirim kampanyasını sadece 1 Eylül-15 Ekim 
2018 dönemiyle sınırlı tutmayacak. Yeni akademik yılda genç-
ler 15 Ocak-1 Mart 2019 ve 1 Haziran-15 Temmuz 2019 tarih-
leri arasında da yüzde 30 indirim imkanından yararlanacak. 

The Post and Telegraph Organization Corporation (PTT Corp.) 
makes its customers happy with its various campaigns as well 
as its widespread, reliable, fast and quality services. 

PTT Corp. decided to extend its huge discount campaign for 
summer – conducted on 24 May-31 August 2018 – until the end 
of the year. Accordingly, 25 percent-discount over the Post and 
Telegraph Tariff Rates will be applied on all EMS courier, mail 
cargo and cargo dispatches to be sent by individual senders  
until 31 December 2018. 

Support for the budget of the youngsters  
in university 

PTT Corp. organized a discount campaign for the youngsters 
in university who are in the excitement of starting a new aca-
demic year, as well. The Company grants a 30 percent-discount 
on EMS courier, mail cargo and cargo dispatches of university 
students excluding commercial dispatches. The campaign that 
started on 1 September will continue until 15 October. 

PTT Corp. will not limit its discount campaign, which will 
contribute greatly to the budgets of all university students, to 
the 1 September-15 October period. In the new academic year, 
youngsters will benefit from a 30 percent-discount between  
15 January-1 March 2019 and 1 June-15 July 2019. 
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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



life
KİTAP
BOOK

Yeni tarzlar denemekten çekinmeyen 
Cemal Şakar, Adı Leyla Olsun kitabıyla 
okuyucuyu şaşırtmaya devam ediyor. 
Deneysel öykülerinde yaşadığı çağın so-
runlarını kaleme alan yazar, toplumun 
çeşitli kesimlerinden insanların hikaye-
lerini anlatıyor. Cemal Şakar, toplumsal 
sorunların bireysel yansımalarını, ilginç 
anlatım tarzıyla okuyucunun beğenisine 
sunuyor.

Not afraid to try new styles, Cemal Şakar 
continues to surprise the reader with his 
book Adı Leyla Olsun. Writing about the 
problems of the time in which he lives in his 
experimental stories, the writer recounts 
the narratives of people from various 
parts of society. Cemal Şakar offers the in-
dividual reflections of societal problems to 
the reader with his interesting narration 
style.

ADI LEYLA OLSUN   
CEMAL ŞAKAR    
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Türk müziğinin sevilen isimleri, usta sa-
natçı Nazal Öncel için hazırlanan saygı 
albümünde bir araya geldi. Sezen Aksu,  
Tarkan, Sıla, Manuş Baba, Göksel, Mehmet 
Erdem, Hayko Cepkin, Ceylan Ertem, 
Koray Avcı, Eypio, Çağan Irmak, Ney-
lan Okan, Gökhan Türkmen ve Fatma  
Turgut’un katkıda bulunduğu albüm, sa-
natçının unutulmayan eserlerini müzik-
severlerle buluşturuyor. 

The loved personages of the Turkish mu-
sic came together for the tribute album 
prepared for Nazan Öncel. The album, to 
which Sezen Aksu, Tarkan, Sıla, Manuş 
Baba, Göksel, Mehmet Erdem, Hayko 
Cepkin, Ceylan Ertem, Koray Avcı, Eypio, 
Çağan Irmak, Neylan Okan, Gökhan 
Türkmen and Fatma Turgut contributed, 
unites the unforgettable songs of the artist 
with the lovers of music.

MÜZİK
MUSIC

“VE NAZAN ÖNCEL 
ŞARKILARI”   
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life
FİLM
MOVIE

Maya 40 yaşına geldiğinde hayatı-
nın pek de istediği gibi gitmediği-
ni fark eder. Gerçekleştiremediği 
hayallerinin peşinden koşmak 
için çok geç olmadığına karar ve-
rir. Özgeçmişinde yaptığı ufak hi-
leler sayesinde dünyaca ünlü bir 
şirkette çalışmaya başlamasıyla 
eğlenceli maceralara adım atar. 
Başrolde Jennifer Lopez’in yer al-
dığı filmin yönetmen koltuğunda 
Peter Segal oturuyor. 

When she hits 40, Maya comes to 
realize that her life isn’t exactly 
going according to plan. She de-
cides it is not too late to chase 
her unfulfilled dreams. She em-
barks on a fun adventure when 
she lands a job at a world-famous 
company thanks to small tricks 
she pulls on her resumé. Starring 
Jennifer Lopez, the film is direct-
ed by Peter Segal.

SECOND ACT
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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
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Bulmacalife Çözümler
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