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Bilginin en önemli güç olduğu, teknolojinin her alanda be-
lirleyici konumda bulunduğu bir çağdayız. Tüm sektör ve 
kurumları günümüzün dinamikleri çerçevesinde yeni viz-
yon ve stratejiler belirlemeye yönlendiren bu çağ, değişim 
ve dönüşüm kavramlarıyla birlikte anılmaktadır. Bugün bir 
işi iyi yapmak kadar onu inovatif bir bakış açısıyla sürekli 
geliştirmek, insanların güncel talep ve ihtiyaçlarına cevap 
verebilir hale getirmek de büyük önem taşımaktadır. Posta 
ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi olarak bu anlayışla hare-
ket ediyor; bir yandan mevcut işlerimizi hep daha iyiyi he-
defleyerek yürütürken, bir yandan da sektörümüzdeki öncü 
konumumuzu pekiştiren yeni ürün ve hizmetleri halkımıza 
sunuyoruz.

Geçtiğimiz ay 178’inci kuruluş yıldönümünü coşkuyla kut-
ladığımız PTT’miz, bilgi ve teknoloji çağındaki gelişmeleri 
faaliyetlerine başarılı bir şekilde entegre etmektedir. Bunun 
en güzel örneklerinden biri, 19 Ekim 2018 tarihinde İzmir’de 
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a tanıtma 
imkanı bulduğumuz Kargomat 7/24 isimli cihazımızdır. 

We live in an age in which information is the most important 
power, and technology is a determinant in every field. Directing 
each sector and institution towards determining new visions 
and strategies within the framework of the dynamics of the day, 
this age is referred together with the concepts of change and 
transformation. Today, constantly enhancing a business with 
an innovative perspective and rendering it relevant to people’s 
current demands and expectations is just as important as per-
forming it. As the Post and Telegraph Organization Corporation, 
we act with this mentality; while on one hand we carry out our 
current businesses by always aiming for the better, on the other 
we offer our people new products and services that reinforce our 
pioneering position in our sector.

Our PTT, of which the 178th establishment anniversary we joy-
ously celebrated last month, successfully integrates the develop-
ments of the information and technology age into its activities. 
One of the most pleasant examples of this success is our device 
called Kargomat 7/24, which we found the opportunity to pro-
mote to our Esteemed President Recep Tayyip Erdoğan in İzmir 

Yaygın faaliyetlerimiz, yerli ve millî  
ürünlerimizle ülkemizin hizmetindeyiz
Serving our country with our widespread activities  
as well as local and national products

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

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

GENEL MÜDÜR’DEN
DIRECTOR GENERAL’S ADDRESS
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İnovasyon ve Ar-Ge’ye verdiğimiz önemin yanı sıra insa-
nımızın hayatını kolaylaştırma ve müşteri memnuniyetini 
en üst seviyeye çıkarma anlayışımızın bir göstergesi nite-
liğindeki bu yerli ve millî ürünümüz, Türkiye’nin ilk akıllı 
kargo otomatı olma özelliği taşımaktadır. Sayın Cumhur-
başkanımızın övgüsüne mazhar olması dolayısıyla ayrı bir 
mutluluk ve övünç duyduğumuz Kargomat 7/24, müşterile-
rimizin gönderilerine istedikleri yer ve zamanda ulaşabilme-
sini mümkün kılarak ülkemizde kargo teslimatında yeni bir  
dönem başlatacaktır.

Tüm faaliyet alanlarındaki atılımlarıyla sürekli büyüyüp ge-
lişen Şirketimiz, 178’inci yaşına güçlü bir şekilde girmiştir. 
Bu güç, PTT’mizin hem ulusal hem uluslararası alandaki ba-
şarılarına dayanmaktadır. Söz konusu başarılar ise ödüllerle 
taçlanmaktadır. Bunun en güncel iki örneğini filateli alanın-
da elde ettiğimiz birincilikler oluşturmaktadır. Geçtiğimiz ay 
Avrupa Kamu Posta İşletmecileri Birliği (PostEurop) Genel 
Kurulu ve İş Dünyası Yenilikler Forumu dolayısıyla gittiği-
miz Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te “Avrupa’nın En İyi Altın 
Pulu” ödülünü almanın mutluluğunu yaşadık. PostEurop 
tarafından gerçekleştirilen yarışmada Edirne-Uzunköprü 
görselli pulumuzla “İnternet Oylaması” kategorisinde birin-
ciliği elde ederken, UPU’nun düzenlediği 15. Uluslararası Föy  
Yarışması’nda “Altın Madalya” aldık. Şirket olarak ülkemize 
bu kıymetli ödülleri kazandırmaktan kıvanç duyuyoruz. 

PTT’mizin yoğun çalışma temposunda uluslararası faaliyet-
ler önemli yer tutmaktadır. Ekim ayında Tiflis’teki etkinlikle-
rin yanı sıra Hamburg’da Post-Expo’ya ve Bern’de UPU İdari 
Konsey Genel Kurulu’na katıldık. UPU İdari Konsey Başkanı 
olarak ülkemizi güçlü bir şekilde temsil ettiğimiz uluslararası 
faaliyetler önümüzdeki dönemde de yoğunluğunu sürdüre-
cek, Şirketimiz sektörün geleceğini şekillendirmede etkin rol 
üstlenmeye devam edecektir.

42 bin kişilik PTT ailesi olarak, aziz milletimize en iyi hizmeti 
vermek için gece gündüz çalışırken, Şirketimizin bugünlere 
ulaşmasında emeği geçenlere her zaman şükranlarımızı sun-
duğumuzu, ayrıca nice fedakarlık ve kahramanlıkla bu eşsiz 
toprakları bize vatan kılmış ecdadımızı saygıyla andığımı-
zı ifade etmek istiyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 80’inci yıldönümünde 
rahmet ve minnetle yâd ediyor, kıymetli öğretmenlerimizin 
24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyorum.

on 19 October 2018. This local and national product of ours – an 
indicator of the importance we attribute to innovation and R&D 
as well as our mentality of facilitating the lives of our people 
and maximizing customer satisfaction – is Turkey’s first smart 
parcel automat. An exclusive source of contentment and joy for 
us since it was sublimely praised by our Esteemed President,  
Kargomat 7/24, by allowing our customers to receive their dis-
patch wherever and whenever they want, will usher in a new 
era in our country in terms of parcel delivery.

Constantly growing and enhancing itself with its leaps in all 
of its fields of activity, our Company celebrated its 178th year 
with utmost strength. This strength rises on our PTT’s national 
as well as international achievements. The said achievements, 
in turn, are crowned with awards. Our first-place rankings in 
the field of philately constitute the two most recent examples 
of this fact. Last month in Tbilisi, the capital of Georgia, where 
we visited on the occasion of the Association of European Pub-
lic Postal Operators (PostEurop) Plenary Meeting and Business  
Innovation Forum, we experienced the happiness of receiving 
the “Best EUROPA Gold Stamp” award. Whereas we came in first 
with our stamp featuring the visual of Edirne-Uzunköprü in the  
“Online Voting” category in the competition held by PostEurop, 
we took home the “Gold Medal” at the 15th International Com-
petition Class organized by the UPU. As the Company, we are 
proud to have gifted our country these valuable awards.

International activities play an important part in the busy 
working schedule of our PTT. During the month of October, in 
addition to the events in Tbilisi we also attended the Post-Expo 
in Hamburg and the UPU Council of Administration Planery in 
Berne. International activities, in which we solidly represent 
our country as the UPU Council of Administration Chair, will 
intensely continue in the times to come, and our Company will 
resume its active role in shaping the future of the sector.

I would like to state that as we work day and night as the PTT 
family of 42 thousand to offer the best service to our valuable 
nation, we always express our gratitude to all those who have 
contributed to the point our Company has reached today, and 
also respectfully commemorate our ancestors who made a 
homeland out of these soils for us through their countless sacrific-
es and bravery. I commemorate Ghazi Mustafa Kemal Atatürk, 
the founder of our Republic, with mercy and gratitude on the  
80th year of his passing, and celebrate the Teachers’ Day of our 
venerable teachers.
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Cumhuriyetimizin 95. yaşı kutlu olsun!
Happy 95th anniversary to our Republic!

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta büyük bir coşkuy-
la kutlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet 
erkânının katılımıyla Anıtkabir’de resmî tören düzenlenir-
ken, İstanbul Havalimanı’nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı  
Resepsiyonu gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir’deki törende, Atatürk’ün 
mozolesine çelenk bırakılması ve İstiklal Marşı’nın okunma-
sının ardından Misak-ı Millî Kulesi’ne geçti. Burada Anıtkabir 
Özel Defteri’ni imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Aziz 
Atatürk, Cumhuriyetimizin ilanının 95’inci yıldönümünde 
Türk milletini temsilen büyük bir gurur ve heyecanla ma-
nevi huzurundayız. Bu vesileyle, siz ve silah arkadaşlarınız 
başta olmak üzere, tüm gazilerimizi saygıyla yâd ediyor, şe-
hitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz” ifadelerini kullandı.  
Cumhuriyet’in 95’inci yılının dünyanın en prestijli projelerin-
den olan İstanbul’daki yeni havalimanının açılışı ile kutlan-
dığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine şöyle de-
vam etti: “Ekonomimizi hedef alan saldırıların yoğunlaştığı 
bir dönemde gerçekleştirdiğimiz bu tarihî açılış, Türkiye’nin 
gücünün, kararlılığının, 95 yılda elde ettiği başarıların da bir 
sembolüdür. Ruhunuz şad olsun.” 

29 October Republic Day was celebrated in great enthusiasm 
throughout the country. Whereas an official ceremony was 
organized at Anıtkabir with the attendance of President Recep 
Tayyip Erdoğan and senior state officials, the 29 October Re-
public Day Reception was held at the İstanbul Airport.

During the ceremony at Anıtkabir, President Erdoğan proceed-
ed to the Tower of National Pact after a wreath was laid on 
Atatürk’s mausoleum and the Independence March was chanted. 
Signing the Official Anıtkabir Memorial Book there, President  
Erdoğan wrote, “Beloved Atatürk, on the 95th anniversary of the 
proclamation of our Republic, we stand before your spiritual 
presence with great pride and excitement as the representative 
of the Turkish nation. On this occasion, we respectfully com-
memorate all our veterans, particularly you and your brothers 
in arms, and wish for Allah’s mercy for our martyrs.” Indicat-
ing that the 95th anniversary of the Republic is being celebrated 
with the opening of the new airport in İstanbul, one of the most 
prestigious projects of the world, President Erdoğan went on to 
add: “This historical opening that is taking place at a time when 
attacks on our economy have intensified is also a symbol of  
Turkey’s power, determination and the success it has achieved 
in 95 years. May you rest in peace.”

1Güncel
Agenda
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Anıtkabir’deki törenin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliye-
si’nde tebrikleri kabul eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha 
sonra İstanbul Havalimanı’nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 
Resepsiyonu verdi. 

“Var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet 
Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Cumhuriyetimizin 
ilanının 95’inci yıldönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk 
başta olmak üzere, İstiklal Harbimizin kazanılmasına ve yeni 
devletimizin kuruluşuna öncülük eden tüm kahramanlarımızı 
tazimle yâd ediyorum. İlk Meclis’ten bugüne kadar, millî irade-
nin temsilcisi olarak ülkemizin kurtuluşu, gelişmesi, büyümesi, 
güçlenmesi için gayret sarf eden milletvekillerimize şükranla-
rımızı sunuyorum. Bin yıllık vatanımız Anadolu topraklarının 
her karışında kanı ve alın teri olan tüm ecdada, şehitlerimize, 
gazilerimize Allah’tan rahmet diliyorum” dedi. Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti’ni ilelebet payidar kılmak 
için var güçleriyle çalışmayı sürdüreceklerini vurguladı.

PTT’den pul sergileri

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT A.Ş.), 29 Ekim 
Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 26-30 Ekim 2018 tarihle-
ri arasında İzmir’de, 28-30 Ekim 2018 tarihleri arasında ise  
İstanbul’da pul sergileri düzenledi. Sergi alanlarında özel ta-
rih damgası kullandırılırken, özel tarih damgalı zarflar 3 TL 
bedelle satışa sunuldu.

Accepting congratulations at the Presidential Complex follow-
ing the ceremony at Anıtkabir, President Erdoğan then hosted 
the 29 October Republic Day Reception at the İstanbul Airport.

“We will continue to work with might and main”

In the message he relayed on the occasion of 29 October Repub-
lic Day, President Recep Tayyip Erdoğan said, “On the 95th an-
niversary of the proclamation of our Republic, I commemorate 
with honor all our heroes, particularly Ghazi Mustafa Kemal 
Atatürk, who pioneered the victory at our War of Independence 
and the establishment of our new state. I offer my gratitude to 
our deputies, who, as the representatives of the national will, 
have put an effort into to salvation, development, growth and 
strengthening of our country from the First Parliament until to-
day. I wish for Allah’s mercy to all our ancestors, martyrs and 
veterans who have their blood and sweat all over the lands of 
Anatolia, our homeland since thousands of years.” President 
Erdoğan underlined that they will continue to work with might 
and main to render the Turkish Republic everlasting.

Stamp exhibitions by the PTT

On the occasion of 29 October Republic Day, the Post and  
Telegraph Organization Corporation (PTT Corp.) organized 
stamp exhibitions in İzmir on 26-30 October 2018, and in  
İstanbul on 28-30 October 2018. Whereas special date stamps 
were used in the exhibition areas, the special date marked  
covers were put up for sale for 3 liras.
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The first phase of the İstanbul Airport, which will be the world’s 
biggest airport once completed, opened to flights on 29 Octo-
ber 2018 with a ceremony attended by President Recep Tayyip 
Erdoğan, Speaker of the Grand National Assembly of  
Turkey Binali Yıldırım, Minister of Transport and Infrastruc-
ture Mehmet Cahit Turhan and over 50 high-level guests from 
various countries.

In the speech he delivered at the ceremony, President Erdoğan 
indicated that the İstanbul Airport is a source of pride for  
Turkey with its architecture, construction and financing, and 
also sets an example to the world. Thanking everyone who has 
put an effort into each and every single phase of this giant pro-
ject, President Erdoğan said, “In the geographical sense, our 
country – particularly İstanbul – has always been at a stra-
tegic location throughout history. As our İstanbul Airport was 
offered to service, Turkey has now become the most important 
transit center between the north-south and east-west axes. 
Over this wide area it caters to, our airport connects 60 coun-
tries and economies amounting to 20 trillion dollars.” Also stat-
ing that now that the İstanbul Airport has been put to service, 
the European air space will have to be restructured, President 
Erdoğan evaluated, “Since İstanbul will now be the most im-
portant transfer point, the routes of intercontinental flights will 
change considerably.” 

Tamamlandığında dünyanın en büyük havalimanı olacak  
İstanbul Havalimanı’nın ilk fazı, 29 Ekim 2018 tarihinde 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı  
Binali Yıldırım, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit 
Turhan ile çeşitli ülkelerden 50’nin üzerinde üst düzey konu-
ğun katıldığı törenle uçuşlara açıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, törende yaptığı ko-
nuşmada, İstanbul Havalimanı’nın, mimarisi, inşası, işletme-
si ve finansmanı ile Türkiye’nin yüz akı bir proje olduğunu, 
dünyaya da örnek teşkil ettiğini belirtti. Bu dev projenin her 
aşamasında emeği geçenlere teşekkür eden Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Coğrafi olarak ülkemiz, özellikle de İstanbul, ta-
rih boyunca hep stratejik bir konumda yer almıştır. İstanbul 
Havalimanımızın hizmete girmesiyle Türkiye, kuzey-güney 
ve doğu-batı aksları arasındaki en önemli transit merkez 
konumuna gelmiştir. Havalimanımız, hitap ettiği bu geniş 
alanda 60 ülkeyi ve 20 trilyon dolarlık ekonomileri birbirine 
bağlıyor” dedi. İstanbul Havalimanı’nın hizmete girmesiyle  
Avrupa hava sahasının yeniden yapılandırılmasının gerekece-
ğini de ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Artık en önemli 
transfer noktası İstanbul olacağı için kıtalar arası uçuşların 
güzergahları da büyük ölçüde değişecektir” değerlendirme-
sinde bulundu. 

2

Istanbul Havalimanı’na görkemli açılış
Magnificent opening for the İstanbul Airport
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“A work fit for the glory of the Republic”

In the speech he delivered at the opening ceremony, Speaker of 
the Grand National Assembly of Turkey Binali Yıldırım said, 
“May this work, which is fit for the Republic on the 95th anniver-
sary of its establishment, be beneficent and propitious for our 
country, nation and region.” Indicating that they are enjoying 
the pride of crowning the 95th anniversary of the Republic with 
a glorious work such as the İstanbul Airport, Yıldırım went on to 
add, “Such a magnificent work that enraptures our hearts, mul-
tiplies our joy and increases our excitement is a source of pride 
and honor for our country. With this opening, one of Ghazi 
Mustafa Kemal Atatürk’s goals of exceeding the level of contem-
porary civilizations has been achieved.” Speaker of the Grand 
National Assembly of Turkey Binali Yıldırım expressed that the 
new airport embodies all the means of technology as well as in-
novations and evaluated, “This work displays the might of our 
civilization, it is becoming the sun of our future.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Cumhuriyetimizin ilanının 
95’inci yılında, 2023 hedeflerimize olan bağlılığımız, hizme-
te aldığımız bu eserle bir kez daha güçlenmiştir” ifadelerine 
yer verdiği konuşmasında, Türkiye’nin dünyanın en büyük 
on ekonomisinden biri olma, bölgesinde ve dünyada barış, 
huzur, güvenlik ve refahın sembolü haline gelme kararlılığı-
nı da vurguladı. 

“Cumhuriyet’in şanına yakışan bir eser”

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, açılış töreninde yaptığı ko-
nuşmada, “Kuruluşunun 95’inci yılında Cumhuriyet’in şanı-
na yakışan bu eser, ülkemiz, milletimiz ve bölgemiz için ha-
yırlı, uğurlu olsun” dedi. Cumhuriyet’in 95’inci yılını İstanbul  
Havalimanı gibi görkemli bir eserle taçlandırmanın onuru-
nu yaşadıklarını dile getiren Yıldırım, “Yüreğimizi coşturan, 
sevincimizi katlayan, heyecanımızı artıran böylesine hari-
kulade bir eser milletimizin onur ve gurur vesilesidir. Gazi  
Mustafa Kemal Atatürk’ün muasır medeniyetler seviyesinin 
üzerine çıkma hedeflerinin birisi daha bu açılışla birlikte 
gerçeğe dönüşmüştür” diye konuştu. TBMM Başkanı Binali 
Yıldırım, teknolojinin bütün imkanları ve yeniliklerin yeni 
havalimanında mevcut olduğunu kaydederek, “Bu eser, mede-
niyetimizin gücünü gösteriyor, istikbalimizin güneşi oluyor” 
değerlendirmesinde bulundu.

In his speech in which he said, “On the 95th anniversary of 
the proclamation of our Republic, our commitment to our  
2023 goals has been once again reinforced with this work we 
have put to service,” President Erdoğan underlined Turkey’s de-
termination to become one of the ten biggest economies of the 
world, and transform into a symbol of peace, tranquility, safety 
and well-being in its region and in the world.
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“Our goal is to settle into the seat of leadership”

In his speech at the opening ceremony, Minister of Transport 
and Infrastructure Mehmet Cahit Turhan said that they have 
built the world’s biggest and most comfortable airport in İstan-
bul. Indicating that thanks to the İstanbul Airport, one third of 
the world’s population will be directly connected to İstanbul and 
will reach anywhere in the world using this airport, Minister  
Turhan said, “Our goal is to settle into the seat of second place in 
the ranking of the busiest airports in the world in a couple of years, 
and into the seat of leadership once all the phases are complete.”

In his speech, Minister Turhan relayed the following informa-
tion on the İstanbul Airport: “This airport we have built over 
an area of 76.5 million square meters will serve 90 million pas-
sengers annually with the first phase we are launching today, 
and 200 million passengers when completed. It will provide 
employment to 225 thousand people. It will become one of the 
biggest aviation centers of the world with more than 300 des-
tinations, 250 of which are international flights. Inside the ter-
minal we are offering to service today, there are social areas 
such as a commercial region of 100 thousand square meters, a 
parking lot of 40 thousand capacity, play areas for children, ex-
hibition halls, conference rooms, a hotel with 451 rooms, places 
of worship and a health center. Moreover, we are building one 
of the biggest CIP lounges of the world in this airport of ours. 
Within the scope of passenger conveniences, a total of 665 mov-
ing walkways, escalators and elevators have been allocated. 
Special passenger services and means have been established 
for our handicapped passengers.”

“Hedefimiz, liderlik koltuğuna oturmak”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, açılış tö-
renindeki konuşmasında, dünyanın en büyük ve en konforlu 
havalimanını İstanbul’da inşa ettiklerini söyledi. İstanbul  
Havalimanı sayesinde dünya nüfusunun üçte birinin  
İstanbul’a direkt bağlanacağını ve bu havalimanını kullana-
rak dünyanın her yerine ulaşabileceğini ifade eden Bakan 
Turhan, “Hedefimiz, birkaç yıl içinde en yoğun havalimanla-
rı sıralamasında ikincilik, tüm etaplar tamamlandığında da  
liderlik koltuğuna oturmak” dedi. 

Bakan Turhan, konuşmasında İstanbul Havalimanı ile ilgili 
şu bilgileri verdi: “76,5 milyon metrekare bir alana inşa et-
tiğimiz bu havalimanı, bugün açılışını yaptığımız ilk etabı 
ile birlikte yılda 90 milyon yolcuya, tamamlandığında ise  
200 milyon yolcuya hizmet verecektir. 225 bin kişiye istih-
dam sağlayacaktır. 250’si dış hatlar olmak üzere 300’den fazla 
uçuş noktası ile dünyanın en büyük havacılık merkezlerinden 
biri olacaktır. Bugün hizmete vereceğimiz terminalde 100 bin 
metrekarelik ticari alan, 40 bin araçlık otopark, çocuk oyun 
alanları, sergi salonları, konferans odaları, 451 odalı otel, iba-
dethaneler, sağlık merkezi gibi sosyal alanlar bulunmaktadır. 
Ayrıca, dünyanın en büyük CIP salonlarından birini de bu 
havalimanımızda inşa ediyoruz. Yolcuya yönelik kolaylıklar 
kapsamında toplam 665 adet yürüyen bant, yürüyen merdi-
ven ve asansör tesis edildi. Engelli yolcularımız için de özel 
yolcu hizmetleri ve imkanları oluşturuldu.”
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İstanbul Havalimanı’nın Yap-İşlet-Devret yöntemi ile ger-
çekleştirildiğini, enerji ve su tasarrufu sağlayan çevreci bir 
proje olduğunu, dünyanın en güvenli havalimanı olarak di-
zayn edildiğini, 143 yolcu köprüsüyle hizmet vereceğini ve 
114 uçağın aynı anda terminale 
yanaşabilmesini mümkün kıla-
cağını sözlerine ekleyen Bakan  
Turhan, “Havalimanımız 10 mil-
yar 247 milyon avro yatırım ma-
liyeti ile Cumhuriyet tarihimizin 
bir defada yapılan en büyük altya-
pı yatırım projesi olma özelliğini 
taşıyor” bilgisini de aktardı. 

PTT’den anma pulu

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim 
Şirketi (PTT A.Ş.), 29 Ekim 2018 
tarihinde “İstanbul Yeni Havalimanı” konulu anma pulunu 
tedavüle çıkardı. 36x52 milimetre boyutundaki anma pulu 
2 TL bedelle, söz konusu pula ait 140x210 milimetre bo-
yutundaki ilk gün zarfı ise 3 TL bedelle PTT işyerlerinde,  
www.filateli.gov.tr adresinde ve filateli cep uygulamasında 
satışa sunuldu.

Adding that the İstanbul Airport was realized with the 
Build-Operate-Transfer model, is an environmentally- 
friendly project that saves on energy and water, has been de-
signed as the world’s safest airport, will serve with 143 aero-

bridges, and 114 planes will be 
able to approach terminal simul-
taneously, Minister Turhan also 
relayed the information, “With 
an investment cost of 10 billion  
247 million euros, our airport is 
the biggest infrastructure invest-
ment project to be built at once in 
the history of our Republic.”

Commemorative stamp 
by the PTT

On 29 October 2018, the Post and 
Telegraph Organization Corporation (PTT Corp.) issued the 
commemorative stamp themed “İstanbul New Airport”. The 
commemorative stamp of 36x52 millimeters was put up for sale 
for 2 liras and the related first day cover of 140x210 millimeters 
for 3 liras at PTT offices, on www.filateli.gov.tr and the philate-
ly mobile application.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kargomat 7/24’e övgü
President Erdoğan praises Kargomat 7/24

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi’nin (PTT A.Ş.)  
yerli ve millî ürünü Kargomat 7/24, 19 Ekim 2018 tarihinde 
İzmir’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a tanıtıldı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dokuz Eylül Üniversitesi Akademik 
Yıl Açılış Töreni öncesinde PTT A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı 
ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik’ten Türkiye’nin ilk akıllı 
kargo otomatı Kargomat 7/24 ile ilgili bilgi aldı. Genel Müdür 
Bozgeyik, Türk mühendisler tarafından üretilen cihazı tanıttı 
ve Türkiye’de kargo teslimatında yeni bir dönemi başlatacak 
olan Kargomat 7/24’ün nasıl çalıştığını anlattı. Genel Müdür 
Bozgeyik’in açıklamalarının ardından İzmir’de Kargomat 
7/24’ten ilk kargo teslimatı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yapıl-
dı. Kendisine gönderilen kargoyu teslim alan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, cihazdan övgüyle bahsetti ve bu ürün dolayısıyla 
PTT A.Ş.’ye teşekkür etti. 

Kargomat 7/24’ün Dokuz Eylül Üniversitesi Sabancı Kültür 
Sarayı’ndaki tanıtımı sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’a TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Hazine ve Maliye 
Bakanı Berat Albayrak ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı  
Mehmet Cahit Turhan da eşlik etti.

The Post and Telegraph Organization Corporation’s (PTT Corp.) 
local and national product Kargomat 7/24 was presented to 
President Recep Tayyip Erdoğan in İzmir on 19 October 2018.

Prior to the Dokuz Eylül University Academic Year Beginning 
Ceremony, President Erdoğan received information from  
PTT Corp. Chairman of Board and Director General Kenan 
Bozgeyik about Kargomat 7/24, Turkey’s first smart parcel  
automat. Director General Bozgeyik informed President  
Erdoğan about the device developed by Turkish engineers, and 
recounted how Kargomat 7/24, which will initiate a new era 
in parcel delivery in Turkey, works. Following the statements 
of Director General Bozgeyik, the first parcel delivery from  
Kargomat 7/24 in İzmir was made to President Erdoğan.  
Receiving the parcel sent to him, President Erdoğan praised the 
device and thanked the PTT Corp. for the product.

During the promotion of Kargomat 7/24 at Dokuz Eylül  
University’s Sabacı Culture Palace, President Recep Tayyip  
Erdoğan was accompanied by the Speaker of the Grand  
National Assembly of Turkey Binali Yıldırım, Minister of  
Treasury and Finance Berat Albayrak, and Minister of  
Transport and Infrastructure Mehmet Cahit Turhan.

3
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Kargo bekleme dönemi sona eriyor

Kargomat 7/24, PTT A.Ş.’nin inovatif ve hayatı kolaylaştıran 
ürünleri arasında yer alıyor. Kargo bekleme dönemini sona 
erdiren cihaz, müşterilerin gönderilerine istedikleri yer ve 
zamanda ulaşmalarını mümkün kılıyor. Gönderiler, alıcı-
nın adreste bulunamaması veya bu yönde talep beyan etme-
si halinde güvenli, hava şartlarından etkilenmeyen ve 7 gün  
24 saat hizmet veren Kargomat 7/24’e sevk ediliyor. Alıcı 
adına bu cihaza gönderi bırakılması halinde kişinin cep te-
lefonuna gönderinin hangi Kargomat 7/24’te olduğu, gönderi 
barkod numarası ve teslimat şifresi bilgilerini içeren bir kısa 
mesaj iletiliyor. Alıcı, gönderisini teslim almak için Kargomat 
7/24’ün dokunmatik özellikli ekranına TC kimlik numarasını 
ve cep telefonuna iletilen şifreyi giriyor. Mobil entegrasyonu 
tamamlanan Kargomat 7/24’e ait işlemler akıllı telefon uygu-
lamaları üzerinden de gerçekleştirilebiliyor. Bu alternatifte 
müşteri, uygulamadaki QR kodunu cihazın barkod okuma 
bölmesine göstererek gönderisini teslim alabiliyor.

 The wait for parcels comes to an end

Kargomat 7/24 is included among the innovative and life- 
facilitating products by the PTT Corp. The device, which brings 
the wait for parcels to an end, allows customers to receive their 
dispatch whenever they want, wherever they want. If the re-
cipient cannot be found at the stated address or requests so, the 
dispatch is delivered to Kargomat 7/24, which is safe, not affect-
ed by outside weather conditions, and serves on a 24/7 basis. 
When a dispatch is dropped in the device in the name of the re-
cipient, the person receives a short message with the informa-
tion of in which Kargomat 7/24 the parcel is, dispatch barcode 
number and delivery code. To receive the parcel, the recipient 
enters their Turkish identity number and the code sent to their 
mobile phone into the touch screen of Kargomat 7/24. Transac-
tions related to Kargomat 7/24, of which the mobile integration 
is complete, can be carried out with smart phone applications, 
as well. In this alternative, the customer scans the QR code 
in the application under the barcode-recognition part of the  
device, and receives their parcel.
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Kasım ayında güz kışa dönüyor; ağaçlar, çiçek-
ler, doğa baharda yeniden uyanmak üzere ya-
vaş yavaş dinlenmeye çekiliyor. Güzel yurdu-
muzun büyük kısmında büyüleyici güz renkleri 
yerini beyaz örtüye bırakmaya hazırlanıyor. 
Karadeniz’in incisi Trabzon, dillere destan  
doğasıyla sakinlerini kucaklıyor, göz alıcı man-
zaralarıyla ziyaretçilerini selamlıyor. 

In November, autumn turns to winter; trees, 
flowers, the nature slowly retreat for rest to 
wake up again in spring. In most parts of our 
beautiful homeland, magnificent autumn colors 
are getting prepared to give way to a white cov-
er. The pearl of the Black Sea, Trabzon embraces 
its residents with its legendary nature and  
salutes its visitors with eye-catching sceneries. 

Her mevsimin güzeli
Trabzon
The beauty of all seasons 
Trabzon 

Emre Bozkır

Türkiye destinasyonları
Destination:Turkey
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Bir liman şehri olarak ilk çağlardan itiba-
ren önemli bir merkez niteliği taşıdığı bi-
linen Trabzon’un ne zaman ve kimler ta-
rafından kurulduğu hakkında kesin bilgi 
bulunmamaktadır. Bazı bilim insanları şehrin  
MÖ 756 yılında bir Milet kolonisi olarak orta-
ya çıktığını öne sürmektedir ancak şehirden 
ve adından doğrudan ilk kez MÖ 400’ler-
de Atinalı yazar ve tarihçi Ksenophon’un  
Anabasis adlı eserinde söz edilmiştir. 

Kuzeyde Karadeniz’in engin sularıyla bulu-
şan, batıda Giresun, güneyde Gümüşhane 
ve Bayburt, doğuda ise Rize’ye komşuluk 
eden Trabzon’da tipik Karadeniz iklimi 
görülür. Olağanüstü doğal güzelliklerine 
binlerce yıllık geniş bir tarihî ve kültürel 
birikimin eşlik ettiği şehir, ülkemizin en 
göz alıcı destinasyonlarındandır. 

Known to have served as an important center 
since the early ages as a port city, there is 
no precise information about when and by 
whom Trabzon was established. Some sci-
entists suggest that the city appeared as a 
Miletus colony in 756 BC, but the city and 
its name were directly mentioned for the 
first time by Athenian author and historian  
Xenophon in his book Anabasis in the 400s BC. 

Typical Black Sea climate is observed in 
Trabzon, which meets the vast waters 
of the Black Sea in the north and neigh-
bors Giresun in the west, Gümüşhane and  
Bayburt in the south, and Rize in the east. 
The city, whose extraordinary natural beau-
ties are accompanied by an extensive his-
torical and cultural accumulation of thou-
sands of years, is one of the most spectacular  
destinations of our country. 

Karadeniz’in incisi Trabzon, dillere destan doğasıyla sakinlerini kucaklar,  
göz alıcı manzaralarıyla ziyaretçilerini selamlar.

The pearl of the Black Sea, Trabzon embraces its residents with its legendary nature,  
and salutes its visitors with eye-catching sceneries.
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Trabzon denince akla ilk gelen yerlerden biri şüphesiz  
Çaykara ilçesindeki Uzungöl’dür. Doğanın insanlara armağa-
nı Uzungöl, çevresini kaplayan sık ormanlar ve zengin bitki 
örtüsüyle doğaseverlere harika yürüyüş rotaları sunar. Doğu 
Karadeniz’in genelinde olduğu gibi Trabzon’da da her yol ayrı 
bir yaylaya çıkar. Maçka ilçesindeki Şolma, Kiraz, Mavura, 
Lapazan; Akçaabat ilçesindeki Hıdırnebi, Kuruçam, Karadağ; 
Araklı ilçesindeki Yılantaş ve Pazarcık yaylaları; Çaykara ilçe-
sindeki Sultan Murat Yaylası ve Trabzon-Giresun sınırındaki 
Sis Dağı Yaylası şehrin çok sayıda konuk ağırlayan ünlü yay-
laları arasındadır. Bu büyülü mekanlarda doğa yürüyüşlerine 
çıkarak veya kamp yaparak enfes manzaraların keyfine var-
mak, bulutların üzerinde bembeyaz sonsuzluğu izlemek ve 
huzurlu anlar yaşamak paha biçilmez deneyimlerdir. 

Doğal zenginliği kadar tarihî ve kültürel değerleriyle de dik-
kat çeken Trabzon’un meşhur mimari eseri Çaykara ilçesinde 
bulunan ve 4. yüzyılda Bizans İmparatoru I. Theodosius za-
manında Atinalı iki rahip tarafından kurulduğu düşünülen 
Sümela Manastırı’dır. Altındere Vadisi’ne hâkim Karadağ’ın 

When it comes to Trabzon, one of the places that first spring to 
mind is Uzungöl in the Çaykara district. The nature’s gift to peo-
ple, Uzungöl offers magnificent walking routes to nature lovers 
with the dense forests and rich vegetation surrounding it. Just 
like in every part of the Eastern Black Sea Region, every road 
in Trabzon leads to a different plateau. Şolma, Kiraz, Mavura,  
Lapazan plateaus in the Maçka district; Hıdırnebi, Kuruçam, 
Karadağ plateaus in the Akçaabat district; Yılantaş and Pazarcık 
plateaus in the Araklı district; the Sultan Murat Plateau in the  
Çaykara district; and the Sis Dağı Plateau on the Trabzon- 
Giresun border are among the famous plateaus of the city that 
host many guests. In these magical places, enjoying the sceneries 
by hiking or camping, watching the snow-white eternity over the 
clouds and living peaceful moments are priceless experiences. 

Grabbing attention with its natural richness as well as histor-
ical and cultural values, Trabzon’s renowned architecture is 
the Sümela Monastery located in the Çaykara district, which 
is thought to be established by two Athenian priests during the 
time of Roman Emperor Theodosius I in the 4th century. Built on 
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eteklerinde sarp bir kayalık üzeri-
ne inşa edilen yapı, halk arasında 
“Meryem Ana Manastırı” olarak da 
anılır. Trabzon’un bir diğer önemli 
mimarisi, şehir merkezinde bulu-
nan Trabzon Kalesi’dir. Bizans dö-
nemine ait temeller üzerinde yük-
selen kale, son derece iyi korunmuş 
halde günümüze ulaşmıştır. 

a steep cliff on the skirts of Karadağ 
overseeing the Altındere Valley, the 
structure is also known as the “Virgin 
Mary Monastery”. Another important 
architecture of Trabzon is the Trabzon 
Castle located in the city center. Rising 
on the foundations from the Byzantine 
period, the castle has reached today in 
a highly well-protected state. 

Trabzon, doğal 
güzelliğinin  

yanı sıra tarihî ve 
kültürel değerleriyle de 

 dikkat çeker. 
Alongside its natural 

beauty, Trabzon grabs 
attention also with its 
historical and cultural 

values.

Fatih Sultan Mehmed zamanında 
Trabzon’un fethinden sonra camiye 
çevirilen ve Fatih ya da Ortahisar 
Camii olarak adlandırılan Panaghia 
Chrysocephalos Kilisesi, günü-
müzde müze olarak hizmet veren  
Ayasofya Kilisesi, şehri ziyaret eden 
yabancıların yararlanması için  
19. yüzyılda Sultan Abdülmecid’in 
emriyle inşa edilen Santa Maria  
Kilisesi, Yavuz Sultan Selim’in an-
nesi Gülbahar Hatun adına yapılan 
ve Hatuniye Camii olarak da bilinen 
Büyük İmaret Camii Trabzon’un  
tarihî ve kültürel mirasını yansıtan 
önemli yapılardır. 

The Panaghia Chrysocephalos 
Church transformed into a mosque 
following the conquest of Trabzon 
during the time of Mehmed the 
Conqueror and named the Fatih or  
Ortahisar Mosque, the Hagia Sophia 
Church which serves as a museum 
today, the Santa Maria Church con-
structed with the order of Sultan  
Abdulmejid I in the 19th century 
to serve the foreigners who visit 
the city, the Büyük İmaret Mosque 
which was built in the name of Gül-
bahar Hatun – the mother of Sultan 
Selim the Grim – and is also known 
as Hatuniye Mosque are important 
structures that reflect the historical 
and cultural heritage of Trabzon. 

17



If you will set out to discover Trabzon, you must allocate a spe-
cial place for its highly rich cuisine. Here, you can eat the Black 
Sea dishes, each more tasty than the other. Fish, namely an-
chovy, occupy an important place on the tables of Trabzon. The 
Akçaabat meatballs which are famous all over Turkey, gor-
geous kuymak which may be eaten in every meal, multifarious 
kale meals, tasty cheese pide, Hamsiköy rice pudding – one 
of the most beautiful milk puddings – are only a small part of 
Trabzon’s delicacies. 

With its cuisine that whets appetite, its rich history, its magnif-
icent nature and the breathtaking sceneries it exhibits in any 
season, Trabzon is an unforgettable Black Sea city that you will 
want to visit again and again.

Eğer Trabzon’u keşfe çıkacaksanız, zengin mi zengin mutfa-
ğına kesinlikle özel bir yer ayırmalısınız. Karadeniz’in birbi-
rinden leziz yemeklerini burada yiyebilirsiniz. Hamsi başta 
olmak üzere balık, Trabzon sofralarında önemli bir yer tutar. 
Tüm Türkiye’de meşhur Akçaabat köftesi, her öğünde yene-
bilecek muhteşem kuymak, çeşit çeşit karalahana yemekleri, 
tadına doyulmaz peynirli pide, sütlü tatlıların en güzellerin-
den Hamsiköy sütlacı geniş Trabzon lezzetlerinin yalnızca 
küçük bir kısmıdır. 

İştah kabartan mutfağı, zengin tarihi, muhteşem doğası ve 
her mevsimde sunduğu nefes kesici manzaralarla Trabzon 
tekrar tekrar ziyaret etmek isteyeceğiniz, unutulmaz bir  
Karadeniz şehridir.

Oldukça zengin Trabzon mutfağı, kuymaktan peynirli pideye tadına doyulmaz 
pek çok lezzet içerir.

The quite rich cuisine of Trabzon includes many delicacies  
from kuymak to cheese pide.
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PTTBANK İNTERNET BANKACILIĞI VE MOBİL UYGULAMALARIYLA 
 PTT GÜVENCESİNİ HER YERDE YAŞAYIN

HEP YANINIZDA, HEP AÇIK



Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk 10 Kasım 
1938’de aramızdan ayrıldığında genç sa-
yılabilecek bir yaşta, 57’sindeydi. Erken 
vefatı yurt içinde ve yurt dışında büyük 
matemle karşılandı. Ölümünün 80. yıl-
dönümünde Atamızı saygı, minnet ve 
özlemle anıyor, bizlere miras bıraktığı 
eser ve devrimlerini korumaya devam 
ediyoruz. 

Mustafa Kemal Atatürk gerek icraatları 
gerek siyasi vizyonuyla dünya tarihine 
yön vermiş bir lider olmasının yanı sıra 
modern Türkiye’nin de mimarıdır. Günü-
müz Türkiye’sinin temellerini oluşturan 
birçok köklü reform Atatürk’ün öngörüsü 
ile şekillenmiş ve onun öncülüğünde ha-
yata geçirilmiştir. Bu reformların konu ve 

When Ghazi Mustafa Kemal Atatürk, the 
founder of the Turkish Republic, passed 
away on 10 November 1938, he was at an 
age that could be considered young: 57. His 
untimely death caused major grief both at 
home and abroad. On the 80th anniversa-
ry of his passing, we commemorate our 
founding father with respect, gratitude 
and longing, and continue to protect the 
works and reforms he passed down to us.

Mustafa Kemal Atatürk is the builder of 
modern Turkey as well as a leader who 
steered the world history both with his 
actions and political vision. Many radical 
reforms that constitute the foundations 
of today’s Turkey were shaped with the 
foresight of Atatürk and carried out un-
der his leadership. When the subjects and 

Mustafa Kemal 
Atatürk, modern 

Türkiye’nin mimarı 
olmasının yanı sıra 
dünya tarihine yön 
vermiş bir liderdir.
In addition to being 

the builder of modern 
Turkey, Mustafa Kemal 

Atatürk is a leader  
who also steered the 
history of the world.

Atamızı saygı ve minnetle anıyoruz... 
Pullarda “Atatürk’ün Eserleri ve Devrimleri”
We commemorate our founding father with respect and gratitude… 
“Atatürk’s Works and Revolutions” on stamps

Deniz Aktan

Filateli
Philately
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kapsamına bakıldığında Türkiye’de toplumsal, hukuki ve siya-
sal düzlemlerde devrim niteliğinde değişimler gerçekleştiril-
diği görülür. Saltanat ve hilafetin kaldırılması, Cumhuriyet’in 
ilanı, Soyadı Kanunu, Türk Medeni Kanunu, kadınlara seçme 
ve seçilme hakkı tanınması, yeni Türk harflerinin kabulü, 
uluslararası saat ve takvim uygulamaları ile ölçü birimlerine 
ilişkin düzenlemeler, söz konusu reformlar arasındadır. 

scope of these reforms are considered, it is seen that revolution-
ary changes were made on social, legal and political levels. The 
abolition of sultanate and caliphate, proclamation of Republic, 
Surname Act, Turkish Civil Code, enfranchisement of women, 
adoption of the new Turkish alphabet, regulations regarding the 
implementation of international time and calendar as well as 
the measurement units are included among the said reforms.

İki asra yaklaşan tarihi boyunca Türkiye’nin bütün kritik dö-
nemlerine tanıklık etmiş, vatandaşların refah, huzur ve mut-
luluğunu sağlamayı şiar edinmiş Posta ve Telgraf Teşkilatı 
Anonim Şirketi (PTT A.Ş.), Cumhuriyet ile Atatürk ilke ve 
devrimlerinin en büyük destekçileri arasında yer almıştır. 
Şirket, bugüne kadar “Atatürk’ün Eserleri ve Devrimleri” 
temalı 6 farklı pul serisini tedavüle çıkararak Gazi Mustafa  
Kemal Atatürk’ün mirasının filateli alanında da canlı kal-
masını sağlamıştır. Bu serilerin ilki 1974 yılında “Hukuk  
Devrimi”, “Ulusal Ekonomi” ve “Eğitim Devrimi” konuları ile 
50, 150 ve 400 kuruş olmak üzere üç değerli anma pulu şek-
linde satışa sunulmuştur. Aynı temayla 1975 yılında hazırla-
nan pullar ise “Kadının Toplumsal Yaşama Katılması”, “Ulusal 
Sigortacılık” ve “Güzel Sanatlara Yöneliş” konularına uygun 
görsellerle 100, 110 ve 250 kuruş değerli olarak basılmıştır.

Having witnessed all of Turkey’s critical junctures throughout 
its history of almost two centuries, and adopting the principle 
of ensuring the well-being, peace and happiness of citizens, the 
Post and Telegraph Organization Corporation (PTT Corp.) has 
been among the greatest supporters of the Republic as well as 
the principles and reforms of Atatürk. Having issued 6 stamp 
series themed “Atatürk’s Works and Revolutions” until today, the 
Company has cherished Atatürk’s legacy in the field of philate-
ly as well. The first of these series was put up for sale as com-
memorative stamps with three values of 50, 150 and 400 kuruş 
with the subjects “Legal Revolution”, “National Economy” and  
“Educational Revolution”. The stamps issued in 1975 under the 
same theme for the values of 100, 110 and 250 kuruş featured 
visuals suitable for the subjects of “Inclusion of Women in Social 
Life”, “National Insurance” and “Orientation towards Fine Arts”. 
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PTT A.Ş.’nin 1976 yılında 100, 200 ve 400 kuruş de-
ğerli olarak tedavüle çıkardığı “Atatürk’ün Eserleri ve 
Devrimleri” temalı pullarda “Atatürk Ordusu”, “Nutuk” 
ve “Yurtta Sulh Cihanda Sulh” konuları işlenmiştir. 
1977 yılında basılan aynı temalı üç değerli anma pu-
lunda ise “Akılcılık”, “Ulusal Egemenlik” ve “Ulusların  

The stamps themed “Atatürk’s Works and Revolutions”, which 
PTT Corp. put into circulation for the values of 100, 200 and 
400 kuruş in 1976, featured the subjects of “Atatürk’s Army”, 
“The Great Speech” and “Peace at Home, Peace in the World”. 
The commemorative stamps of three values issued in 1977 un-
der the same theme featured the subjects of “Rationalism”,  

İstiklal Hareketlerine Önderlik” konuları ele alınmış ve 
bu pullar 100, 200 ve 400 kuruş değerli olarak satışa su-
nulmuştur. 1978 tarihli üç değerli anma pulu ise “İstiklal  
Madalyası”, “Dil Devrimi” ve “Yazı Devrimi” konularının gör-
selleri kullanılarak 2½ lira, 3½ lira ve 5 lira değerli olarak  

“National Sovereignty” and “Leading the Independence Move-
ments of Nations”, and were put up for sale for 100, 200 and  
400 kuruş. The commemorative stamps of three values put into 
circulation dated 1978 for the values of 2½, 3½ and 5 liras fea-
tured the visuals of the subjects “War of Independence Medal”, 
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tedavüle çıkarılmıştır. Aynı temayla 1979 yılında hazırla-
nan üç değerli anma pulu 2½, 3½ ve 5 lira değerli olarak 
basılmış, bu pulların görsellerinde Atatürk ve gençlik,  
laiklik ve Misak-ı Millî konularına yönelik başlıklar kulla-
nılmıştır.

“Language Revolution”, “Alphabet Revolution”. The commem-
orative stamps with three values prepared in 1979 under the 
same theme were put into circulation for 2½, 3½ and 5 liras, 
and the headings of Atatürk and youth, secularism and the  
National Pact were used for the visuals of these stamps.

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi, bugüne kadar “Atatürk’ün Eserleri ve 
Devrimleri” temalı 6 farklı pul serisini tedavüle çıkarmıştır.

Until today, the Post and Telegraph Organization Corporation has issued 6 different 
stamp series themed “Atatürk’s Works and Revolutions”.
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Türkiye’nin en köklü eğitim kurumlarından Gazi Üniversitesi’nin Rektörü  
Prof. Dr. Ibrahim Uslan, “Yenilikçi bir bakış açısına sahip olduğunu bildiğimiz, 

yürüttüğü faaliyetler ve Ar-Ge çalışmalarıyla Türkiye’nin müreffeh bir geleceğe 
ilerlemesinde kayda değer pay sahibi PTT’nin yerleşkemizde açtığı yeni konsept 

işyeri ile Posta Kahvesi bizleri son derece memnun etmiştir” diyor. 
The Rector of Gazi University, one of the most rooted educational institutions of Turkey, 
Prof. İbrahim Uslan says, “The new concept office and Postal Café opened by the PTT, 

which we know adopts an innovative perspective, and has a considerable share in 
Turkey’s progress towards a prosperous future with the activities and R&D works  

it carries out, made us quite content.”

Röportaj Interview: Emre Bozkır 
Fotoğraflar Photographs: Melis Seçkin

Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ibrahim Uslan:
Ülkemizin yüz akı iki güzide kurumumuzun işbirliği 
gençlerimizin eğitim hayatına önemli katkı sağlayacaktır
Gazi University Rector Prof. İbrahim Uslan:
The collaboration of the two distinguished institutions of ours, which make our country 
proud, shall make important contribution to the educational life of our youth

Röportaj
Interview
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Öncelikle, ülkemizin değerli eğitim kurumlarından 
Gazi Üniversitesi’nin günümüzde ulaştığı noktayla 
ilgili değerlendirmelerinizi öğrenebilir miyiz?

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından geçen yıl ül-
kemizin on araştırma üniversitesinden biri ilan edilen Gazi 
Üniversitesi, Türkiye’nin en köklü ve marka üniversiteleri 
arasındadır. Ayrıca, gerek öğretim üyesi potansiyeli ve faa-
liyet gösterdiği alanların kapsamı gerekse gelişmiş teknolo-
jik altyapısıyla ülkemizin en büyük eğitim ve araştırma ku-
rumlarından biridir. Gazi Üniversitesi olarak bilgi üretimine 
katkıda bulunmayı görev ediniyor, yetiştirdiğimiz öğrenciler 
aracılığıyla bilginin topluma yayılmasını sağlamayı ve yaşa-
mın farklı alanlarında karşılaşılan sorunlara çözümler üret-
meyi amaçlıyoruz. Bunun ötesinde, dünyada yaşanan deği-
şim ve dönüşümleri tespit ederek nörobilim, siber güvenlik 
ve eklemeli imalat da dediğimiz üç boyutlu metalik/seramik 
yazıcı teknolojileri gibi alanlarda araştırma üniversiteleri-
miz, kurum ve kuruluşlarımızla bir araya geliyor, işbirlikle-
rimizle önemli projeler geliştiriyoruz. Ülkemizin ilk 4. nesil 
üniversite örneği olan ASELSAN Akademi Lisansüstü Eğitim 
Programı’nı da dört araştırma üniversitesi olarak birlikte 
yürütüyoruz. Bu amaç doğrultusunda üniversitemizin çalış-
malarını etkin ve verimli şekilde sürdürmesini vazgeçilmez 
sorumluluğumuz olarak görüyoruz. 

Gazi Üniversitesi ile PTT A.Ş. arasında bir işbirliği 
protokolü imzalanmış durumda. Bu çerçevede, iki 
önemli kurumun işbirliğine yönelik neler söylemek 
istersiniz? 

PTT ülkemizin en köklü ve en değerli kuruluşlarından biri. 
İki asra yaklaşan bir geçmişe sahip. İnsanların, toplumla-
rın ve devletlerin en önemli ihtiyaçlarından haberleşme 

First of all, could we learn about your evaluations 
regarding the point Gazi University, a valuable 
educational institution of our country, has reached in 
our day?

Declared one of the ten research universities of our country by 
the Council of Higher Education last year, Gazi University is in-
cluded among the most rooted universities of Turkey and is a 
brand in and of itself. Moreover, it is one of the biggest educa-
tion and research institutions of our country in terms of both its 
lecturer potential and the scope of the fields in which it is active 
as well as its developed technological infrastructure. As Gazi 
University, we take upon ourselves to contribute to the produc-
tion of knowledge, and aim to ensure knowledge is disseminat-
ed throughout the society through the students we raise, and to 
come up with solutions to the problems encountered in different 
fields of life. Beyond that, by determining the changes and trans-
formations taking place in the world, we get together with our 
research universities, institutions and establishments in fields 
such as neuroscience, cyber security and three dimensional  
metallic/ceramic printer technologies we also call additive man-
ufacturing. We run the ASELSAN Academy Graduate Education 
Program, the first example of the 4th generation university 
in our country, together as four research universities. To this 
end, we deem it our essential responsibility that our university  
carries out its works efficiently and effectively.

A collaboration protocol has been signed between Gazi 
University and the PTT Corp. Within this framework, 
what would you like to say about the collaboration of 
these two important institutions?

The PTT is one of the most rooted and valuable institutions of 
our country. It has a history of almost two centuries. Ever since 
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alanında kurulduğu günden bu yana 
vatandaşlarımıza güvenilir hizmet 
veriyor. Zaman zaman düşünüyo-
rum, vatan toprağımızın neresinde 
bir insanımız varsa ona mutlaka 
ulaşabilen önemli kurumlarımızdan 
biri PTT. Bu bakımdan çok önemli 
hizmetler veren, büyük bir teşkilat. 
PTT’nin bizlerde oldukça nostal-
jik bir yeri de var. Çok değil, yakın 
bir zamana kadar hepimiz mektup 
yazıyor, telgraf çekiyorduk. Elbet-
te dünya çok değişti, değişmeye de 
devam ediyor; artık neredeyse hiç 
mektup göndermiyoruz. Teknolo-
jik gelişmeler haberleşme araç ve 
yöntemlerimizi bütünüyle yeniledi. 
Ancak memnuniyetle görüyoruz ki 
PTT çağa en iyi şekilde ayak uydu-
ruyor, oldukça çeşitli alanlarda hiz-
met veriyor. Ülkemizin yüz akı bu iki 
güzide kurumumuzun işbirliği her 
şeyden önce gençlerimizin eğitim 
hayatına önemli katkı sağlayacaktır. 
Gazi Üniversitesi Rektörü olarak, 
millî kuruluşumuz PTT ve Genel Mü-
dürümüz Sayın Kenan Bozgeyik’le 
el ele vermekten gurur ve mutluluk  
duyuyorum. 

the day it was established, it has been 
offering our citizens reliable services 
in the field of communication, one of 
the most important needs for individ-
uals, societies and states. I sometimes 
ponder on it; the PTT is an institu-
tion of ours that can reach any citizen 
wherever he may be on the soil of our 
homeland. In this sense, it is a big or-
ganization that is offering very signif-
icant services. The PTT also has a very 
nostalgic place for us. Not long ago 
we all used to write letters, and send 
telegrams. The world, of course, has 
changed dramatically and continues 
to do so; we almost no longer send any 
letters. The technological developments 
have completely renewed our commu-
nication tools and methods. Howev-
er, we are pleased to see that the PTT 
keeps up with the age in the best possi-
ble way, and offers services in a varie-
ty of fields. Above all, the collaboration 
of the two distinguished institutions of 
ours, which make our country proud, 
shall make important contribution to 
the educational life of our youth. As the 
Rector of Gazi University, I am proud 
and happy to join forces with the PTT, 
our national institution, and our Di-
rector General Mister Kenan Bozgeyik.

“Gazi Üniversitesi 
olarak, 

öğrencilerimizin 
ve çalışanlarımızın 

yerleşkemizde rahat 
etmesi ve keyifli 

vakit geçirmesi bizim 
için çok önemli. 
Onların Posta 

Kahvesi’nde mutlu 
anlar yaşayacağına 

inanıyorum.”
“As Gazi University, it 
is quite important for 
us that our students 
and employees are 

comfortable and spend 
a good time in our 

campus. I believe they 
will have a happy time 

at the Postal Café.”
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İşbirliği kapsamında PTT A.Ş.’nin Gazi Üniversitesi 
yerleşkesinde açtığı yeni konsept işyeri ülkemizdeki 
üniversitelerde bir ilk oldu. Bu konuyla ilgili görüş-
lerinizi alabilir miyiz?

Gazi Üniversitesi ailesi olarak amacımız öğrencilerimizin 
hayat boyunca “İyi ki Gaziliyim” diyebilmesini sağlamak, 
onlara kaliteli eğitim ortamı sunmak ve mutlu bir üniversite 
yaşamı sürmelerini sağlamaktır. Bu çerçevede, hem öğrenci-
lerimizin hem de akademik ve idari personelimizin hayatını 
kolaylaştıracak yeniliklere, hizmetlere daima açığız. Yeni-
likçi bir bakış açısına sahip olduğunu bildiğimiz, yürüttüğü 
faaliyetler ve Ar-Ge çalışmalarıyla Türkiye’nin müreffeh bir 
geleceğe ilerlemesinde kayda değer pay sahibi PTT’nin yer-
leşkemizde açtığı yeni konsept işyeri bu anlamda bizleri son 
derece memnun etmiştir. 

Yeni konsept işyeriyle birlikte hizmete sunulan  
Posta Kahvesi sizce kampüs yaşamına neler katacak? 

Belirttiğim gibi, bizler öğrencilerimize, akademik kadromuza 
ve diğer çalışanlarımıza bilimsel, sanatsal, kültürel, sportif 
ve mesleki açıdan gelişimi sürekli kılan bir üniversite ortamı 
sunma gayreti içindeyiz. Bunun için onların yerleşkemizde 
rahat etmesine ve keyifli vakit geçirmesine önem veriyoruz. 
Sloganımız ise “Gazili olmak ayrıcalıktır.” PTT’miz de ülke-
mizdeki üniversitelerde ilk olma özelliği taşıyan yeni konsept 
PTT işyeri ve Posta Kahvesi’ni yerleşkemizde hizmete suna-
rak bu ayrıcalığı bize bir kez daha hissettirdi. Öğrencilerimiz 
ve çalışanlarımızın Posta Kahvesi’nde mutlu anlar yaşayaca-
ğına inanıyor, başta Genel Müdürümüz olmak üzere bütün 
PTT ailesine teşekkür ediyorum.

The new concept office the PTT Corp. launched inside 
the Gazi University campus as part of the collaborati-
on is a first in the universities in our country. Could 
we learn about your opinion on the matter?

As the Gazi University family, our goal is to ensure that our stu-
dents, throughout their lives, can say “So good to be a member 
of Gazi”, to offer them a quality education environment, and to 
make sure they lead a happy university life. Within this frame-
work, we are always open to innovations and services that will 
facilitate the lives of both our students as well as academic and 
administrative staff. In this sense, the new concept office opened 
by the PTT, which we know adopts an innovative perspective, 
and has a considerable share in Turkey’s progress towards a 
prosperous future with the activities and R&D works it carries 
out, has made us quite content.

What do you think the Postal Café, offered to service 
together with the new concept office, will add to the 
campus life? 

As I have indicated, we strive to offer our students, academic 
staff and other employees a university environment that renders 
development sustainable in scientific, artistic, cultural, sportive 
and occupational senses. Thus, we deem it important that they 
are comfortable and have a good time in our campus. Our slogan 
is “Being a Gazi member is a privilege”. Our PTT, too, by offer-
ing the new concept PTT Office – a first in the universities of our 
country – and the Postal Café to service in our campus, made us 
feel this privilege once again. I believe that our students and em-
ployees will have a happy time at the Postal Café, and thank the 
entire PTT family, primarily our Director General.
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Bütün çiçekler  
öğretmenlerimize...
All the flowers for our teachers...

Elvin Otman 

“Bring me flowers! Bring all the flowers of 
the world here!” These were the last words 
of the village teacher Şefik Sınığ. In the last 
moment of his life, he wanted only one thing: 
To see his flowers which he planted, germi-
nated and grew in the most remote villages 
of Anatolia, in other words his students… 
His words were engraved by the skillful pen 
of Ceyhun Atuf Kansu, and were written in 
verses with “All the Flowers of the World”. 
They became the call of teachers to their 
students, in other words, to those colorful 
flowers they grew. 

For teachers, their students are their flow-
ers that they have put utmost effort in. 
Their students are their life energy, per-
haps that is why teachers grow old late. 
Each student is hope, the future. Teachers 
shape the future. Their job is tough, respon-
sibility great, effort sacred. 

“Bana çiçek getirin! Dünyanın bütün çi-
çeklerini buraya getirin!” Köy öğretmeni 
Şefik Sınığ’ın ağzından dökülen son söz-
lerdi bunlar. Yaşamının son anında, tek 
bir şey istiyordu sadece: Anadolu’nun en 
ücra köylerinde ektiği, filizlendirdiği, bü-
yüttüğü çiçeklerini, yani öğrencilerini son 
bir kez görmek... Onun sözleri Ceyhun 
Atuf Kansu’nun usta kaleminde işlendi, 
“Dünyanın Bütün Çiçekleri”yle mısralara 
döküldü. Öğretmenlerin öğrencilerine, 
yetiştirdikleri o rengârenk çiçeklere ses-
lenişi oldu.

Bir öğretmen için öğrencisi, büyük emek 
verdiği eşsiz çiçeğidir. Öğrencileri onun 
yaşam enerjisidir, belki de bu yüzden 
geç yaşlanır öğretmenler. Her bir öğren-
ci umuttur, gelecektir. Öğretmen gelece-
ği şekillendirir. Görevi zor, sorumluluğu  
büyük, çabası kutsaldır. 
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Ailemizden sonra ilk kez öğretmenlerimiz tanıştırdı bizi dış 
dünyayla. Bizlere bilginin kapılarını açan öğretmenlerimiz 
sayesinde okumayı, yazmayı, saymayı ve nicesini öğrendik. 
Aklın ve bilimin ışığını onlar yansıttı yolumuza. Kimimizin 
kahramanları oldular. Onlar gibi konuşmaya, giyinmeye, on-
lar gibi davranmaya çalıştık. Kimimiz onlara öykünerek seçti 
mesleklerini. Bizlere sadece ders anlatmadı öğretmenleri-
miz; ahlaklı, adil, dürüst, dakik ve düzenli olmanın önemini 
de onlardan öğrendik. Kendi sınırlarımızı aşmamıza yardım 
ettiler. Bizi bize anlattılar çoğu zaman; aynamız olup kendi-
mizi keşfetmemizi sağladılar. Kısacası, çocukken dilimizden  
düşmeyen o meşhur şarkıda söylediğimiz gibi “her şey”  
oldular bize. 

After our families, it is our teachers that introduced us to the 
outside world for the very first time. Thanks to our teachers 
who opened the doors of knowledge to us, we learned to read, 
write, count and much more. They projected the light of reason 
and science on our path. To some of us, they became heroes. We 
tried to talk, dress and act like them. Some of us chose their oc-
cupations by imitating them. Our teachers did not only teach us 
lessons; from them we also learned of the importance of being 
moral, fair, honest, punctual and neat. They helped us cross our 
own limits. Most of the time, they told us of ourselves; became 
our mirrors and ensured that we discover ourselves. In short, 
as in the famous song that we kept singing when we were kids, 
they became “everything” to us. 

Her öğrenci umuttur, gelecektir. Öğretmen geleceği şekillendirir.  
Görevi zor, sorumluluğu büyük, çabası kutsaldır. 

Each student is hope, the future. Teachers shape the future.  
Their job is tough, responsibility great, effort sacred. 
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Zaman zaman kızdırsak da bize küsmediler. Kimi vakit on-
ları hayal kırıklığına uğratsak da hiç vazgeçmediler bizden. 
Ne karlı yollar engel oldu onlara, ne yaşamın zorlayıcı koşul-
ları… İmkansızlıklar içinde imkan yaratmayı da başardılar; 
sıkıcı gelen dersleri eğlenceli hale getirmeyi de. Amaç tekti:  
Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği hedefe ulaşmak; “fikri 
hür, vicdanı hür, irfanı hür” nesiller yetiştirmek. Kimi ömrü-
nü adadı bu hedefe; kimi gözünü bile kırpmadan canını ortaya 
koyup şehadete yürüdü…

Ülkemizde her 24 Kasım, Öğretmenler Günü olarak kut-
lanır. Zira Millet Mektepleri Talimatnamesi’nin yayımlan-
dığı ve Ulu Önder Atatürk’e başöğretmen unvanının veril-
diği tarih, 1928 yılının 24 Kasım’ıdır. 1981’e gelindiğinde,  
Atatürk’ün 100. doğum yılı kutlamaları çerçevesinde  
24 Kasım, Öğretmenler Günü ilan edilir.

Bu 24 Kasım’da da Başöğretmen Atatürk başta olmak üzere 
ebediyete göç etmiş tüm öğretmenlerimizi minnet ve rah-
metle anıyor, görev başında kutsal mesleğini icra eden her bir 
öğretmenimize de sevgi, saygı ve şükranlarımızı sunuyoruz. 
Dünyanın bütün çiçekleri onların olsun, Öğretmenler Günü 
kutlu olsun!

Even though we upset them from time to time, they did not get 
cross with us. Although we sometimes disappointed them, they 
did not give up on us. Neither snowy roads prevented them, nor 
the challenging conditions of life… They managed to both create 
possibilities out of the impossible, and to make boring lessons 
fun. There was a single purpose: To reach the goals pointed 
out by Mustafa Kemal Atatürk; to raise generations “with a 
free mind, free conscience and free wisdom”. Some dedicated a 
lifetime to this cause, whereas some others walked the walk of 
martyrdom without batting an eye…

Each 24 November is celebrated as the Teachers’ Day in our 
country since that day of the year 1928 was when the Bylaw on 
National Schools was issued and the Great Leader Atatürk was 
given the title of head teacher. In 1981, within the framework 
of the celebrations of the 100th birth anniversary of Atatürk,  
24 November was declared the Teacher’s Day. 

This 24 November, we once again commemorate all our teach-
ers who have transitioned to eternity, especially Head Teacher 
Atatürk with gratitude and mercy, and extend our love, respect 
and blessings to our teachers who take up this sacred occupa-
tion. All the flowers to them, Happy Teachers’ Day!

24 Kasım 1928, Millet Mektepleri Talimatnamesi’nin yayımlandığı ve Ulu Önder 
Atatürk’e başöğretmen unvanının verildiği tarihtir. Ülkemizde her 24 Kasım, 

Öğretmenler Günü olarak kutlanır.
24 November 1928 is the day on which the Bylaw on Nation Schools was issued and the 

Great Leader Atatürk was granted the title of head teacher. In our country, 24 November is 
celebrated as Teachers’ Day.
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Türkiye’de bir ilk: PTT Kargo Drone
A first in Turkey: PTT Kargo Drone

Rekabetin hemen her sektörde son derece çetin olduğu günü-
müz dünyasında hangi hizmet sahası olursa olsun firmaları 
ön plana taşıyan, rakipleri karşısında bir adım önde konum-
landıran iki “H faktörü” var: Hız ve haz. İhtiyaç duyduğu veya 
talep ettiği ürün ve hizmetlere mümkün olan en kısa sürede 
ulaşmak isteyen günümüz müşterisi seçim yaparken öncelik-
le hıza ve hazza, diğer bir deyişle memnuniyete azami değer 
atfediyor. Bu durum daha ziyade e-ticaret siparişleri için söz 
konusu. Geçtiğimiz sene bir lojistik/yazılım firması tarafından 
yayımlanan bir araştırma, millî ve küresel ekonomilere muaz-
zam katkı potansiyeli bulunan e-ticaretin en kritik unsurların-
dan teslimat hızının önemini açıkça ortaya koydu. Araştırma 
kapsamındaki e-ticaret müşterilerinden yüzde 80’i siparişle-
rinin aynı gün kargoya verilmesini beklediklerini belirtirken 
yaklaşık yarısı ürünün daha kısa sürede teslim edilmesi için 
fazladan ücret ödemeye gönüllü olduklarını vurguladı. 

In our day when competition is quite tough in almost every sec-
tor, there are two “S factors” that take companies one step fur-
ther and position them ahead of their competition regardless 
of service field: Satisfaction and speed. When making choices, 
the customer of our day – who wants to reach their desired or 
needed products and services in the shortest time possible –  
attributes significant value to first speed and then satisfaction, 
that is customer satisfaction. This case is particularly valid for 
e-commerce orders. A research published last year by a logis-
tics/software company clearly revealed the importance of de-
livery speed, a critical component of e-commerce, which has 
tremendous contribution potential to national economies as 
well as the global one. Whereas 80 percent of the customers 
included within the scope of the research indicated that they  
expect same day shipping for their orders, about half under-
lined that they are willing to pay more for faster delivery.

Çağla Taşkın

PTT teknolojileri
PTT technologies
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Piyasa araştırmaları ve müşteri analizleri, teslimat sürecini 
dijital çağın müşterisinin ihtiyaç ve beklentileri (memnuni-
yeti) doğrultusunda şekillendirmenin önemine işaret edi-
yor. Posta idareleri söz konusu olduğunda konunun farklı 
bir boyutu daha var. Kanuni sorumluluk ve Evrensel Hizmet  
Yükümlülüğü gereği hizmet verdikleri ülkenin her köşesine 
ve vatandaşların bulunduğu her yere ulaşma hedefiyle hare-
ket eden bu kurumlar, en zorlu koşullarda dahi teslimatı ger-
çekleştirmek mecburiyetinde bulunuyor. Hız, haz ve Evrensel 
Hizmet Yükümlülüğü birlikte düşünüldüğünde posta idarele-
ri için teslimat sürecini hızlandıracak ve kolaylaştıracak se-
çenekler arasında drone (İnsansız Hava Aracı-İHA) ön plana 
çıkıyor. Değişim ve dönüşüm sürecini Ar-Ge ve inovasyonda 

Market research and customer analyses point to the importance 
of shaping the delivery process in accordance with the needs 
and expectations (satisfaction) of the customer of the digital 
age. When it comes to postal administrations, the matter takes 
on yet another aspect. These institutions, which, as necessitat-
ed by legal responsibility and Universal Service Obligation, 
act with the aim of reaching every single corner of the country 
they serve and wherever its citizens may be, and must deliver 
even in the most challenging conditions. When speed, satisfac-
tion and Universal Service Obligation are considered together, 
drones (Unmanned Aerial Vehicles-UAVs) come to the fore as 
the option that will speed up and facilitate the delivery process 
for Posts. Enhancing its service diversity by basing its change 

temellendirerek hizmet çeşitliliğini artıran, teknolojiyi  
faaliyetlerine entegre ederek müşteri memnuniyetini en üst 
seviyeye taşıyan Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi  
(PTT A.Ş.) dünyada drone ile teslimat denemeleri gerçekleşti-
ren sayılı posta idareleri arasında yer alıyor. 

and transformation process on R&D and innovation, and max-
imizing customer satisfaction by integrating technology into 
its activities, the Post and Telegraph Organization Corporation 
(PTT Corp.) is included among the numbered Posts of the world 
that carries out drone delivery trials. 

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi dünyada drone ile teslimat denemeleri 
gerçekleştiren sayılı posta idareleri arasında yer almaktadır. 

The Post and Telegraph Organization Corporation is included among the numbered 
Posts of the world that carries out drone delivery trials.
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Teslimatta büyük atılım

PTT A.Ş.’nin PTT Kargo Drone isimli çok rotorlu (dikey yöne-
limli pervane) insansız hava aracı -20 ile 50 santigrat derece 
arasında çalışabilmesinin yanı sıra yağmurlu havada ve çok 
şiddetli olmayan rüzgarda da uçabiliyor. Yükün taşındığı çan-
tanın suya dayanıklı olması, ürünü harici hava koşullarından 
koruyor. PTT Kargo Drone’un en önemli avantajlarından biri, 
taşıma sandığından çıkarılıp havalanana kadar geçen zama-
nın, yani kurulum süresinin beş dakikadan kısa olması. Bu 
sayede araç ve yükü kısa sürede havalanabiliyor. Yük taşıma 
operasyonlarıyla ilişkili olarak, PTT Kargo’nun mevcut kargo 
kutuları arasından küçük boy için XS (1 kilogram taşıma ka-
pasitesi, 6 kilometre menzil ve 20 dakika uçuş süresi), orta boy 
için XM (1,5 kilogram taşıma kapasitesi, 14 kilometre menzil 
ve 34 dakika uçuş süresi) ve büyük boy için XL (7 kilogram 
taşıma kapasitesi, 14,5 kilometre menzil ve 31 dakika uçuş sü-
resi) modelleri üzerinde çalışılıyor. Tam otonom iniş ve kalkış 
yapabilen, otonom olarak verilen uçuş görevlerini gerçekleşti-
rebilen PTT Kargo Drone, paket tutma ve bırakma özelliğine 
sahip. İleri, yana ve dikey uçabilmesinin yanı sıra askıda kal-
ma ve acil iniş gibi manevralar da yapabilen araç, yer kontrol 
istasyonu ile iletişimin kesilmesi veya bataryanın zayıflaması 
halinde taşıdığı yüke zarar gelmeden kalkış noktasına geri dö-
nebiliyor. PTT Kargo Drone gerçek zamanlı veri transferi ger-
çekleştirdiğinden uçuş ve teslimat sürecinin tamamı uzaktan 
izlenebiliyor ve gerektiğinde müdahalede bulunulabiliyor.

PTT Kargo Drone ile Türkiye’de bir ilke imza atan PTT A.Ş., 
drone taşımacılığını yakın zamanda teslimat sürecine tama-
men entegre ederek hâlihazırda son derece yaygın olan eri-
şim ağını daha da etkin kılmayı hedefliyor.

Major leap in delivery

The PTT Corp.’s multi-impeller (vertically-oriented props) un-
manned aerial vehicle called PTT Kargo Drone can both run 
in between -20 to 50 centigrade degrees and fly in rainy and 
fairly windy weather. That the bag in which the dispatch is car-
ried is waterproof protects the product from outside weather 
conditions. One of the most significant advantages of PTT Kargo 
Drone is that the time it takes to take the vehicle out of its car-
rying box and fly it, that is its setup time is under five minutes, 
which allows the vehicle and its dispatch to take flight quickly. 
In terms of package carrying operations, among the existing 
shipment boxes of PTT Kargo, the models of XS (load capac-
ity of 1 kilogram, range of 6 kilometers and flight period of  
20 minutes) for the small size, XM (load capacity of 1.5 kilograms, 
range of 14 kilometers and flight duration of 34 minutes) for the 
medium size, and XL (load capacity of 7 kilograms, range of  
14.5 kilometers and flight duration of 31 minutes) for the big size 
are being worked on. PTT Kargo Drone, which can take off and 
land autonomously, and carry out autonomously given flight 
tasks, can grab and release packages. The vehicle, which, in ad-
dition to flying forward, sideways and vertically, can perform 
maneuvers such as floating and emergency landing, can return 
to the point of take off without damage to its load in case of bro-
ken communication with the ground control station and weak 
battery. Since the PTT Kargo Drone can transfer real-time data, 
the entire flight and delivery process can be remote monitored, 
and interventions can be made when necessary. 

Realizing a first in Turkey with the PTT Kargo Drone, the  
PTT Corp. is planning to soon integrate drones into its delivery 
process, and render its already quite widespread network even 
more efficient. 
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Tuna’nın incisi
Budapeşte
The pearl of the Danube 
Budapest

Ali Yolcu

Located in the Central Europe, Budapest is situated 
in the central-northern region of the country. 
Turned into a single city through the unification 
of the cities of Buda on the eastern coast of the  
River Danube and Pest on the western coast with 
the Chain Bridge in 1873, Budapest is one of the most 
populous cities of Central Europe with its popula-
tion exceeding 1 million 750 thousand. 

Orta Avrupa’da yer alan Macaristan’ın başkenti 
Budapeşte, ülkenin orta-kuzey bölgesinde ko-
numlanır. Tuna Nehri’nin doğu kıyısındaki  
Budin ve batı kıyısındaki Peşte şehirlerinin 
1873’te Zincir Köprüsü ile birbirine bağlanmasıy-
la tek bir kente dönüştürülen Budapeşte, bugün  
1 milyon 750 bini aşan nüfusuyla Orta Avrupa’nın 
en kalabalık şehirlerinden biridir.

Dünya destinasyonları
Destination:World
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Budapeşte, Orta Avrupa’nın en 
kalabalık şehirlerinden biridir.

Budapest is one of the most populous 
cities of the Central Europe.

Budapeşte’nin bulunduğu topraklarda tarihte ilk kez Keltler 
yerleşim kurmuştur. Ardından Roma İmparatorluğu’nun 
hakimiyetine giren bölge, 9. yüzyılda Macar kabileleri tara-
fından ele geçirilmiştir. Macar Krallığı kurulduktan sonra  
13. yüzyılda başlayan Tatar akınlarına karşı Kral IV. Béla 
tarafından savunma duvarları ile koruma altına alınan  
Budin’de, bir kraliyet sarayı inşa edilmiş ve şehir 1361’de  
Macar Krallığı’nın başkenti ilan edilmiştir. Bu tarihten son-
ra giderek zenginleşen Budin, önemli yapılarla donatılmış-
tır. Örneğin, Rönesans akımından etkilenen Kral Mathias  
Corvinus’un burada kurduğu kütüphane 15. yüzyılda tarih, 
bilim ve felsefe alanlarında Avrupa’nın en geniş koleksiyonu-
na ev sahipliği yapmıştır. 1526’da Kanuni Sultan Süleyman 
tarafından Osmanlı İmparatorluğu topraklarına katılan  
Budin ve Peşte’de Osmanlı hakimiyeti 1686’ya kadar sürmüş-
tür. Bu tarihten I. Dünya Savaşı’nın sonuna kadar Avusturya- 
Macaristan İmparatorluğu’nun iki başkentinden biri olan  
Budapeşte, bugün “Tuna’nın incisi” olarak bilinmekte ve  
II. Dünya Savaşı’nda aldığı ağır yaralara rağmen parıldamaya 
devam etmektedir.

The lands on which Budapest lies were first settled by the 
Celts. The region, which later fell under the rule of the Roman  
Empire, was conquered by Hungarian tribes in the 9th centu-
ry. After the Kingdom of Hungary was founded, a royal palace 
was constructed in Buda, which was taken under protection by 
King Béla IV with defensive walls against the Tatar raids start-
ing in the 13th century, and the city was declared the capital of 
the Kingdom of Hungary in 1361. Getting increasingly richer 
after this date, Buda was equipped with important structures. 
For example, the library founded by King Mathias Corvinus, 
who was influenced by the Renaissance movement, hosted the 
widest collection in Europe in the fields of history, science and 
philosophy in the 15th century. In Buda and Pest, which were 
annexed by Suleiman the Magnificent to the Ottoman Empire 
in 1526, the Ottoman hegemony continued until 1686. Budapest 
– which was one of the two capitals of the Austro-Hungarian  
Empire from this date to the end of the First World War – is 
known today as the “Pearl of Danube” and continues to shine 
despite having been heavily wounded during the Second 
World War. 
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Budapeşte turizminde termal sular 
özel bir öneme sahiptir. Şehrin tepe-
lerinde 120’den fazla termal kaynak 
olduğu bilinmektedir. Yerli ve ya-
bancı turistlerin her mevsim ziyaret 
ettiği, her bütçeye uygun çok sayı-
daki termal tesis arasında Osmanlı 
döneminden kalma Rudas, Kiraly 
ve Veli Bej hamamları da yer al-
makta ve oldukça ilgi görmektedir.  

Thermal waters have a special im-
portance in the tourism of Budapest. 
It is known that there are over  
120 thermal springs on the hills of the 
city. Among many thermal facilities, 
which local and foreign tourists vis-
it in each season and are convenient 
for every budget are Rudas, Kiraly 
and Veli Bej public baths from the  
Ottoman period which draw great 

Budapeşte turizminde 
termal sular özel bir 

öneme sahiptir. Şehrin 
tepelerinde 120’den 
fazla termal kaynak 

olduğu bilinmektedir.
Thermal waters have 
a special importance 

in the tourism of 
Budapest. It is known 

that there are over  
120 thermal springs on 

the hills of the city.

1662 yılında şehri ziyaret eden  
Evliya Çelebi, dünyaca meşhur eseri 
Seyahatname’de bölgenin coğraf-
yası, mimarisi, ekonomik ve sosyal 
hayatı hakkında ayrıntılı bilgiler 
vermiştir. Bu bilgilere göre bugün 
yalnızca birkaçı ayakta kalan çok 
sayıda camisi, mescitleri, medre-
seleri, hanları ve hamamlarıyla 
Budin, o dönemde Avrupa’nın kal-
bindeki bir Osmanlı kenti görünü-
mündedir.

attention. Evliya Çelebi, who visited 
the city in 1662, gave detailed infor-
mation regarding the geography, 
architecture, economic and social life 
of the region in his world-renowned 
work, the Book of Travels. These in-
formation depict Buda in that period 
as an Ottoman city in the heart of  
Europe with its many mosques, 
prayer rooms, madrasahs, inns and 
public baths, among which only a 
few have reached today. 
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With its location in the center of highways and railways 
throughout the country that oversees the two coasts of the  
River Danube, Budapest is not only the political but also cul-
tural, commercial and industrial center of Hungary. In the 
city, there are many food, ready-to-wear, pharmaceutical, 
cosmetics and lumber factories and paper mills as well as iron 
and steel plants, petro-chemistry facilities and thermal plants, 
which form the heavy industry. 

Budapeşte aynı zamanda bir bilim ve eğitim merkezidir. 
1367’de kurulan ve Macaristan’ın en köklü üniversitesi olarak 
bilinen Peç Üniversitesi başta olmak üzere uluslararası düzey-
de tanınan Orta Avrupa Üniversitesi, Macar Bilimler Akade-
misi ve Macar Güzel Sanatlar Üniversitesi gibi okullar, dünya-
nın çeşitli ülkelerinden öğrencileri Budapeşte’ye çekmektedir.

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Budin Kalesi ve 
Andrassy Bulvarı gibi tarihî mekanlar şehrin daha çok Budin 
tarafında konumlanmıştır. 1265’e tarihlenen Budin Kalesi 
bugün ayakta olmasa da 1700’lü yıllarda Barok tarzda inşa 
edilen büyük saray tüm ihtişamıyla gözler önündedir. Aynı 
bölgede Macar Askerî Tarih Müzesi ve Müzik Müzesi’nin yanı 
sıra Orta Çağ’dan ve 19. yüzyıldan kalma kilise ve evler de 
bulunmaktadır. Geçmişi 1872’ye uzanan Andrassy Bulvarı ise 
Devlet Opera Evi, Bale Okulu ve Macar Güzel Sanatlar Üni-
versitesi gibi önemli tarihî yapılara ev sahipliği yapmaktadır. 
Restore edilerek pansiyona dönüştürülen eski konaklarının 

Budapest is a center of science and education, as well. Interna-
tionally renowned schools such as Pécs University in particular 
– established in 1367 and known as the most rooted university 
of Hungary – the Central European University, the Hungarian 
Academy of Sciences and the Hungarian University of Fine Arts 
attract students from various countries of the world to Budapest. 

Historical venues such as the Buda Castle and Andrassy Ave-
nue, which are inscribed on the UNESCO World Heritage List, 
are mostly located on the Buda side of the city. Even though the 
Buda Castle, which dates back to 1265, hasn’t reached today, the 
great palace constructed in Baroque style in the 1700s is still 
in sight with all its magnificence. In the same region, church-
es and houses of Middle Age and 19th century as well as the  
Hungarian Museum of Military History and the Museum of Mu-
sic History are located. The Andrassy Avenue, which dates back 
to 1872, hosts important historical buildings such as the State 
Opera House, the Ballet School and the Hungarian Museum 

Ülke genelindeki kara ve demiryollarının merkezinde bu-
lunan ve Tuna Nehri’nin iki kıyısına hükmeden konumuyla  
Budapeşte, Macaristan’ın yalnızca politik değil, aynı zamanda 
kültürel, ticari ve endüstriyel merkezidir. Şehirde, ağır sana-
yiyi oluşturan demir-çelik fabrikaları, petrokimya tesisleri ve 
termik santrallerin yanı sıra çok sayıda gıda, hazır giyim, ilaç, 
kozmetik, kereste ve kağıt fabrikası da bulunmaktadır.
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yanı sıra kafeleri, restoranları, tiyatroları ve butikleriyle 
Andrassy Bulvarı, Budapeşte’nin en önemli alışveriş ve ge-
zinti alanlarından biridir. Macaristan Sanat Müzesi ve şehrin 
1000. yılı kutlamalarında açılışı gerçekleştirilen Kahraman-
lar Meydanı da bu bulvar üzerindedir. Yine UNESCO Dünya 
Miras Listesi’nde bulunan Gellért Tepesi, Budapeşte’nin yo-
ğun ilgi gören bir diğer merkezidir. 

Budapeşte’de her yıl çok sayıda festival düzenlenir. Ağustos 
ayında tüm dünyadan tanınmış sanatçılarla binlerce katılım-
cıyı ağırlayan Sziget Müzik Festivali, Avrupa’nın en iyi beş fes-
tivalinden biri olarak anılır. Üç hafta boyunca konser, opera, 
bale ve tiyatro performanslarının sergilendiği Bahar Festivali 
de Avrupa’nın en önemli kültürel etkinliklerinden biri kabul 
edilir. Dünyanın her yerinden satranç ustalarını ve satranç-
severleri konuk eden Satranç Festivali de Bahar Festivali’nin 
bir parçasıdır. 

Tarihî yapıları, köprüleri, festivalleri, termal tesisleri, canlı 
günlük hayatı ve çeşitli alışveriş seçenekleriyle Budapeşte, her 
mevsim ziyaret edilebilen eşsiz bir destinasyondur.

of Fine Arts. With its old mansions, which were transformed 
into hostels after having been restored as well as cafes, restau-
rants, theaters and boutiques, the Andrassy Avenue is one of the 
most important shopping and excursion areas of Budapest. The 
Hungarian Museum of Art and the Heroes Square, which was 
opened during the 1000th anniversary celebrations of the city, 
are also on the same avenue. The Gellért Hill inscribed on the 
UNESCO World Heritage List is another attention-grabbing 
center of Budapest. 

Many festivals are held in Budapest every year. The Sziget Mu-
sic Festival, which hosts world-renowned artists and thousands 
of participants every August, is considered one of the five best 
festivals of Europe. The Spring Festival, during which concerts, 
operas, ballets and theatre plays are performed for three weeks, 
is considered one of the most important cultural activities of Eu-
rope. Hosting many chess masters and chess lovers from all over 
the world, the Chess Festival is too, a part of the Spring Festival. 

With its historical buildings, bridges, festivals, thermal facilities, 
vivacious daily life and various shopping alternatives, Budapest 
is a unique destination that can be visited in every season.
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200’ün üzerinde noktaya  
Turpex güvencesiyle  

Hızlı teslimat, kolay takip



Sunduğu kaliteli hizmetlerle yaklaşık iki 
asırdır insanımızın yanında yer alan, ül-
kemizin kolektif hafızasının en özel un-
surlarından olan Posta ve Telgraf Teşkilatı 
Anonim Şirketimiz (PTT A.Ş.), geçtiğimiz 
ay 178’inci kuruluş yıldönümünü kutla-
mıştır. Geçmişinden ve vatandaşımızın 
güveninden aldığı gücü iddialı ve inovas-
yon odaklı bir gelecek vizyonuyla har-
manlayan PTT’miz, 178’inci yaşını büyük 
bir değişim ve dönüşüm sürecini başarıyla 
yönetmenin gururuyla idrak etmiştir. Şir-
ketimizi hem ülkemizin yüz akı kurumları 
hem de dünyanın önde gelen posta idare-
leri arasında konumlandıran söz konusu 
sürecin saiklerine baktığımızda karşımıza 
birkaç farklı unsur çıkmaktadır. Öncelik-
le, iletişim ve haberleşme teknolojilerinde 
yaşanan değişim, dünyanın hemen her 
yerinde posta idarelerinin kendilerini, 
sundukları ürün ve hizmetleri yeniden 

Having stood by our people for almost two 
centuries with the quality services it offers 
and an important part of our country’s col-
lective memory, our Post and Telegraph 
Organization Corporation (PTT Corp.) cel-
ebrated its 178th establishment anniversary 
last month. Blending the strength it derives 
from its past and the trust of our citizens 
with a bold and innovation-oriented vision 
for the future, our PTT has celebrated its 
178th anniversary with the pride of success-
fully managing a major change and trans-
formation process. When we look into the 
motives of the said process, which positions 
our Company among the sublime institu-
tions of our country as well as the leading 
postal administrations of the world, we 
see a few different factors. First of all, the 
change experienced in communication 
and information technologies has forced 
Posts from almost every part of the world 

 PTT’miz 178’inci 
yılını büyük bir 

değişim ve dönüşüm 
sürecini başarıyla 
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etmiştir.
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a major change 

and transformation 
process.

Adil Zembat
PTT A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı
PTT Corp. Deputy Director General

Değişen ve dönüşen PTT’de  
sektörel liderlik atılımları
Sectoral leadership leaps at the  
changing and transforming PTT

Değişen ve dönüşen PTT
Changing and transforming PTT
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değerlendirmelerini zorunlu kılmış, bu kurumların etkinlik 
ve kârlılıklarını sürdürebilmeleri için geniş çaplı bir reviz-
yon ihtiyacı hasıl olmuştur. Bu durumun etraflı bir analizini 
yapan Şirketimiz, Hükümetimizin 2023 vizyonunu da kendi 
yapı ve hedeflerine adapte ve entegre ederek bir yol haritası 
belirlemiş, 2016 yılında Stratejik Dönüşüm Programı’nı res-
men hayata geçirmiştir. Nihai amacı yurt içi ve yurt dışında 
sektörel liderlik olarak tanımlanabilecek söz konusu program, 
Şirketimizi birçok iştirakiyle çeşitli sahalarda etkin faaliyet 
gösteren bir dünya markası olma hedefine taşımada kritik rol 
üstlenmektedir.

Yapısal dönüşüm süreci

Yapısal ve yönetimsel reformlar, Şirketimizin sektörel liderlik 
vizyonunun en önemli payandalarından birini teşkil etmek-
tedir. Bu bağlamda, insan kaynaklarının optimum verimle 
kullanılması, mevcut yapının etkinliğini artıracak şekilde re-
vize edilmesi ve sunulan ürün ve hizmetlerde kalitenin en üst 
seviyeye çıkarılması amacıyla uygulanan Entegre Yönetim 
Sistemi (EYS) büyük önem taşımaktadır. Sunulan hizmet-
lerin etkinliğinin pekiştirilmesine yönelik ISO 9001 Kalite  
Yönetim Sistemi (KYS) ve ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti  
Yönetim Sistemi (MMYS), çevreye duyarlılık ekseninde şekil-
lenen ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi (ÇYS), çalışanların 
odak noktasını teşkil ettiği OHSAS (TS) 18001 İş Sağlığı ve 
Güvenliği Yönetim Sistemi (İSGYS) ile bilgi güvenliği konu-
su üzerinde temellenen ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim 

to reevaluate themselves as well as the products and services 
they offer, and a far-reaching need for revision emerged so as 
to ensure that these institutions maintain their efficiency and 
profitability. Having carried out an in-depth analysis of this sit-
uation, our Company – by also integrating and adapting the 
2023 vision of our Government to its own structure and goals 
– determined a roadmap, and in 2016 officially initiated the  
Strategic Transformation Program. The said program, the ul-
timate goal of which can be defined as sectoral leadership at 
home and abroad, plays a critical role in terms of delivering our 
Company to its goal of becoming a global brand that carries out 
efficient activities in various fields with its many affiliates.

Structural transformation process

Structural and administrative reforms constitute one of the 
most important pillars of our Company’s sectoral leadership vi-
sion. In this context, the Integrated Management System (IMS) 
implemented with the aim of making use of human resources 
with optimum yield, revising the current structure so as to en-
hance efficiency, and maximizing the quality of the products 
and services offered, is of major importance. Comprised of the 
components of ISO 9001 Quality Management System (QMS) 
and ISO 10002 Customer Satisfaction Management System, 
which are aimed towards strengthening the effectiveness of the 
services; ISO 14001 Environment Management System (EMS), 
which is shaped around environmental consciousness; OHSAS 
(TS) 18001 Occupational Health and Safety Management 
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Sistemi (BGYS) bileşenlerinden oluşan EYS, Şirketimizin 
günümüzün çetin rekabet koşullarında avantajlı şekilde 
konumlanmasını sağlarken organizasyonel verimliliğini ar-
tırmaktadır. Söz konusu sistem, PTT’mizin sektörel liderlik 
hedefi için önemli bir mihenk taşı olmasının yanı sıra perso-
nelimizin daha iyi bir performansla çalışması noktasında da 
son derece değerlidir. Personelimizin etkinliğini artırmak 
suretiyle Şirketimizin marka değerini daha da yukarı taşı-
mak adına attığımız adımlardan biri de pazarlama strateji-
mizdeki yeniden yapılanmadır. Hisselerinin tamamı devlete 
ait bir anonim şirket olan PTT’miz, hükümetimizin desteği 
ve Genel Müdürümüz Kenan Bozgeyik’in öncü vizyonu doğ-
rultusunda eşine az rastlanır bir çeviklik ve hıza kavuşmuş, 
bu durum da kurumumuzun birçok bileşeni gibi pazarlama 
teşkilatımızın da yeniden şekillendirilmesini gerekli kıl-
mıştır. 5 binin üzerinde işyeri ve 42 bin çalışanla hizmet 
veren Şirketimizin her bir mensubunun satış ve pazarlama 
ekibimizin aktif bir üyesi olarak konumlandırıldığı yeni ya-
pılanmada Türkiye’nin tamamını kapsayan faaliyetler yü-
rütülmektedir. Genel Müdürümüz ve Genel Müdür Yardım-
cılarımız bu sürecin doğrudan katılımcıları ve destekçileri 
konumundadır.

System (OHSMS), which centers around our employees, and  
ISO 27001 Information Security Management System (ISMS), 
which is based on the issue of information security, the IMS 
both positions our Company in an advantageous position in 
the tough competitive conditions of our day, and enhances its 
organizational efficiency. The said system, in addition to being 
an important milestone in terms of our PTT’s sectoral leader-
ship goal, is quite valuable to make sure our employees work 
with enhanced performance. Yet another step we have taken 
to further increase our Company’s brand value by increasing 
the efficiency of our personnel is the restructuring in our mar-
keting strategy. A wholly state-owned corporation, our PTT 
– thanks to the support of our government and the pioneering 
vision of our Director General Kenan Bozgeyik – has acquired 
an unparalleled agility and speed, which has in turn necessitat-
ed the restructuring of our marketing organization, just like it 
was the case with many of our other components. As part of this 
new restructuring, which positions each and every member of 
our Company, which serves with over 5 thousand offices and  
42 thousand employees, as an active part of our sales and mar-
keting team, activities that span the entire Turkey are carried 
out. Our Director General and Deputy Directors General are 
direct participants and supporters of this process.

Şirketimizin marka değerini daha da yukarı taşımak adına attığımız adımlardan 
biri de pazarlama stratejimizdeki yeniden yapılanmadır. 

One of the leaps we have taken to further increase our Company’s brand value is the 
restructuring of our marketing strategy.
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Etkin iletişim stratejisi

Yurt içi sektörel liderlik hedefimize ulaşmamıza kayda değer 
katkı sunacağına inandığımız bir diğer alan niteliği taşıyan ku-
rumsal iletişim, Şirketimizin büyük önem atfettiği sahalar ara-
sında başı çekmektedir. Söz konusu sahadaki faaliyetlerimizi 
artırmak ve PTT’mizin teknoloji ve inovasyon odaklı, küresel 
etkinliği perçinlenmiş şirket profilini hem Türkiye’de hem tüm 
dünyada daha iyi tanıtmak amacıyla bu yıl içerisinde kurumsal 
iletişim organizasyon yapımızda değişikliğe gitmiş bulunmak-
tayız. Satış ve Pazarlama ile Tanıtım ve Medya İlişkileri Daire 
Başkanlıklarının ayrılmasının ardından bağımsız bir birim 
olarak faaliyet göstermeye başlayan medya ekibimizle birlik-
te, Türkiye’nin dünyaya açılan penceresi PTT’mizin kamuoyu 
nezdinde daha iyi anlaşılması, yeni çehresinin tanınması ve be-
nimsenmesi için Genel Müdürümüz Kenan Bozgeyik liderliğin-
de çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Bu çalışmala-
rımızı ülkemizin dört bir köşesine yayıyor, Türkiye’nin sadece 
kârlı değil, “karlı” yerlerinde de aktif faaliyet göstermekten 
büyük onur duyuyor, insanımızın güveninden aldığımız mo-
tivasyonla etkinlik sahamızı ülkemizin tamamını ve dünyayı 
kapsayacak şekilde genişletmeye devam ediyoruz.

Effective communication strategy

Corporate communication, which we believe is a field that will 
significantly contribute to reaching our goal of sectoral lead-
ership at home, takes the lead among the spheres our Com-
pany attributes major importance to. To increase the number 
of our activities in the said field and to better promote both 
in Turkey and the entire world the corporate profile our PTT 
as a technology and innovation-oriented, and globally active 
company, we made a change in our corporate communication 
organizational structure this year. Together with our media 
team, which started to function as an individual unit after the 
Departments of Sales and Marketing and Media Communi-
cation were separated, we continue our works at full speed 
under the leadership of our Director General Kenan Bozgeyik 
to ensure our PTT is better grasped by the public, its new pro-
file is recognized and internalized. We spread these works of 
ours to all four corners of our country, take great pride in be-
ing active in not just profitable but also “improbable” parts of  
Turkey, and with the motivation we get from the trust of our 
people expand our sphere of influence so as to include the 
whole country as well as the world.
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Küresel gündemi şekillendiriyoruz

2023 yılında 15 bin işyeri ve 100 bin personelle hizmet veren, 
tüm dünyada irtibat noktaları bulunan bir dünya markası 
olma hedefimiz doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz çalışma-
larımızda küresel sektörel liderlik vizyonumuz önemli rol üst-
lenmektedir. Uluslararası platformlardaki etkin konumumuz, 
hâlihazırda bankacılık, sigortacılık, e-ticaret ve lojistik gibi 
birçok farklı sahada faaliyet gösteren ve bu yönüyle dünyada-
ki posta idareleri arasında çok az muadili bulunan PTT’mizi 
bir dünya markasına dönüştürme hedefimiz doğrultusunda 
emin adımlarla ilerlememizi sağlamaktadır. 2016 yılında ev 
sahipliği yaptığımız 26. Dünya Posta Kongresi’nde Dünya 
Posta Birliği’nin (Universal Postal Union-UPU) nihai karar 
mekanizması İdari Konsey’in başkanlığını devraldıktan son-
ra hem Birlik içinde hem genel olarak küresel posta sektörün-
de aktif rol üstlenmeye başlamış bulunuyoruz. Bu bağlamda, 
UPU’nun İsviçre’nin başkenti Bern’de bulunan merkezinde 
düzenlenen İdari Konsey toplantılarına başkanlık etmekte, 
Birliği ve küresel posta sektörünü yakından ilgilendiren ko-
nuların görüşülüp karara bağlanmasında öncü rol üstlenmek-
teyiz. Bu yılın Mayıs ayında İstanbul’da ev sahipliği yaptığı-
mız ve dünyanın önde gelen posta idarelerinin CEO’larının 
katılımıyla gerçekleşen 3. UPU Dünya CEO Forumu da Dünya 
Posta Birliği’yle ilişkili faaliyetlerimiz arasında ayrı bir yer-
de durmaktadır. Sektörün güncel meselelerini irdelediğimiz, 
gelecek için yol haritasını belirlediğimiz bu prestijli etkinlik, 
PTT’mizin postadaki kritik konumu ve değerli katkısına güzel 
bir örnek teşkil etmektedir. 

Şirketimizin yakın geçmişteki uluslararası programına bak-
tığımızda küresel platformlardaki etkinliğimiz çok daha iyi 
anlaşılmaktadır. PTT A.Ş. olarak yalnızca iki aylık bir zaman 
dilimi içerisinde sektörün geleceğini şekillendirecek çalışma-
lara imza attık. 3-7 Eylül 2018 tarihleri arasında Etiyopya’nın  

Shaping the global agenda

Our global sectoral leadership vision plays an important part 
in our works, which we conduct in line with our goal of becom-
ing a global brand that serves with 15 thousand offices and  
100 thousand personnel, and has contact points all around the 
world by 2023. Our strong position in international platforms 
ensures that we take firm steps towards transforming our PTT 
– already active in many fields such as banking, insurance, 
e-commerce and logistics and thus almost unique among the 
Posts of the world – into a global brand. After having taken over 
the Chairmanship of the Council of Administration, the final de-
cision-making mechanism of the Universal Postal Union (UPU) 
at the 26th Universal Postal Congress, we started to undertake an 
active role both within the Union and the global postal sector. In 
this context, we chair the UPU’s Council of Administration meet-
ings held in the Swiss capital of Berne where the headquarters of 
the Union is located, and play a pioneering role in the discussion 
and finalization of the issues closely related to the Union and the 
global postal sector. The 3. UPU World CEO Forum we hosted 
in İstanbul this May and held with the participation of leading 
postal CEOs stands apart among our Universal Postal Union- 
related activities. This prestigious event, where we scrutinized 
the current issues of the sector and determined its roadmap 
for the future, provides a good example to our PTT’s critical  
position within the Post and its valuable contribution to it.

When we take a look at our Company’s recent internation-
al agenda, our efficiency in the international platforms be-
comes even more apparent. As the PTT Corp., we conducted 
works to shape the future of the sector in a timeframe of only  
2 months. In the UPU 2. Extraordinary Congress organized in the  
Ethiopian capital of Addis Ababa between 3-7 September 2018, 
historical decisions related to the Universal Postal Union and the 
postal sector were taken, and macro-structural issues such as the 
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Almanya’nın 
Hamburg şehrinde 

gerçekleştirilen 
Post-Expo etkinliği 

Şirketimiz için 
adeta bir gövde 

gösterisi olmuştur.
Held in Hamburg, 

Germany,  
the Post-Expo  
was virtually a 

showcase of power 
for our Company. 

başkenti Addis Ababa’da düzenlenen 
UPU 2. Olağanüstü Kongresi’nde Dünya 
Posta Birliği ve posta sektörüne ilişkin 
tarihî kararlar alınmış, uzun zaman-
dır istişare edilen “Birlik Reformu” 
gibi makro yapısal meseleler PTT’mi-
zin İdari Konsey Başkanlığı dönemin-
de çözüme kavuşmuştur. Şirketimiz, 
Olağanüstü Kongre’nin ardından  
3-4 Ekim 2018 tarihlerinde Gürcis-
tan’ın başkenti Tiflis’te gerçekleşen 
Avrupa Kamu Posta İşletmecileri  
Birliği (PostEurop) Genel Kurulu ve İş 
Dünyası Yenilikler Forumu’na da ka-
tılım sağlayarak sektörel bilgi ve de-
neyimlerinin yanı sıra gelecek vizyo-
nunu katılımcılarla paylaşmış, sektöre 
sunduğu katkılara bir yenisini daha 
eklemiştir. Ayrıca, PostEurop Genel 
Kurulu’nda Birlik tarafından 2002 yı-
lından bu yana Avrupa’nın en iyi anma 
pulunu tespit etmek amacıyla düzen-
lenen “En İyi Avrupa Pulu” yarışması-
nın sonuçları da açıklanmıştır. Bu yıl  
“Köprüler” temasıyla gerçekleştirilen 
yarışmada üzerinde Uzunköprü gör-
selinin yer aldığı pulla birinci gelen 
PTT’miz, “Avrupa’nın En İyi Altın Pulu” 
ödülünün sahibi olarak postanın kültü-
rel boyutunu yansıtan filateli alanında-
ki öncülüğünü de ortaya koymuştur.

9-10 Ekim 2018 tarihlerinde Alman-
ya’nın Hamburg şehrinde gerçekleşti-
rilen Post-Expo etkinliği ise Şirketimiz 
için adeta bir gövde gösterisi olmuştur. 
Dünyanın önde gelen lojistik, taşıma-
cılık ve posta teknolojileri firmaları-
nın katılım gösterdiği organizasyonda 
PTT’nin açtığı stant yurt içi ve yurt 
dışı paydaşlardan büyük ilgi görmüş, 
Kargomat 7/24 akıllı kargo otomatı ve 
e-ticaret projelerimiz başta olmak üze-
re tanıtılan ürün ve hizmetler Şirketi-
mizin inovatif vizyon ve misyonunu  

long-discussed “Union Reform” were re-
solved during our PTT’s term as Council 
of Administration Chair. Following the 
Extraordinary Congress, our Compa-
ny also participated in the Plenary As-
sembly and Business Innovation Forum 
of the Association of European Public 
Postal Operators (PostEurop) organ-
ized in the Georgian capital of Tbilisi on  
3-4 October 2018, shared its sectoral 
know-how and experience as well as 
its vision for the future with the partic-
ipants, and further added to the contri-
bution it makes to the sector. Moreover, 
at the PostEurop Plenary Meeting, the 
results of the “Best EUROPA Stamp” 
competition, organized by the Associ-
ation since 2002 to determine Europe’s 
best commemorative stamp, were an-
nounced. Having come in first in the 
competition, which had the theme of 
“Bridges” this year, with the stamp fea-
turing the visual of Uzunköprü, our 
PTT took home the “Best EUROPA Gold 
Stamp” award and demonstrated its 
pioneering position also in the field of 
philately, the cultural aspect of the Post.

Held in Hamburg, Germany on  
9-10 October 2018, the Post-Expo, on 
the other hand, was virtually a show-
case of power for our Company. The 
PTT’s booth at the event – attended by 
the leading logistics, freight and postal 
technology companies of the world –  
received major interest from domestic 
and international stakeholders, and 
the promoted products and services, 
primarily the smart parcel automat  
Kargomat 7/24 and our e-commerce 
projects demonstrated the vision and 
mission of our Company. Having de-
livered the opening speech of the UPU 
World Postal Business Forum organized 
within the scope of Post-Expo 2018, our  
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ortaya koymuştur. Post-Expo 2018 kapsamında düzenlenen 
UPU Dünya Posta İş Forumu’nun açılış konuşmasını gerçekleş-
tiren Genel Müdürümüz Kenan Bozgeyik hem sektörün genel 
bir değerlendirmesini yapmış ve gelecek projeksiyonunu sun-
muş hem de Şirketimizin global misyonunu bir kez daha ifade 
etmiştir. PTT’nin küresel gündem belirleyici konumunu güçlen-
diren bir etkinlik niteliği taşıyan Post-Expo’da Almanya Posta 
Teşkilatı’nın Hannover’deki Posta İşleme Merkezi de uzmanlar 
eşliğinde tetkik edilmiş, söz konusu ziyaret Şirketimizin gelecek 
yatırımlarının belirlenmesi noktasında kritik önem taşımıştır.

PTT A.Ş. olarak sektörel liderlik vizyonumuz doğrultusunda 
kendimizi yenileyip ürün ve hizmetlerimizi son teknolojiler ve 
Endüstri 4.0’la entegre hale getirirken başta e-ticaret olmak 
üzere stratejik sahalarda uluslararası işbirlikleri tesis ediyoruz. 
Özellikle Katar ve Bosna Hersek’le imza attığımız ortak e-tica-
ret projeleriyle sektördeki etkinliğimizi artırıyor, aynı zaman-
da millî ekonomimize katkı sunuyoruz. Ayrıca, posta ruhunun 
yapı taşı dayanışma ilkesi doğrultusunda Kosova ve Bosna 
Hersek başta olmak üzere diğer ülkelerin posta idarelerine de 
her fırsatta teknik destek veriyoruz. Sektörün öncü kuruluşu 
olarak bilgi ve tecrübe aktarımı konusunda da yabancı posta 
idareleriyle, özellikle 27. Dünya Posta Kongresi’ne ev sahipliği 
yapacak Fildişi Sahili ile yakın işbirliği içinde çalışıyoruz. Bu 
bağlamda, yakın zamanda Fildişi Sahili Telekomünikasyon 
Düzenleme Kurumu Genel Müdürü Diemeleou Amon Gabriel 
Bile ve Fildişi Sahili Posta İdaresi Genel Müdürü Isaac Gnamba 
Yao ve beraberindeki heyeti kabul ederek kongre organizasyo-
nuna ilişkin birikim ve deneyimlerimizi aktardık. Çeşitli işbir-
liklerimiz önümüzdeki dönemde de artarak devam edecektir.

Director General Kenan Bozgeyik both made an overall eval-
uation of the sector and offered a future projection, and once 
again stated the global mission of our Company. An event that 
reinforced the PTT’s role as the determinant of the global agen-
da, Post-Expo also offered the chance to inspect German Post’s 
Postal Processing Center in Hannover with experts, and the said 
visit was critical in terms of determining the future investments 
of our Company. 

As the PTT Corp., while we renew ourselves in line with our sec-
toral leadership vision, and integrate our products and services 
with Industry 4.0 and the latest technology, we establish interna-
tional collaborations in strategic fields, especially e-commerce. 
We enhance our efficiency in the sector with the joint e-com-
merce projects we carry out in particular with Qatar and Bosnia 
and Herzegovina, and also contribute to our national economy. 
Moreover, in accordance with the principle of solidarity – the 
building block of the spirit of the Post – we offer technical support 
on every occasion to other countries’ postal administrations, es-
pecially Kosovo and Bosnia and Herzegovina. As the pioneering 
institution of the sector, we also work in close coordination with 
other postal administrations – in particular Ivory Coast, the 
host of the 27th Universal Postal Congress – in terms of know-
how and experience exchange. Within this context, we recently 
received Ivory Coast Telecommunication Regulation Authority 
Director General Diemeleou Amon Gabriel Bile and Ivory Coast 
Post Director General Isaac Gnamba Yao and the accompanying 
delegation, and relayed our knowledge and experience related 
to the organization of the congress. Our various collaborations 
will increasingly continue in the next period.
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ELEKTRONİK 
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.

›KRIPTOLAMA
›ZAMAN DAMGASI
›IÇERIK SORGULAMA
›DIJITAL TANIMLAMA



Veriyi ölçekleme, gizleme, paylaşma 
ve anında güncelleme imkanı sunan 
Bulut Bilişim, kullanıcılara hız, gü-
ven ve kolaylık sağlamasının yanı 
sıra Nesnelerin İnterneti ve Endüstri 
4.0 gibi platformlara altyapı desteği 
veriyor. Çağımızın bu önemli tek-
nolojisi sayesinde özellikle büyük 
şirketler, maliyetlerini ciddi ölçüde 
düşürme fırsatı buluyor. 

Cloud Computing, which enables the 
scaling, measuring, sharing and in-
stantaneous updating of data, pro-
vides speed, reliability and easiness 
to users as well as infrastructure 
support to platforms such as the In-
ternet of Things and Industry 4.0. 
Thanks to this important technology 
of our era, especially big companies 
find the opportunity to decrease 
their costs to a great extent. 

Uzayda bulunan hidrojen, helyum 
ve çeşitli iyonize gazların oluşturdu-
ğu bulutlar “nebula” olarak adlandı-
rılıyor. Enerjisi biten büyük yıldızla-
rın patlaması sonucu meydana gelen 
nebulaların çeşitli türleri bulunuyor.

The clouds in the space composed 
of hydrogen, helium and various  
ionized gases are called “nebula”. 
Forming as a result of the explosion 
of big stars running out of energy, 
nebulas have various types.

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay 
Dairesi (NASA), Temmuz 2018’de 
atmosfere gönderdiği balonda bu-
lunan lazer radarla çektiği 6 milyon 
görüntüyü inceleyerek özellikle me-
zosferik bulutların oluşumuna iliş-
kin önemli verilere ulaştı. NASA’nın 
elde ettiği bulgular sayesinde türbü-
lans ve yerçekimi dalgalarının olu-
şumu ile ilgili daha ayrıntılı bilgiye 
ulaşılması hedefleniyor.

The National Aeronautics and Space 
Administration (NASA) analyzed  
6 million footages taken by the la-
ser radar in the balloon it sent to the 
atmosphere in July 2018, and ob-
tained important data regarding the 
formation of mesospheric clouds in 
particular. Thanks to the findings of 
NASA, it is aimed to reach more de-
tailed information on turbulence and 
formation of gravity waves. 

Kolaj: Bulut
Collage: Cloud
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Karadeniz’de, Kaçkar Dağları Millî 
Parkı’nın Rize ili sınırları içinde yer 
alan kısmında gözlemlenen bulut 
denizi, bölgenin güzelliğine güzellik 
katıyor. Her yıl çok sayıda ziyaretçi, 
bulut denizini görmek ve bu eşsiz 
manzarayı fotoğraflamak için şehre 
akın ediyor. 

Observed in the Kaçkar Mountains 
National Park’s section that remains 
within the provincial borders of Rize 
in the Black Sea Region, the cloud sea 
adds extra beauty to the region. Each 
year, many visitors rush to the city to 
see the cloud sea and photograph this 
unique scenery. 

“Uzun Beyaz Bulutlar Ülkesi” ola-
rak anılan Yeni Zelanda çok sayı-
da küçük adadan oluşuyor. Güney  
Yarımküre’nin bu şirin ülkesi yağ-
mur ormanları, fiyortları, buzulları 
ve üzerinden eksik olmayan uzun 
beyaz bulutlarıyla turistlerin vazge-
çemediği destinasyonlar arasında 
yer alıyor. 

Called the “Land of Long White 
Clouds”, New Zealand is composed 
of many small islands. With its rain 
forests, fiords, glaciers and long 
white clouds that never disappear, 
this pretty country of the Southern  
Hemisphere is among the destina-
tions that tourists cannot turn their 
back on. 

Yönetmenliğini Wachowski Kar-
deşler ve Tom Tkywer’ın yaptığı, 
başrollerini Tom Hanks ve Halle 
Berry’nin üstlendiği “Bulut Atlası”, 
altı ayrı karakterin hikayesini konu 
ediniyor. David Mitchell’ın aynı adlı 
romanından uyarlanan film, izleyi-
ciye farklı zaman aralıklarında yol-
culuk etmeyi vadediyor. 

Directed by the Wachowskis and 
Tom Tkywer, starring Tom Hanks 
and Halle Berry, “Cloud Atlas” treats 
the story of six different charac-
ters. Adapted from David Mitchell’s 
namesake novel, the movie offers the 
audience a journey in different time-
frames. 
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Flowers add beauty and value to their environment with their 
pleasant odors, their colors resembling rainbows, and their 
meanings in different cultures. Every blossoming flower holds 
hope and love, brings joy and happiness to the person it is gift-
ed to. One of the best ways of sending “get well soon” wishes to 
our loved ones, flowers are among the essentials of birthday, 
anniversary and wedding celebrations. Some flower types 
do not only convey beautiful emotions and wishes but also 
astonish those who see them. We allocated this column of our  
November issue to interesting flowers. Enjoy reading. 

Çiçekler hoş kokuları, gökkuşağını andıran renkleri ve farklı 
kültürlerdeki değişik anlamlarıyla bulundukları ortama güzel-
lik ve değer katıyor. Her açan çiçek umut ve sevgi barındırıyor, 
hediye edildiği kişiye sevinç ve mutluluk getiriyor. Sevdikleri-
mize geçmiş olsun dileklerimizi iletmenin en iyi yollarından biri 
olan çiçekler, yaş günü, yıldönümü ve düğün kutlamalarının da 
vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Bazı çiçek türleri ise sadece 
güzel duygu ve dilekleri taşımakla kalmıyor, ilginç şekilleriyle de 
görenleri hayrete düşürüyor. Biz de Kasım sayımızın bu köşesini 
ilginç çiçeklere ayırdık. Keyifli okumalar dileriz. 

Şaşırtan çiçekler
Surprising flowers

Burçin Armutlu

Ilginç bilgiler
Interesting facts
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One of the most popular flowers, orchid can 
maintain its durability for many years and 
can be grown in many places from greenhous-
es to our living rooms. The roots of some types 
of orchids – the symbol of nobility and rigor 
in the world of flowers – are used in making 
salep and ice cream. One of the most astonish-
ing one among more than 20 thousand types 
of orchids is the monkey orchid. This rarely 
seen flower is mostly grown in the Equator 
region and Peru rain forests at an altitude of 
1 thousand to 2 thousand meters and has over 
one hundred types. This tropical plant, which 
resembles the face of a monkey at first glance, 
can blossom any season and the scent of the 
flower is very similar to that of the orange. 

En sevilen çiçekler arasında yer alan orkide, 
hem uzun yıllar kalıcılığını koruyor hem de 
seralardan evlerimizin salonlarına birçok 
yerde yetiştirilebiliyor. Çiçeklerin dünyasın-
da asalet ve özenin sembolü olan orkidelerin 
bazı türlerinin kökleri ise salep hazırlamada ve 
dondurma yapımında kullanılıyor. 20 binden 
fazla türü bulunan orkide ailesinin belki de 
en şaşırtıcı üyesini maymun orkidesi oluş-
turuyor. Oldukça nadir rastlanan bu çiçek 
daha çok Ekvator bölgesi ve Peru yağmur or-
manlarında bin ila 2 bin metre yükseklikte 
yetişiyor ve yüzden fazla çeşidi bulunuyor. 
İlk bakışta maymun suratını andıran tropi-
kal bitkinin çiçeği her mevsim açabiliyor ve 
kokusu portakalınkine çok benziyor.

Maymun orkidesi
Monkey orchid
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The second greatest continent of the world, 
Africa has a quite valuable richness in terms 
of plant and animal diversity. On this con-
tinent, which hosted ancient civilizations, 
many plant types draw the attention of not 
just botanists but everyone visiting the re-
gion. One of the said plants, the bird of par-
adise flower – which is peculiar to South  
Africa – is known as Strelitzia or crane 
flower in our country. Named after its flow-
ers that resemble the bird of paradise, this 
plant likes acidic soils and grows better in 
mild climates even though it is resistant to 
cold weather. With its leaves resembling 
those of the banana tree, this beautiful plant 
reaches a length of 2 meters. Its flowers, 
which blossom in yellow, orange and dark 
blue in the months of spring, can reach a 
height of 10 to 15 centimeters. 

Dünyanın ikinci büyük kıtası Afrika, bitki 
ve hayvan türü çeşitliliği açısından oldukça 
kıymetli bir zenginlik barındırıyor. Kadim 
medeniyetlere ev sahipliği yapmış bu kıta-
daki birçok bitki türü sadece botanikçilerin 
değil, bölgeyi ziyaret eden herkesin ilgisini 
çekiyor. Söz konusu bitkiler arasında yer 
alan ve Güney Afrika’ya özgü bir tür olan 
cennet kuşu çiçeği ülkemizde starliçe veya 
turnagagası isimleriyle biliniyor. Adını  
cennet kuşuna benzeyen çiçeklerinden 
alan bitki, asitli toprakları seviyor, soğuk 
havalara dirençli olmakla birlikte ılıman 
iklimlerde daha iyi yetişiyor. Muz ağacı-
nınkini anımsatan yapraklarıyla bu güzel 
bitki genellikle 2 metre uzunluğa erişiyor. 
Bahar aylarında sarı, turuncu ve koyu mavi 
renkte açan çiçekleriyse 10 ila 15 santimetre  
büyüklüğünde oluyor. 

Cennet kuşu çiçeği 
Bird of paradise flower
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The lotus flower, which gets underwater at 

night and comes to light in the morning to ex-

hibit the beauty of its flowers, is considered 

the symbol of rebirth, eternal life and perfec-

tion in many cultures. Enshrined in Ancient 

Egypt, this flower is able to maintain its own 

heat even if the temperature falls. The leaves 

of the lotus, which grows in dirty and muddy 

waters, develop one by one and the flower is 

generally composed of twelve petals. Able to 

clean itself, the lotus uses rainwater for this. 

Also called nelumbo, the best-known types of 

the lotus flower are pink lotus which grows 

in Asia, and white American lotus which 

grows in North America and the Caribbean. 

Taken under protection in Europe, the height 

of this plant can reach 3 meters.

Geceleri kapanıp su altına çekilen, gündüz-
leri ise su üstüne çıkıp çiçeklerinin güzelliği-
ni sergileyen lotus, birçok kültürde yeniden 
doğuşun, sonsuz yaşamın veya mükemmelli-
ğin sembolü olarak görülüyor. Eski Mısır’da 
kutsal sayılan bu çiçek, sıcaklıklar düşse bile 
kendi ısısını korumayı başarabiliyor. Kirli ve 
çamurlu sularda yetişen lotusun yaprakları 
teker teker gelişiyor ve çiçek genellikle on 
iki taç yapraktan oluşuyor. Kendini temizle-
me özelliği bulunan lotus, bu iş için yağmur 
sularını kullanıyor. Ülkemizde nilüfer çiçeği 
olarak da adlandırılan lotus çiçeğinin en bi-
lindik türleri, Asya’da yetişen pembe lotus ile 
Kuzey Amerika ve Karayipler’de yetişen be-
yaz Amerikan lotusu. Avrupa’da koruma al-
tına alınan bu bitkinin yüksekliği 3 metreye 
ulaşabiliyor.

Lotus çiçeği
Lotus flower
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Perhaps, there is not a more beautiful way to 
express love than a plant that blossoms in the 
shape of a heart. Thanks to this property, the 
bleeding heart flower is often preferred on 
Valentine’s Day. An Asian plant, the bleeding 
heart flower grabs high attention with its ap-
pearance. The height of this plant, which blos-
soms from spring until the end of summer, can 
reach 80 centimeters. The plant, which does 
not like windy environment and is extreme-
ly sensitive to summer heat, can resist cold 
weather. The plant should not receive direct 
sunlight especially in the months of summer. 
The extension at the lower end of the flower 
resembling a drop makes it even more inter-
esting. A bulbous plant, the bleeding heart 
flower has completely white or pinkish flow-
ers. It is thought that the first specimens of this 
flower were brought from Asia to the United 
Kingdom by Scottish botanist Robert Fortune 
in the mid-19th century. 

Sevgiyi ifade etmek için kalp şeklinde 
açan bir bitkiden daha güzeli yoktur belki 
de. Kanayan kalpler çiçeği bu özelliğiyle  
Sevgililer Günü’nde sıklıkla tercih ediliyor. 
Asya kökenli bir bitki olan kanayan kalpler 
çiçeği görünümüyle oldukça dikkat çekiyor. 
İlkbahardan yaz sonuna kadar çiçek açan 
bu bitkinin boyu 80 santimetreye ulaşabi-
liyor. Rüzgarlı ortamları sevmeyen ve yaz 
sıcaklarına aşırı hassas olan bitki, soğuk 
havalara dayanabiliyor. Bitkinin özellikle 
yaz aylarında direkt güneş almaması gere-
kiyor. Çiçeğin alt ucunda bulunan damla 
şeklindeki uzantı onu daha da ilginç kılıyor. 
Soğanlı bir bitki olan kanayan kalpler çiçe-
ğinin ya tamamen beyaz ya da pembemsi 
çiçekleri bulunuyor. İskoç botanikçi Robert  
Fortune’un bu çiçeğin ilk örneklerini  
19. yüzyıl ortalarında Asya’dan İngiltere’ye 
getirdiği düşünülüyor. 

Kanayan kalpler çiçeği
Bleeding heart flower
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“Üç Robot Yasası:

Birinci Yasa: Bir robot, insanlara zarar veremez ya da eylemsiz 
kalarak onlara zarar gelmesine göz yumamaz. 

İkinci Yasa: Bir robot, Birinci Yasa’yla çakışmadığı sürece  
insanlar tarafından verilen emirlere itaat etmek zorundadır. 

Üçüncü Yasa: Bir robot, Birinci ya da İkinci Yasa’yla çakışma-
dığı sürece kendi varlığını korumak zorundadır.”

Bilimin ve bilim kurgu edebiyatının üstatlarından Isaac  
Asimov, 1940’lı yıllarda yazdığı öykülerinden oluşan I, Robot 
(Ben Robot) isimli kitabında, insanlığa hizmet eden android 
hayalini kült bir esere dönüştürüyor, insan-robot ilişkisini de 
“Üç Robot Yasası” ile düzenliyordu. Asimov’un robotlar üze-
rine ilk öyküsünün üzerinden geçen yıllar boyunca yaşanan 
teknolojik gelişmeler sayesinde hizmet sektöründe iş görecek 
robotlar artık bir ütopya değil, aksine belki de konuya ilişkin 
yeni yasalar çıkarılmasını gerektirecek bir gerçek. 

“The Three Laws of Robotics: 

First Law: A robot may not injure a human being or, through 
inaction, allow a human being to come to harm.

Second Law: A robot must obey the orders given it by human be-
ings except where such orders would conflict with the First Law.

Third Law: A robot must protect its own existence as long as 
such protection does not conflict with the First or Second Laws.”

In his book called I, Robot, which features the stories he wrote 
in the 1940s, the master of science and science-fiction literature 
Isaac Asimov turned his dream of an android that serves the 
humankind into a cult work and regulated the human-robot 
relationship with the “Three Laws of Robotics”. Thanks to tech-
nological developments during the years since the first story on 
robots by Asimov, robots that will function in the service sector 
are no more a utopia; on the contrary, they are a fact that might 
well require enacting new laws regarding the issue.

Zeynep Tuğrul

Ben robot, hizmetinizdeyim!
I, robot, at your service! 

Ufukta teknoloji
Technology on the horizon
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Ilk kez 1920 yılında 
Çekçede  

“mekanik işçi” 
anlamında 

kullanılan robot 
kelimesi, günümüzde 
bu tanımın çok daha 

ötesine geçmiştir. 
Used for the first time 

in 1920 in Czech to 
mean “mechanical 
worker”, the word 

robot has gone way 
beyond this definition 

in our day.

“Herkesin hayatına bir  
robot girecek”

Robot kelimesi ilk kez 1920 yılında 
Çekçede “mekanik işçi” anlamında 
kullanılmış. Günümüzde ise ro-
botlar artık bu tanımın çok ötesin-
de. Sanayi robotları fabrikalarda 
insansız üretim dahi yapabiliyor-
ken, hizmet robotları kendimizi ve  
ailemizi emanet edebileceğimiz en 
sadık yardımcılarımıza, hatta bel-
ki dostlarımıza dönüşmek üzereler. 
Öyle ki duygusal robotların yaratıcı-
sı olarak bilinen Cornell Üniversitesi 
Uzay Mühendisliği Bölümü’nden 
Dr. Guy Hoffman’ın ifadesiyle “Çok 
yakında herkesin hayatına bir robot 
girecek.” 

“A robot will come into  
everyone’s life”

The word “robot” was used for the 
first time in 1920 in the Czech lan-
guage with the meaning “mechanical 
worker”. In our day, robots are far 
beyond this definition. While indus-
trial robots can even carry out un-
manned production in factories, ser-
vice robots are about to turn into our 
loyal helpers or perhaps our friends 
to whom we can entrust our lives. In 
fact, in the words of Dr. Guy Hoffman 
– known as the creator of emotional 
robots – from Cornell University’s 
Sibley School of Mechanical and  
Aerospace Engineering, “A robot will 
come into everyone’s life very soon.”

Yaşlılığımızda hemşiremiz 
bir robot olabilir 

Gelecekte robotlarla iç içe yaşaya-
cağımızın en belirgin işareti, tekno-
lojik olduğu kadar biyolojik: İnsan 
ömrü uzuyor! 2050 yılına kadar 
dünyadaki her 5 kişiden birinin  
60 yaşın üstünde ve yalnız yaşayan 
bir birey olacağı tahmin edilirken,  

When we get older, our  
nurse can be a robot 

The most significant sign that we are 
going to live close together with ro-
bots in the future is biological as well 
as technological: The human life is 
prolonging! While it is estimated that 
one out of every 5 people on earth 
will be a 60-year-old individual  
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hasta bakıcılık alanında ciddi istihdam açığı yaşanacağı be-
lirtiliyor. 2016 yılında Boeing 737 model uçağı başarılı bir 
şekilde uçurup indiren robotun üreticisi ALIAS Araştırma 
Merkezi, görünümleri ve davranışlarıyla insana giderek daha 
fazla benzeyen hizmet robotlarının ailemizdeki yeri konusun-
da şimdiden araştırmalar yapıyor. 

“Teletıp” teknolojisi ile etkin  
sağlık uzmanlığı

İlk sonuçlara göre hizmet robotları, küçük çocuklar ile yaşlıla-
rın en iyi dostu olmaya aday. Robotlar, hizmet verdikleri yaşlı-
lara fizik tedavi, hareket desteği, ev işleri, alışveriş gibi fiziksel 
ihtiyaçlarda yardımcı olmanın ötesine geçecek. “Teletıp” tek-
nolojisi, bir robotu hemşireden daha etkin bir sağlık uzmanı 
haline getirebilecek. Robot, bakımını üstlendiği kişinin ateşi, 
nabız sayısı, kan tahlili gibi biyometrik verilerini sensörleriyle 
kaydedecek ve ağ bağlantısı sayesinde bu veriler eş zamanlı 
olarak ilgili doktora iletilecek. Doktor, gerektiğinde yine robot 
aracılığıyla hastasıyla çevrimiçi görüşme yapabilecek. Dokto-
run verdiği tedavi, robotun bilgi dağarcığına o anda eklenerek 
ilk müdahalenin önü açılacak. 

living alone, it is indicated that there will be an employment gap 
in the field of nursery until 2050. The ALIAS Research Center, 
the producer of the robot that successfully flies and lands the 
Boeing 737 model airplane in 2016, has already been conduct-
ing researches on the place of service robots, which resemble 
humans more and more with their appearances and behaviors, 
in our family. 

Efficient health expertise with  
“telemedicine” technology 

According to first results, service robots are the candidates to 
become the best friends of little children and elders. Robots will 
go beyond helping elders they serve for physical needs such as 
physiotherapy, movement support, housework and shopping. 
The “telemedicine” technology will be able to make a robot a 
health specialist more effective than a nurse. The robot will re-
cord the biometric data of the person it takes care of such as 
fever, pulsation and blood test with its sensors, and thanks to 
network connection these data will be simultaneously trans-
mitted to the relevant doctor. The doctor will be able to make 
an online interview with the patient via the robot, if necessary. 
The treatment prescribed by the doctor will be immediately up-
loaded to the robot’s information database and this will make 
the first intervention possible. 

Yapay zeka sayesinde robotlar, yanında bulundukları ailenin yapmaktan hoşlandığı 
bir faaliyette veya ihtiyaç duyduğu alanda kendilerini geliştirebilecek. 

Thanks to artificial intelligence, robots will be able to improve themselves in an activity that 
the family they accompany enjoys doing or the field they need.
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İdeal bakıcılar

Robotların ilgilendikleri kişinin yüz ifadesi ve ses tonundan 
psikolojik tahlil yapabilmelerini sağlamak için bilgisayar mü-
hendisleri ve yapay zeka uzmanlarının yanı sıra psikologlar da 
üretim ekibiyle birlikte çalışıyor. Yapay zeka sayesinde robot-
lar, yanında bulundukları ailenin yapmaktan hoşlandığı bir 
faaliyette veya ihtiyaç duyduğu alanda kendilerini geliştirebi-
lecek. Hizmet verdikleri kişilerin geçmiş hatıralarından felsefi 
paradokslara, dünyadaki güncel gelişmelerden aksansız yaban-
cı dil öğrenimi gibi çeşitli hobilere birçok konuya hâkim olacak 
robotlar, yumuşak sesli sohbet arkadaşları şeklinde tasarlanı-
yor. Robotların bu özelliklerine yorulmadan 7/24 hizmet vere-
bilmeleri, yıllar süren rutin tedavi süreçlerinden ve psikolojik 
travmalardan etkilenmemeleri, yatağa bağlı hastaları kolayca 
ve ergonomik olarak kaldırıp taşıyabilmeleri, radyasyonlu or-
tamlarda dahi hastaya refakat edebilmeleri gibi nitelikleri de 
eklenince, bilim insanlarının özellikle Alzheimer hastaları ve 
otistik çocuklar söz konusu olduğunda robotları neden ideal 
bakıcılar olarak gördüklerini anlamak zor değil. 

Ideal caretakers 

In order to enable robots to make psychological analysis by 
using the facial expression and tone of voice of the person they 
take care of, psychologists as well as computer engineers and 
artificial intelligence specialists work with the production team. 
Thanks to artificial intelligence, robots will be able to improve 
themselves in an activity that the family they accompany enjoys 
doing or the field they need. Having command of many issues 
from the past memories of people they serve to philosophi-
cal paradoxes, from current developments in the world to ac-
cent-free foreign language learning, robots are designed as chat 
friends with a soft voice. Adding to these properties of robots 
abilities such as serving 24/7 without getting tired, not being 
affected from routine treatment processes and psychological 
traumas that take years, lifting up and carrying bedridden pa-
tients easily and ergonomically, and accompanying patients 
even in radiated environments, it is not hard to understand why 
scientists consider robots as the ideal caretakers particularly 
when it comes to Alzheimer patients and autistic children. 

“Robot etiği” şimdiden tartışılıyor

Robot-insan ilişkilerinin niteliği, kişisel robot tasarımı için 
önem taşıyan bir diğer konu. Uzmanlar, doğamız gereği ki-
şisel robotlara insani hislerle bağlanabileceğimizi söyleyerek 
bizleri uyarıyor. Ayrıca bir robotun, insanı tehlikelere karşı 
uyarabilme sınırının ne olacağı da tartışılıyor. Örneğin, “Bir 
robot, tehlikeli bir ortamda dışarı çıkmakta ısrar eden bir ço-
cuğu nereye kadar engelleyebilir?” ya da “Robot, ilacını içmeyi 
reddeden hastaya ne kadar ısrar edebilir?” gibi sorular, daha 
geleceğin robotları tam olarak oluşturulmadan “Üç Robot  
Yasası”nın yeniden yazılacağının sinyallerini veriyor.

“Robot ethics” is already being discussed 

The quality of the robot-human relationship is another subject 
important for the personal robot design. Specialists warn us by 
saying that due to our nature, we can attach ourselves to per-
sonal robots with human feelings. In addition, to what extent 
a robot can warn humans against dangers is also being dis-
cussed. For example, questions such as “How far can a robot 
prevent a child who wants to go outside in a dangerous envi-
ronment?” or “How far can a robot insist when a patient refuses 
to take his medication?” are implying that the “Three Laws of 
Robotics” will be rewritten yet before the robots of the future 
will have been completely created.
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Rüzgarlı mektup
Windy letter
Haydar Ergülen

Mektubun kanatları yok, pulu var. Pul mektuba kanat takar, 
ruh katar, mektubun içi rüzgar dolar. Mektubun içi mazruf 
ama zarfı da yabana atmamalı; bekleyene, gözü yolda olana, 
kıymetini bilene yollamalı.

Her mektubun rüzgarı ayrı. Başka rüzgarlarla dolar, başka 
rüzgarlarla uçar mektup. Tıpkı her günün ayrı bir mektubu 
olduğu gibi. Hem yazarken de öyle değil midir? Siz Pazar 
mektubuyla Çarşamba mektubunu, sabah mektubuyla gece 
mektubunu bir mi sanıyorsunuz, aynı mı yazıyorsunuz?  
Mektubu zarfı, pulu rüzgarı boşverin kuzum, siz Perşembe 
aynı Cumartesi aynı, ikindi aynı akşam aynı, yaz aynı güz aynı 
kişi misiniz? Değilsiniz, değiliz, değiller! Öyleyse mektuplar 
da rüzgarına göre havalanır diyelim ve uçmayı sürdürelim...

Rüzgar bir nefes. Dünyanın nefesi. Varlığın nefesi. Hepimizin 
yerine kocamaaaan bir nefes. Bize bir şey hatırlatıyor değil 
mi? Hep birlikte nefes alabileceğimiz bir dünyada yaşamayı. 
Hayal gibi, rüya gibi, düş gibi. Rüzgar rüyanın görülmeyen, 
görülemeyen hali. Rüyanın nefes hali. Rüyanın kanatları. 
Bazen bir “esenlik bildirisi” gibi, bazen bir “şiir sezgisi” gibi, 
bazen de bizi dansa, oyuna, neşeye çağıran bir “okuntu” gibi.

Rüzgar deyip geçmemeli. O bizi geçer. Bazen değip geçer,  
bazen küsüp geçer, bazen de alıp geçer. Yeter ki rüzgar bizden 
geçmesin! Yoksa Haller Leyla olur, halimiz beter! 

The letter has not wings, but a stamp. The stamp gives wings to 
the letter, it adds soul to it, the letter is filled with wind inside. 
The inside of the letter is enveloped but one should not shrug off 
the envelope, either; it should be sent to the one who waits, keeps 
their eyes on the road, and knows how to cherish.

Each letter has its own wind. The letter is filled with various 
winds, it flies with various winds. Just like every single day has 
its own separate letter. Anyway, isn’t that the case when writ-
ing, too? Do you suppose the letter of Sunday and the letter of 
Wednesday, the letter of day and the letter of night are one; do 
you write them the same? Never you mind about the letter and 
the envelope, the stamp and the wind, dearie; are you the same 
person on a Thursday and Saturday, in the afternoon and in the 
evening, in the summer and in the fall? You are not, we are not, 
they are not! So let us say letters, too, float according to their 
winds, and let us keep flying...

The wind is a breath. The breath of the earth. The breath of  
existence. A deeeeeep breath for us all. It does remind us of 
something, doesn’t it? Living in a world where we can all breathe 
together. Like a vision, like a dream, like a reverie. The wind 
is the state of the dream that is not seen, that cannot be seen. 
The breath state of the dream. The wings of the dream. Some-
times like a “declaration of well-being”, sometimes like a “poem 
insight”, and sometimes like a “wedding call” that invites us to 
dance, play, and be merry. 

One should not pass over the wind. It will then pass us over. 
Sometimes it passes by touching us, sometimes it passes by 
cross with us, sometimes it passes by taking us along. Just as 
long as it does not pass through! Otherwise we will be Head in 
the Clouds, end up doing much worse!

Mektup
Letter
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Rüzgar bir hal. Tabiatın ruh hali. İnsan gibi. Bazen sakin, pa-
muk gibi, bazen eserekli, deli mi deli! “Allah dağına göre kar 
verir!” sözünü hatırlatırcasına, mevsimine göre, gününe göre 
rüzgar verir de diyebiliriz. Belki her şeyin kararında, sözün 
tadında olması için, insan rüzgarların arasında, ortasında ka-
lıyor. Bazen çok güçlü hissediyor soluğunu, ateş gibi yakıyor, 
bazen sanki bir peri dokunuyor gibi, usuldan bir kır şarkısı 
gibi, bir çiçeğin ıslığı gibi duyuluyor.

Rüzgar kalbimiz. Rüzgar içimiz. Rüzgar ruhumuz, aklımız. 
Kalbin odasına rüzgar dolunca adını aşk koyuyoruz, kalbin 
odası rüzgarsız kalınca ayrılık. Rüzgarın dingin haline bahti-
yarlık diyoruz, onun salıncağında bir ömür geçirmeyi diliyo-
ruz. Birbirimize rüzgar diliyoruz.

Rüzgar bazılarımızı daha yakışıklı yapıyor belki, bazılarımızı 
daha havalı. Bazı şiirler sanki şarkı söylüyor rüzgarda. Bazı 
maviler bizi çağırıyor, bazı şehirlerde bekleyenimiz, özleyeni-
miz var ve rüzgar kanatlı bir at bizi oraya “bir rüzgar boyu 
macera” içinde ulaştıracak gibi.

Rüzgarlı olmayı seviyoruz, bunun ardından yağmur, yağmur-
dan sonra dinginlik geleceğini bilecek kadar yaşadık dünyada 
şükür diyoruz. Rüzgar da bir nimet, kıymetini biz bilmezsek... 
diyoruz! Rüzgarlı şarkılar da var ama rüzgarın kendisi bir şar-
kı, adeta bir senfoni, yükseliş, alçalış, yavaşlayış, hızlanış... 
Bitişe kadar, gönlümüze dolan, yüzümüzü okşayan, nefesini 
duyuran rüzgarla yaşayıp gitmeyi istiyoruz.

Rüzgar bizi alıp çıkıncaya kadar.

The wind is a state. The state of mind of nature. Sometimes 
smooth like silk, sometimes impetuous, bats in the belfry! As if 
reminiscing the saying, “Allah gives no mountain more snow 
than it can bear!”, we can say He gives him wind according to 
season, according to day. Perhaps to make sure everything has 
the right measure and the word does not lose meaning, man is 
left between the winds, in the middle of them. At times he feels 
his breath very strongly, burning like fire; at times it is heard 
like the touch of a fairy, like a silent meadow song, like the  
whistle of a flower. 

The wind is our heart. The wind is who we are inside. The wind 
is our soul, our mind. When the chamber of the heart is filled 
with the wind, we call it love; when the wind abandons the 
chamber of the heart, we call it separation. We call the calm 
state of wind bliss, and wish to spend a lifetime on its swing. We 
wish each other wind.

Perhaps the wind makes some of us more handsome, some of 
us cooler. It is as if some poems are singing in the wind. Some 
blues call us, there are people who wait and long for us in some 
cities and a horse with the wind for wings will take us there in 
an “adventure that lasts a wind”.

We like being windy, we say we have thankfully lived long 
enough in the world to know that the rain will follow, and after 
the rain calmness. The wind, too, is a blessing, who will cherish 
it if we don’t... we say. There are windy songs, as well but the 
wind itself is a song, almost a symphony, an ascent, a descent, 
a slowdown, a speedup... We want to keep living until the end 
with the wind that fills our heart, caresses our face, and makes 
its breath heard.

Until the wind takes us along and leaves.
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Bugün bir nesnenin nerede olduğunu, bilgi 
sistemleri ve o nesneyle ilişkili olarak inşa 
edilen altyapılar aracılığıyla belirleyebili-
yoruz. Yarın nesneler nerede olduklarını, 
en önemlisi nereye gideceklerini kendileri 
de bilecekler. 

“Eylemlerin interneti”ne doğru ilerlerken, 
internet gittikçe daha fiziksel hale geliyor; 
sadece baytlardan değil madde, nesne ve 
objelerden oluşmaya başlıyor. Nesneler, 
sistemler ve ortamlar önce bağlantısallık, 
daha sonra işlem gücü ile donatılıyor. 

(…)

Lojistik alanında faaliyet gösteren kuruluş-
lar, makinelerin, sistemlerine kodlayacağı-
mız bir değerler dizisine göre gerçekliğimizi 
kelimenin tam anlamıyla değiştirebileceği 
bir dünya tahayyül etmek durumunda. Bu 
değerler dizisi ve buna dayalı karar verme 
yeteneği, yarattığımız makinelerden bek-
lememiz gereken asıl devrimdir. Biz bunu 
Yapay Zeka olarak adlandırdık. 

Today we can determine where an object is 
by tapping into information systems and 
infrastructures built around the object. 
Tomorrow objects themselves will know 
where they are, but most importantly, they 
will also know where to go.

As we are heading towards what we call 
“internet of actions”, the Internet is becom-
ing more and more physical. Not just made 
of bites, but made of matter, objects, things. 
First connectivity, then processing power is 
infused in any object, system, environment. 

(…)

Organizations operating in the logistics 
field, should envision a world where ma-
chines literally modify our reality, accord-
ing to a set of values we will encode into 
them. This set of values and the ability to 
make judgments based on it, is the real 
revolution we should be expecting from 
the machines we have created. We called it  
Artificial Intelligence.

Bilgiden eyleme lojistiğin geleceği*
The future of logistics from information to action

Çeviri   
Burçin Armutlu

Translation

Mattia Crespi 
Institute for the Future/Araştırmacı-yazar
Institute for the Future/Researcher-writer

Sektörel
Sectoral
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(…)

İnternet fizikselleşerek, fiziksel dünyamızdaki her türlü unsur-
la etkileşime girecek ve onları son 50 yıldır yaratmakta olduğu-
muz dijital ortama bağlayacak. Bu, internetin tüm altyapılar-
da eşi benzeri görülmemiş bir etki gücüne sahip olmasına yol 
açacak. Bildiğimiz anlamıyla lojistik altüst olacak. Nesneleri 
taşımak, diğer nesnelerle bir araya getirmek ya da gerekli ki-
şilere ulaştırmak için en iyi zaman ve yöntemin ne olduğuna 
programlar karar verecek. Gelecekte “daha iyi” demek “daha 
dinamik” demek olacak; yani koşullara anında uyum sağlaya-
bilmeyi ya da koşullar henüz oluşmadan önce daha iyi, daha 
öngörülü olmayı ifade edecek. 

(…)

By becoming physical, the Internet will interact with any ele-
ment of our physical world and connect it to the digital envi-
ronment we have been creating in the past 50 years. This will 
create an unprecedented level of influence of the Internet in 
every infrastructure. Logistics will be disrupted as we know 
it. Computing will decide when and how it’s best to move things 
around and to make things merge with other objects or get to 
the people they are supposed to get to. In the future “better” 
means more “dynamic”. Adaptable to conditions as they hap-
pen, or better, predictive, before conditions actually happen. 

Öngörülü lojistik, akıllı nesneler ve Yapay Zeka, üretim/ 
tüketim ve yeniden üretimin kusursuz bir döngü içinde işle-
diği bir sistem sağlayabilir. Posta ekosistemi bu sürecin ideal 
bir parçasıdır ve başta postaneler olmak üzere atıl durumdaki 
birçok posta varlığını optimize edip onlardan azami derecede 
faydalanmakla başlayarak bu değişimde kendisini kazanan 
konumunda bulacaktır.

Üretim ve lojistiğin geleceği sadece şeyleri nasıl veya ne za-
man taşıdığımızı değil, neyi taşıdığımızı da değiştirecek. Ta-
şıyacağımız şeyler farklı olacak. Yeni malzemeler veya yeni 
teknoloji harikalarından değil, ürün üretim, toplama ve tes-
limatında yeni yöntemlerden bahsediyorum. Ürün veya nesne 
olarak sevk edilemeyen şeyler yüzlerce farklı yer, fabrika veya 
birleştirme biriminden küçük parçalar halinde gelebilecek. 
Öyle ki birleştirme hem talebe bağlı olacak hem de süreklilik 
arz edecek.

Predictive logistics, smart objects and AI, can optimize into a 
system that is really a flawless circle of production/consump-
tion and regeneration. The postal ecosystem is an ideal part 
of this process and finds itself in the position to be a winning 
player in this change, starting by optimizing and making the 
best out of the many idle assets the postal environment has –  
starting from the post offices.

The future of production and logistics will also change what we 
move. Not just how or when we move things. The things and ob-
jects we will move, will be different themselves. I am not refer-
ring to new materials or new technological wonders, but sim-
ply new forms of producing, assembling and delivering goods. 
What is not being shipped as a product or object, could be com-
ing in small pieces from hundreds of different locations, facto-
ries or assembly units. In fact assembling will be on demand, 
but also on the go. 
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Lojistik ağlarımızı oluşturan mevcut unsurların form, şekil 
ve işlevi değişecek. Ürün taşıyıcıları -bunlar kamyon, uçak 
veya diğer araçlar olabilir- otonom, kendi kendini denetleyen, 
kendiliğinden kurulan ve kendiliğinden teslimat yapabilen 
birimler olabilecek. Akıllı robotlar ve talebe dayalı işleme 
gücü bunu hemen hemen her yerde mümkün kılacak. Nesne-
ler belirli bir zamanda veya sadece belirli koşullarda olmaları  
gereken hali alabilecekleri (ya da almayabilecekleri) için  
bunun güvenlik üzerinde büyük etkisi olacak. 

Gelecekte şeyler ve ürünler varlık olarak kabul edilecek, farklı 
formlar alabilecek ve böylece farklı lojistik koşullarda farklı 
roller oynayabilecek. Kendi başlarına yeni sistemler oluştura-
rak kendi lojistiklerini etkileyebilecekler. 

(...) 

Posta idarelerinin şimdiye dek sunduğu temel hizmetin artık 
eskisi gibi olmayacağını düşünmeye başlamak yersiz olmaz. 
Nitekim, teslimat ve teslimat için gerekli araçlar artık var  
olmayacak.

The current elements composing our logistics networks will 
change form, shape and function. Carriers of goods, be them 
trucks, planes or any other vehicles, could well become auton-
omous, self assessing, self assembly and delivery units. Smart 
robotics and on demand processing power will make this pos-
sible virtually anywhere. This will have a great impact on se-
curity, as objects could become (or not become) what they are 
supposed to be, at given precise moments or only in certain 
conditions.

Things and goods in the future should be considered as enti-
ties, able to assume different forms, hence playing differently 
in different logistics conditions. They will even be able to form 
new systems by themselves, impacting on their own logistics. 

(…)

It is not out of place to begin thinking the basic service Posts 
have always delivered will no longer be so. Delivery and the 
tools used to deliver will no longer exist.

*Makale The Postal Industry Innovation and Markets dergisinin izniyle kullanılmıştır. *Article used with the permission of The Postal Industry Innovation and Markets magazine.
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Dünya fotoğrafçısı 
Ara Güler
A global photographer
Ara Güler

Itır Şensoy

20. yüzyılı fotoğraflarıyla belgeleyen, sadece Türkiye’nin değil,  
dünyanın fotoğrafçısı Ara Güler, 90 yıllık ömrü boyunca çok sayıda değerli 

çalışmaya imza atmış, nice saygın ödül ve nişanın sahibi olmuştur.
Having documented the 20th century with his photographs,  

and a photographer of not just Turkey but the entire world, Ara Güler carried out 
many valuable works, and received numerous prestigious awards  

and distinctions throughout his 90-year life.

Portreler
Portraits

68



Ara Güler 16 Ağustos 1928’de İstanbul’da dünyaya gelir.  
Sinemaya duyduğu merak ve bir rejisör veya oyun yazarı olma 
hayali doğrultusunda lise yıllarındayken Muhsin Ertuğrul’un 
yanında oyunculuk ve tiyatro eğitimi alır. Bu esnada film 
stüdyolarında da çeşitli görevler üstlenir. Eczacı olan baba-
sının ona 35 milimetrelik bir film ve bir fotoğraf makinesi 
hediye etmesiyle fotoğraf dünyasında bir ömür sürecek renkli 
yolculuğunun ilk adımını atar. 

Güler, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde eğitimini 
sürdürürken gazeteci olmaya karar verir ve Yeni İstanbul ga-
zetesinde foto muhabiri olarak çalışmaya başlar. 1953 yılın-
da Paris Magnum Ajansı’na katılan Ara Güler, 1954’te Hayat 
dergisinde fotoğraf bölümünün şefi olur. 1958’de Time-life, 
Paris-Match ve Der Stern dergilerinin Yakın Doğu foto muha-
birliğini yapar. 1961’de İngiltere’de yayımlanan Photography 
Annual başlıklı antolojide dünyanın en iyi yedi fotoğrafçı-
sından biri olarak gösterilir. Yine aynı yıl Amerikan Dergi 
Fotoğrafçıları Derneği’ne kabul edilen Ara Güler, bu kuru-
luşun Türkiye’den tek üyesi olur. 1962’de İsviçre’de yayımla-
nan Camera dergisi üstat için özel bir sayı hazırlar. Filistin,  
Filipinler, Etiyopya ve Sudan’da savaş foto muhabirliği de ya-
pan Güler, 1979 yılında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafın-
dan foto muhabirliği dalında birincilik ödülüne layık görülür. 

Ara Güler was born in İstanbul on 16 August 1928. In line with his 
interest in the cinema and the dream of becoming a director or 
playwright, he received acting and theater lessons from Muhsin 
Ertuğrul during his high school years. Meanwhile, he performed 
various tasks at film studios. When his father, a pharmacist, gift-
ed him a 35-millimeter film and a camera, he took the first step 
of a colorful and lifelong journey into the world of photography.

As he continued his education at İstanbul University’s Faculty 
of Economics, Güler decided to become a journalist and started 
working as a photojournalist at Yeni İstanbul newspaper. Hav-
ing joined the Paris Magnum Agency in 1953, Ara Güler became 
the chief of the photography department at Hayat magazine in 
1954. During 1958, he worked as the Near East photojournal-
ist for Time-life, Paris-Match and Der Stern magazines. In the 
anthology titled Photography Annual published in England in 
1961, he was indicated among the seven best photographers 
of the world. Accepted into the American Society of Magazine  
Photographers the same year, Ara Güler became the sole  
Turkish member of the institution. In 1962, the Swiss Camera 
magazine prepared a special issue for the master. Having 
worked as a war photojournalist in the Philippines, Ethiopia and 
Sudan, Güler was awarded the first-rank prize in the photojour-
nalism category by the Turkish Journalists’ Association in 1979.
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1975’te Yavuz Zırhlısı’nı konu edinen 
“Kahramanın Sonu” isimli bir belge-
sel çeken Ara Güler’in birçok kitap 
çalışması da bulunmaktadır. Örne-
ğin, 1971’de Lord Kinross’un Ayasofya 
üzerine incelemelerini içeren eserini, 
1986’da Prof. Dr. Abtullah Kuran’ın 
Mimar Sinan yapıtları hakkındaki ki-
tabını, 1991’de ise Dışişleri Bakanlığı 
için Halikarnas Balıkçısı’nın Altıncı 
Kıta Akdeniz adlı çalışmasını fotoğraf-
lamıştır. Ara Güler’in Mimar Sinan’ın 
eserleri üzerine yıllar süren fotoğraf 
çalışmalarını içeren kitabı ise dün-
yanın çeşitli ülkelerinde ve dillerinde 
basılmıştır. Fotoğraflar, Ara Güler’in 
Sinemacıları, Eski İstanbul Anıları, Bir 
Devir Böyle Geçti, Yitirilmiş Renkler 
ve Yüzlerinde Yeryüzü gibi çok sayıda 
eseri bulunan Güler, Almanya, Fransa 
ve ABD başta olmak üzere çeşitli ülke-
lerde birçok sergi düzenlemiştir. 

Having shot a documentary titled “Kah-
ramanın Sonu” (The End of the Hero) 
about the Battlecruise Yavuz in 1975,  
Ara Güler also has many book-relat-
ed works. He has, for instance, photo-
graphed Lord Kinross’ work including 
analyses of the Hagia Sophia in 1971, 
Prof. Abtullah Kuran’s book on the 
masterpieces of Sinan the Architect in 
1986, and The Sixth Continent by Cevat  
Şakir Kabaağaçlı for the Ministry of 
Foreign Affairs in 1991. Ara Güler’s 
books that contain his photography 
works spanning many years on the 
masterpieces of Sinan the Architect, 
on the other hand, were published 
in different countries of the world in 
various languages. Having produced 
many works such as Fotoğraflar (Pho-
tographs), Ara Güler’in Sinemacıları  
(Ara Güler’s Film-Makers), Eski İstanbul 
Anıları (Memoirs of Old İstanbul), Bir 
Devir Böyle Geçti (Thus Passed an Era), 
Yitirilmiş Renkler (Lost Colors) and  
Yüzlerinde Yeryüzü (The Earth on Their 
Faces), Ara Güler held many exhibitions 
in various countries, namely Germany, 
France and the United States.
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Ara Güler kendisini fotoğrafçıdan ziyade gazeteci, sanatçıdan 
ziyade foto muhabiri olarak tanımlamıştır. Dünyanın pek çok 
önemli yayınında fotoğrafları kullanılan üstat, aralarında 
Winston Churchill, Indira Gandhi, Arnold Toynbee, Bertrand 
Russell, John Berger, Alfred Hitchcock, Maria Callas,  
Salvador Dali ve Picasso’nun da bulunduğu birçok ünlüyü  
fotoğraflamıştır.

Çekimlerinde genellikle Leica marka makinesini kullanan 
Ara Güler, Almanya’da sayılı fotoğrafçıya verilen “Master 
of Leica” unvanını kazanmıştır. Ayrıca, şirket onun im-
zasıyla özel tasarım bir fotoğraf makinesi üretip satışa  
sunmuştur. 

İstanbul’un 1950-1970 arası dönemini belgeleyen fotoğraflarla 
şehrin kaybolmaya yüz tutmuş hatırasını canlandıran Güler, 
bu çalışmalarıyla önemli bir tarihî belge hazinesi yaratmıştır. 
Zaten üstat, mesleğini şu cümlelerle ifade etmiştir: “Sanat ol-
masına gerek yoktur fotoğrafın. Fotoğraf tarih olayıdır. Tarihi 
zapt ediyorsun. Bir makine ile tarihi durduruyorsun.” 

Fotoğraflarıyla sadece Türkiye’nin değil, dünyanın fotoğraf-
çısı ve gözü olan Ara Güler, 17 Ekim 2018 tarihinde kalp yet-
mezliği nedeniyle aramızdan ayrıldı. Üstadı rahmet, minnet 
ve saygıyla anıyoruz.

Ara Güler identified himself as a journalist rather than a pho-
tographer, as a photojournalist rather than an artist. The mas-
ter, the photographs of whom have been used in many impor-
tant publications of the world, shot many celebrities including 
Winston Churchill, Indira Gandhi, Arnold Toynbee, Bertrand 
Russell, John Berger, Alfred Hitchcock, Maria Callas, Salvador 
Dali and Picasso.

Having used his Leica camera for his photoshoots, Ara Güler 
earned the title of “Master of Leica” granted in Germany to 
numbered artists. Moreover, the company has produced and 
released a special design camera under his name.

Having revived the almost lost memory of the city with his 
photographs documenting İstanbul’s 1950-1970 era, Güler cre-
ated an important treasure of historical documents with these 
works of his. The master, indeed, has put down his occupation 
into words as such: “There is no requirement for the photograph 
to be art. The photograph is a matter of history. You capture  
history. You stop history with a machine.”

A photographer and the eye of not just Turkey but the en-
tire world with his photographs, Ara Güler left us on  
17 October 2018 due to heart failure. We commemorate the  
master with mercy, gratitude and respect.

Dünyanın pek çok önemli yayınında fotoğrafları kullanılan Ara Güler,  
aralarında Picasso’nun da bulunduğu birçok ünlüyü fotoğraflamıştır.

Ara Güler, the photographs of whom have been used in many important publications  
of the world, photographed many celebrities including Picasso. 
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When Mark Zuckerberg started creating 
his web site he called “The Facebook” in 
February 2004, if someone came in and 
said that on this site, one day 2.3 billion 
people would share almost all the details 
of their lives, he would probably be con-
sidered to be joking around and kicked 
out of the room. However, this number 
reflects the reality today and is constant-
ly going up. In addition, nearly a thou-
sand photos are uploaded on Instagram 
per second, and as a result, a traffic of  
62 thousand gigabytes is generated on 
the Internet. 

In the world of the future, every road leads 
to the same place: “Data, data, data!” If 
Napoleon lived in our day, he would most 
probably define the key to power as such 
instead of “Money, money, money!” Pos-
sessing data and using it the right way is 
important. What is more critical than cal-
culating and storing data is interpreting 
it, for hidden inside the data is the cultural 
codes of societies and communities. 

Toplumların dijital aynası
Netnografi
The digital mirror of societies
Netnography 

Buğra Ayan

Mark Zuckerberg 2004 yılının Şubat 
ayında “The Facebook” ismini verdiği 
sitesini yapmaya başladığında biri yanı-
na gelip bir gün 2,3 milyar insanın bu si-
tede hayatlarının hemen her ayrıntısını 
paylaşacağını söylese muhtemelen dalga 
geçtiği düşünülür, odadan kovulurdu. 
Fakat bu rakam bugünkü gerçeği yansı-
tıyor ve sürekli artıyor. Bunun yanı sıra 
Instagram’a her saniye 1000’e yakın fo-
toğraf yükleniyor ve bunların bir sonu-
cu olarak internette 62 bin gigabaytlık 
trafik oluşuyor.

Geleceğin dünyasında her yol aynı yere 
çıkıyor: “Veri, veri, veri!” Napolyon gü-
nümüzde yaşasaydı gücün anahtarını 
muhtemelen “Para, para, para” yerine 
böyle nitelerdi. Veriye sahip olmak ve 
onu doğru şekilde kullanmak önemli. 
Veriyi hesaplamak veya saklamaktan 
çok daha kritik olan ise onu anlamlan-
dırmak. Zira verinin içerisinde toplum 
ve toplulukların kültürel kodları gizli.

Perspektif
Perspective
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Sosyal ağlar alternatif bir inceleme sahası yaratmadan önce 
insanlar arasındaki kültür oluşumlarını inceleyenler etnografi 
alanında çalışıyordu. Etimolojik olarak ethno (topluluk) ve 
graphy (yazma) kelimelerinin birleşiminden oluşan etnografi 
alanındaki sayısız bilimsel yayın araştırmacıların işini kolay-
laştırıyordu. Fakat sosyal ağ devriminin getirdiği ilişki yapı-
larındaki değişim, yeni bir kavramı doğurdu: “Netnografi”. 
Tahmin edileceği üzere isim internete atıfla “net” ön ekini alı-
yor ve etnografinin yeni halini vurguladığı için “grafi” ifade-
siyle birleşiyor.

Before social networks created an alternative field of analysis, 
those who analyzed the cultural formations between people 
worked in the field of etnography. Many scientific publications 
made in the field of ethnography, which etymologically is the 
combination of the words ethno (society) and graphy (writing), 
would facilitate the work of researchers. However, the change in 
the structure of relations that was brought about by the social 
network revolution created a new concept: “Netnography”. As 
might be guessed, this name uses the prefix “net” referring to 
the Internet, and combines with the expression “graphy” as it 
signifies the new version of ethnography.

Kanadalı pazarlama uzmanı ve akademisyen Robert V.  
Kozinets bu kavramı 2010 yılında ortaya attı. Ardından konu-
ya ilişkin birçok çalışma yapıldı. Netnografi, bilimsel araştır-
ma yöntemlerini internet verisine tatbik ederek insan davra-
nışları ve altında yatan sebepler üzerine incelemeler yapmayı 
amaçlıyor. İnsanların, internette günlük hayatta sahip olduk-
larından çok farklı bir kimliğe bürünmesi, netnografiyi besle-
yen anadamarlar arasında yer alıyor. 

Canadian marketing specialist and academician Robert V.  
Kozinets introduced this concept in 2010. Since then, many 
works have been carried out regarding the subject. Netnogra-
phy aims to apply the scientific research methods to Internet 
data, and carry out analyses regarding human behavior and 
the reasons underlying them. That people take on very different 
identities on the Internet than the ones they have in their daily 
lives is among the leading currents that feed netnography. 
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Netnografinin amacı, internetteki veriyi anlamlandırarak bil-
giye dönüştürmek ve bu sayede güçlü bir içgörü yaratmak. Bu 
yöntem, dijital pazarlamayı geleneksel pazarlamaya kıyasla 
daha stratejik gören markalara önemli bir rekabet avantajı 
sunuyor.

Netnografinin kullanılabileceği alanlar uzayıp giden bir liste. 
Fakat ön plana çıkanlara baktığımızda bir mobil uygulamanın 
veya internet sitesinin arayüz tasarımı, topluluklar arasında-
ki ilişkilerin yönetimi, markanın dijitalde konumlanması 

The aim of netnography is to interpret the data on the Internet 
and turn it into information, and as such create strong insight. 
This method provides an important competitive advantage to 
brands that consider digital marketing more strategic than  
traditional marketing. 

The fields in which netnography can be used forms a list that 
goes on and on. However, grabbing attention when we look at 
those are the interface design of a mobile application or a web 
site, the management of the relations between communities, 

The phenomena, which have become widespread especially 
among the Generation Z, as well as some conditions that in-
crease in frequency and are identified by some as “ridiculous” 
provide good examples for netnography. Additionaly, for ex-
ample, that middle-aged people – who seem to pursue a calm 
life when looked from the outside –shoot funny dancing videos 
are included among the subjects this field is interested in. Such  
examples show that classifying people according to traits such 
as age, gender and income and interpreting cultural codes  
accordingly are a thing of the past. What is required now is to  
develop communication and marketing algorithms that are 
directly shaped according to the individual. At this point,  
netnography comes into play. 

Özellikle Z kuşağı arasında yayılan uygulamalar ile sıklığı 
artan ve kimilerince “saçma” olarak nitelenen bazı durumlar 
netnografi için iyi birer örnek oluşturuyor. Buna ek olarak 
örneğin, dışarıdan bakıldığında gayet sakin bir hayat ya-
şayan orta yaşlı insanların, dans ederken çektikleri komik  
videolar da bu alanın ilgilendiği konular arasında yer alıyor. 
Bu tür örnekler, insanları yaş, cinsiyet, gelir durumu gibi 
özelliklerine göre sınıflandırıp kültürel kodları bu şekilde 
anlamlandırmaya çalışmanın geçmişte kaldığını gösteriyor. 
Artık doğrudan bireye göre şekillendirilen iletişim ve pazar-
lama algoritmaları geliştirilmesi gerekiyor. Bu noktada da 
netnografi devreye giriyor. 
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ve marka algısının oluşturulması, 
kriz durumlarında marka ile toplu-
luklar arasındaki bağın sağlıklı şe-
kilde yönetilmesi, trendlerin doğru 
belirlenmesi, “viral” denilen ve ku-
laktan kulağa hızla yayılan proje-
lerin üretilebilmesi dikkat çekiyor.

Netnografinin karşı karşıya olduğu 
problemlerin başında ise internet-
teki verinin önemli bir kısmının 
“bot” olarak adlandırılan sahte he-
saplar tarafından üretilmesi, sahte 
isimler kullanılması, kullanıcıların 
izlenme veya hacklenme çekincesi 
ile daha temkinli şekilde bilgi pay-
laşması yer alıyor. Tüm bu prob-
lemlere rağmen netnografi, yapay 
zekanın derin öğrenme gibi alt dal-
larını yanına alarak gün geçtikçe 
gücüne güç katıyor. 

Kim bilir, belki biz de bir dijital ka-
bile içerisinde, o dijital kabilenin 
ritüellerini yerine getiriyoruzdur. 
Yapay zeka, internet kullanım örün-
tülerimize ilişkin merak ettiğimiz 
soruların cevaplarını ilerleyen yıl-
larda kulağımıza fısıldayacak gibi 
görünüyor.

brand positioning in the digital field 
and the creation of brand percep-
tion, the healthy management of 
the connection between the brand 
and communities in a case of crisis, 
the well-directed determination of 
trends, and the production of projects 
called “viral” that quickly spread by 
word of mouth.

Among the leading problems that 
netnography faces is the generation 
of the great part of the data on the  
Internet by fake accounts called 
“bots”, the usage of fake names, and 
the cautious sharing of information 
by users due to reservations of being 
monitored or hacked. Despite all these 
problems, netnography strengthens 
its power each passing day by taking 
along the sub branches of Artificial 
Intelligence such as deep learning. 

Who knows, perhaps we, too, are in-
side a digital tribe, performing the 
rituals of that tribe. It seems that in 
the years to come, Artificial Intelli-
gence will whisper in our ears the 
answers to the questions on Internet 
usage patterns we are curious about.

Netnografinin 
amacı, 

internetteki veriyi 
anlamlandırarak 

bilgiye 
dönüştürmek 
ve bu sayede 

güçlü bir içgörü 
yaratmaktır. 

The aim of 
netnography is to 

interpret the data on 
the Internet and turn 
it into information, 
and as such create 

strong insight. 
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Renklerin dansı  
Keçe
The dance of colors 
Felt

Eda Eraslan 

Felt, which dates back to the Neolithic period and 
is known to have been produced with many dif-
ferent techniques in any geography where sheep 
is domesticated, has once again won the heart of 
modern human with its durability and thousands 
of colors. In our day when handicrafts are becom-
ing more and more valuable, felt is now back in 

Tarihi neolitik döneme kadar uzanan, koyunun 
evcilleştirildiği her coğrafyada pek çok farklı 
teknikle üretildiği bilinen keçe, dayanıklılığı ve 
binbir rengiyle modern insanın kalbini yeniden 
kazandı. El emeğinin giderek daha çok değerlen-
diği günümüzde keçe, geçmişte bilinmeyen pek 
çok farklı alanda kullanımıyla hayatlarımıza geri 

Hobi
Hobby
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döndü. Biraz hayal gücü biraz maharetle evlerimizi renklen-
direcek süs eşyalarından ayaklarımızı soğuktan koruyacak 
patiklere, hafif ama sağlam çantalardan renkli oyuncaklara 
pek çok nesneye dönüştürülebilen keçe, işlemesi oldukça ko-
lay bir materyal. Üstelik sayıları hızla artan pek çok kurs ve 
kısa eğitim programı keçe işinin detaylarını öğrenmek iste-
yenler için sınırsız seçenek sunuyor. 

Bir kursa gitmeden önce basit denemeler yapmak ve keçe işin-
den zevk alıp almayacağını görmek isteyenlerin işe evde bir-
kaç basit malzemeyle başlaması da mümkün. Keçe her yerde 
kolay bulunabilen bir malzeme. Bir kırtasiyeden veya inter-
netten de edinebileceğiniz keçe tabakaları kalın ve ince olmak 
üzere ikiye ayrılıyor. Renk konusunda ise hiçbir sınır yok. 
Modern boyama teknikleri sayesinde aradığınız tüm renkleri 
bulabilir ya da sayısız desen arasından seçim yapabilirsiniz.

our lives in many different and previously unknown fields. Felt, 
which can be transformed into many objects from knickknacks 
that decorate our houses to booties that protect our feet from the 
cold, from light and durable bags to colorful toys, is a material 
that is very easy to work with. In addition, a rapidly increasing 
number of courses and short training programs offer countless 
alternatives to those who want to learn the details of the art  
of felt.

Those who want to give it a few simple tries before starting a 
course and see whether they will enjoy the art of felt can begin 
with a few simple materials at home. Felt is a material that 
can be easily found anywhere. Felt layers, which you can ob-
tain from a stationery shop or the Internet, are divided into two 
groups, namely thick and thin. There is no limit in color. Thanks 
to modern coloring techniques, you may find all the colors you 
look for or choose among countless patterns. 

Çantadan oyuncağa pek çok nesneye dönüştürülebilen keçe,  
işlemesi oldukça kolay bir materyaldir. 

Felt, which can be transformed into many objects from bags to toys, 
 is a material that is quite easy to work with.
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Keçenin renkli 
dünyasında  

hem stres atmak  
hem de sayısız aksesuar 

üretmek mümkün.
In the colorful 

world of felt, it is 
possible to both 

relieve stress and 
produce countless 

accessories.

Gönlünüze göre bir keçe tabakası 
seçtikten sonra sıra kalıplara geliyor. 
Başlangıç seviyesi için internetteki 
hobi sitelerinde sunulan kalıpları 
kullanabilirsiniz. Keçe işini ilerletip 
kendi tasarımlarınızı yapmaya başla-
dığınızda da dilediğiniz boyutta kağıt 
ya da karton kalıplar çıkarabilirsiniz. 
Aynı tasarımdan yüzlerce yapmayı 
planlamıyorsanız kalıplarınızın çok 
dayanıklı materyalden olması gerek-
miyor. Orta kalınlıkta bir kartondan 
keseceğiniz kalıp hem keçeye tut-
turulması hem de keçe üzerinde kı-
rışmadan durması kolay olacağı için 
uzun süre iş görecektir.

Kalıplarınızı keçenize tutturduktan 
sonra kesme işlemi için makasa ihti-
yacınız olacak. Makasınızı kullandı-
ğınız keçenin türüne ve keseceğiniz 
kalıbın özelliklerine göre seçmeniz, 
düzgün bir kesim için oldukça önem-
li. Öncelikle makas, keseceğiniz ke-
çenin kalınlığına uygun olmalı. De-
taylı bir şekil kesmeyi planlıyorsanız 
ince uçlu bir makas edinebilir, yine 

After choosing a felt layer you like 
comes the mold. For the beginning 
level, you can use molds offered on 
hobby websites. When you progress 
in the art of felt and start creating 
your own designs, you can create 
your own paper and cardboard 
molds in whatever size you want. If 
you don’t want to produce in hun-
dreds, your molds don’t need to be 
made of a durable material. Mold, 
which you will make by using a card-
board of middle thickness, will do the 
job for a long time as it will be easy to 
attach to felt and it will remain on the 
felt without being rippled. 

After attaching your molds to your 
felt, you will need scissors for cut-
ting. Choosing your scissors ac-
cording to the type of the felt and 
the properties of the mold you use 
is quite important for a proper cut. 
First of all, the scissors must be ap-
propriate for the thickness of the felt 
you will cut. If you plan to cut out 
a detailed shape, you may obtain  
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Keçelerin renkli dünyasına girmek, hem rahatlayıp hem de 
sayısız aksesuar üretmek aslında son derece basit. Üstelik 
kesmesi ve şekillendirmesi kolay bir malzeme olan keçe, ço-
cukların da gözdesi. Keçe işinde deneyim kazandıktan sonra 
bunu çocuklarınızla birlikte yapabileceğiniz bir aktiviteye dö-
nüştürebilir, üretmenin keyfine onları da dahil edebilirsiniz.

Entering the colorful world of felts and relaxing as well 
producing numerous accessories are actually quite easy.  
Moreover, felt – a material that’s easy to cut and shape – is 
children’s favorite, too. After acquiring experience in felt, you 
can turn this into a hobby you can do with your children and 
have them get involved in the joy of producing as well.

kalıbınızın detaylarına göre belli kısımlarda hem ince hem de 
kıvrımlı nakış makaslarını tercih edebilirsiniz. Aynı kalıptan 
çok sayıda şekil kesmeniz gerektiğinde keçelerinizi üst üste 
koyarak bir döner kesici kullanabilir, birkaç hareketle birden 
fazla parça kesebilirsiniz.

Kalıplar üzerinden kesilen keçe parçalarını tasarıma uygun  
birleştirmek içinse birden fazla yöntem var. Tasarımınızın 
temel özelliklerine ve kullanım alanına göre farklı dikiş ve 
yapıştırma seçeneklerinden birini tercih edebilirsiniz. Klasik 
iğne-iplik dikişi için kullandığınız ipin seçimi önemli. Sağlam 
ve şık bir dikiş efekti için nakış ipliğini tercih edebilir, diki-
şinizin görünmesini istemiyorsanız ince sentetik veya pamuk 
iplik kullanabilirsiniz. Tasarımınız yıkanması gerekebilecek 
bir ürünse pamuk iplik kullanmaktan kaçınmalısınız çünkü 
sıcak suda çekecek ve keçenin büzülmesine sebep olacaktır. 
Keçe parçalarını birbirine yapıştırmak içinse en doğru tercih 
sıcak silikon veya kumaş yapıştırıcısı kullanmaktır. Ayrıca, 
dikmeyi planladığınız parçaları geçici olarak birbirine tuttur-
mak için her kırtasiyede bulabileceğiniz basit kağıt yapıştırı-
cılarından da faydalanabilirsiniz.

fine-point scissors; or based on the details of your mold, you 
may prefer both fine-point and curved embroidery scissors 
in certain parts. When you need to cut a large number of 
shapes from the same mold, you may put your felts on top of 
each other, use rotary shear and cut multiple pieces with a 
couple of moves. 

There are several methods to – according to your design – 
combine felt pieces cut out from molds. You may prefer dif-
ferent stitching and bonding options according to the basic 
properties of your design and field of use. Choosing the right 
yarn you use for classical stitching is important. For a solid 
and chic stitching effect, embroidery yarn can be preferred, 
and if you want an invisible stitch you can use thin synthetic 
or cotton yarn. If your design is a product that might need 
washing, you should avoid using cotton yarn because it will 
shrink in hot water causing your felt to pucker. The best op-
tion to bind the felt pieces is to use hot silicon or cloth glue. 
In addition, you may use simple paper glue you can find in 
every stationery shop to temporarily bind the pieces you plan 
to stitch. 
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PTT Spor Bayan Voleybol Takımı Baş Antrenörü Bülent Karslıoğlu,  
“Takımımız çoğunlukla Süper Lig tecrübesine sahip oyunculardan oluşuyor.  
Genç, deneyimli ve dinamik bir kadroyla çalışmalarımızı yürütüyoruz” diyor. 

PTT Spor Women’s Volleyball Team’s Head Coach Bülent Karslıoğlu says,  
“Our team consists mainly of players with Super League experience.  

We carry out our works with a young, experienced and dynamic squad.” 

Bülent Karslıoğlu:
Adım adım, kararlılıkla  
Sultanlar Ligi’ne çıkma  
hedefimize ilerliyoruz 
We are proceeding towards our goal  
of getting promoted to the Sultans’ League  
step by step with determination

Röportaj Interview: Emre Bozkır 
Fotoğraflar Photographs: Melis Seçkin

Röportaj
Interview
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PTT, tarihinde ilk kez Bayanlar Voleybol 1. Lig  
B Grubu’nda mücadele ediyor. Sezon öncesinde nasıl 
bir takım oluşturdunuz? Oyuncularla ilgili bilgi ala-
bilir miyiz? 

Oyuncularımızın çoğu Süper Lig tecrübesi olan sporcular. 
Hedefimiz Sultanlar Ligi’ne yükselmek olduğu için o seviyeyi 
bilen oyuncularla yola çıkmak istedik. Bütçemize göre, siste-
mimize en uygun oyuncuları seçmeye çalıştık. Bu çerçevede 
14 transfer yaptık. Zaten yeni kurulan bir takım olduğumuz 
için bütün oyuncularımız da yeni. İyi bir takım oluşturduğu-
muzu düşünüyoruz. 

2018-2019 sezonuna hızlı bir başlangıç yaptınız. Bu 
seneki hedefleriniz nelerdir? 

Biz adım adım ilerlemek istiyoruz. Birinci hedefimiz ilk 4’e 
girmek, ondan sonra Final Four’a kalmak. Daha sonra da ilk 
2’ye girerek Sultanlar Ligi’ne çıkma hayalimizi gerçekleştir-
meyi amaçlıyoruz. Bunun için çok yoğun bir tempoda çalışı-
yoruz. Sezon açıldığından bu yana çok kısa bir zaman geçti 
ama biz çok ciddi bir noktaya ulaştık. 

PTT is competing in the Women’s Volleyball League 1 
Group B for the first tme in its history. What sort of a 
team did you form prior to the season? Can we learn 
about the players? 

Most of our players have Super League experience. Since our 
goal is to get promoted to the Sultan’s League, we wanted to 
start with athletes who know that level. Based on our budget, 
we tried to choose the players who suit our system the most. 
We made 14 transfers within this framework. All our play-
ers are new for we are a recently founded team. We think we 
formed a good team. 

You made a flying start in the 2018-2019 season. What 
are your goals this year? 

We want to proceed step by step. Our first goal is to rank among 
the top 4 teams, then qualify for the Final Four. Later, we aim to 
rank among the top 2 and realize our dream of getting promot-
ed to the Sultans’ League. We work at a very high tempo for this. 
It’s been quite a short while since the season started but we have 
reached a considerable point. 

“Yoğun bir tempoda çalışıyoruz. Sezon açıldığından bu yana kısa bir zaman 
geçmesine rağmen çok ciddi bir noktaya ulaştık.” 

“We work at a high tempo. Though it’s been a short while since the season started,  
we have reached a considerable point.”
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Yoğun antrenman ve maç temposunu nasıl yürütüyor-
sunuz? İzlediğiniz programdan bahsedebilir misiniz? 

Öncelikle akut sakatlığı olan oyuncularımızın tedavisiyle 
ilgileniyoruz. Onları güçlendirmeye, sakatlıkları olmayan 
oyuncuların da fiziksel kapasitelerini artırmaya çalışıyoruz 
ve oyun sistemimize uygun temel tekniklerin üzerinde duru-
yoruz. Gerek fiziksel gerek teknik gerekse mantalite olarak 
bugüne kadar oynanmamış bir voleybol tarzını benimsedik 
ve ona göre çalışıyoruz. Ağır tempomuzu hafifletmek ve spor-
cularımızın maçlara daha huzurlu ve sağlıklı bir biçimde ha-
zırlanmasını sağlamak için psikolojik destek veriyor, vitamin 
takviyeleri yapıyor ve masörlerimizden yardım alıyoruz. 

Faaliyetlerinizi PTT ailesinin bir parçası olarak sür-
dürüyorsunuz. Şirket’in spora yaklaşımıyla ilgili  
değerlendirmelerinizi alabilir miyiz? 

PTT çok büyük bir kurum. Her geçen gün daha da büyük işle-
re imza atıyor. Bunun önemli bir örneği spora yapılan yatırım. 
Türkiye’de özellikle bayan voleybolu çok popüler olduğu için 
kurumların bu branşa destek verdiğini görürsünüz. Bu nedenle 

How do you manage the high tempo of trainings 
and matches? Can you tell about the schedule you 
follow?

First of all, we are dealing with the treatment of our players 
with acute injuries. We are trying to strengthen them and to 
enhance the physical capacities of the players without any 
injuries. We dwell upon basic techniques that suit our play-
ing system. We have adopted a volleyball style that has nev-
er been played physically, technically or mentally, and we 
practice accordingly. We give psychological support, provide 
vitamin supplements and get help from our masseurs so that 
our high tempo gets relieved and our players can prepare for 
the matches more peacefully and healthily. 

You carry out your activities as part of the PTT family. 
How would you evaluate the Company’s approach 
towards sports? 

PTT is a very big institution. It performs even bigger works 
day by day. An important example of this is the investment 
in sports. In Turkey, you see institutions support this branch 
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bir bayan voleybol takımına sahip 
olmak bence hem çok güzel bir duy-
gu hem de marka değerini yükselten 
bir yaklaşım. PTT yeni kurulan bir 
takım olduğu için ilk zamanlar bi-
raz zordu ama şu anda her şeyimiz 
oturmuş durumda. Gerek profesyo-
nel takım olmamız gerekse antren-
manlarımız konusunda başta Genel 
Müdürümüz Sayın Kenan Bozgeyik 
ve Osman Çetinkaya Başkanımız 
olmak üzere herkes inanılmaz  
destek veriyor. Maçlarımıza sürekli  

since particularly women’s volley-
ball is very popular. Thus, I think 
owning a women’s volleyball team 
is both a beautiful emotion and 
an approach that increases brand 
value. As it is a newly founded 
team, it was a bit difficult at the 
start but everything is well settled 
now. Everyone gives us incredible 
support, particularly our Direc-
tor General Kenan Bozgeyik and 
our President Osman Çetinkaya. 
They always attend our matches.  

 “Antrenman ve 
maçlarımızda PTT 

ailesi bize inanılmaz 
destek veriyor.  

Onların heyecanını 
hissetmek hepimizi 

ekstra motive ediyor.”
“The PTT family gives us 
incredible support in our 
trainings and matches. 
Feeling their excitement 

makes us extra 
motivated.”

geliyorlar. Onların heyecanını his-
setmek hepimizi ekstra motive edi-
yor. Bakış açıları çok hoşumuza gi-
diyor ve böyle büyük bir kurumun 
yaptığı yatırımların mutlaka bir 
karşılığı olması gerektiğini düşünü-
yoruz. Onun için daha yoğun ve titiz 
çalışıyoruz. Ben PTT’nin çok daha 
güzel yerlere geleceğine inanıyorum.

Feeling their excitement makes us 
extra motivated. We like their point 
of view very much and we think 
that there must be a reward for the 
investments such a great institu-
tion has made. That’s why we work 
harder and more meticulously.  
I believe PTT will achieve so much 
better. 
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Sultan I. Murad’ın Evrenos Gazi’ye mektubu Sultan Murad I’s letter to Evrenos Ghazi 

Hacı Gazi Evrenos Bey,

Kendi kılıcın ile fethettiğin Gümülcine Kalesi’nden Serez’e 
ve Horpeşte’ye kadarki bölgeyi sana sancak olarak verdim 
ve oradaki cümle gâzi ve mücâhidlere seni emîrü’l-müminîn 
[inananların reisi] tayin ettim ve buyurdum ki eskiden oldu-
ğu gibi yönetesin. Ammâ sakın sana, bu Rumeli vilâyetlerini 
kendi kılıcımla fethettim diye gururlanma. Şunu iyi bil ki bü-
tün o vilâyetler Hak Teala hazretlerinindir. Ve O’ndan sonra  
Resûlünündür. Ve sonrasında Allah’ın emriyle Resûlünden 
sonra halifesinindir. Şunu bilesin ki, nice vilâyetlere hâkim 
olmak iki kefeli bir teraziye benzer. Bir kefesi cennet ve bir 
kefesi cehennemdir. Bütün işlerin en faziletlisi adalettir.  
Adaletli iş göresin.

Rum vilâyetleri uzak yerlerdir, buraların işinde kalem ve kılıç 
ehlinden nice kimselere ihtiyaç duyacaksın. Amma dikkat et 
ki bu kimseler mal sevenlerden, Allah’tan korkmayanlardan 
olmasın. Asla ve asla kimsenin dış görünüşüne aldanmaya-
sın. Şunu da bil ki bir yere koyduğun kimsenin hâli iyiyse hal-
kın da hâli iyi olur. Her birine buyur ki elleri altındaki halkı 
hoş tutsunlar ve Müslümanları kardeşleri gibi bilip zulüm ve 
eziyet etmesinler. Ve asker işlerinde ihtimam gösterip yiğidin 
bahadır olanını gözetesin, kılıcını keskin tutasın ve atın iyisi-
ni besleyesin. Gayret üzere ol ki Selanik Kalesi’ni fethedesin. 
Kâfir memleketlerine gazâ etmekten geri durmayasın.

Bize gönderdiğin mektubunda bazı köyleri vakfetmek istedi-
ğini söylemiş, senden sonra da evlatlarına kalması için hük-
mümü rica etmişsin. Fethettiğin yerlerden ne kadarını vakfet-
mek istersen o kadarını vakfeyle, makbûlümdür.

Allahu Teala işini kolaylaştırsın ve bizi de kendine kılavuz bi-
lip devletimin bekâsına duâ ve hizmette sebat gösterip er gibi 
olasın.

Hadji Ghazi Evrenos Bey, 

I granted you the region from the Komotini Castle to Serres and 
Orestida, which you conquered with your own sword, and as-
signed you as the leader of believers to all the ghazis and warri-
ors there, and ordered that you rule as was in the past. Howev-
er, do not boast about the fact that you conquered the Rumelian 
provinces with your own sword. You shall know that all those 
provinces belong to Mighty Allah and then his prophet. And 
then with Allah’s order, they belong to his caliph. You shall know 
that dominating many provinces resembles scales. One scale is 
heaven, whereas the other is hell. The most virtuous work of all 
is justice. You shall act fairly. 

The Greek provinces are faraway places; you will need many 
people who are specialists of the pen and sword. You shall be 
careful so that these people are not acquisitive and not those 
who do not fear Allah. You shall never be deceived by anyone’s 
appearance. You shall know that if the person you assign some-
where is in good state, the public will be in good state, as well. 
You shall order each of them that they treat well the public that 
they dominate, consider them their Muslim brothers and not 
torture or torment them. You shall care for military works and 
look for brave men; you shall keep your sword sharp and feed 
the best of horses. You shall put in effort so as to conquer the 
Thessaloniki Castle. You shall not abstain from waging a holy 
war against heretic lands. 

In the letter you sent to us, you say that you want to endow some 
villages and demand my judgment so that they are inherited 
to your son. Endow as many as you like of the places you con-
quered, it is acceptable for me. 

May Allah facilitate your work and may you be a brave man 
who accepts us as a guide and shows persistence in prayer and 
service for the perpetuity of my state. 
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Osmanlı Devleti’nin 1345’te Karesi Beyliği’ni ilhakının ardın-
dan Osmanlı hizmetine giren Evrenos Bey, 14. yüzyılda ger-
çekleşen Rumeli fetihlerindeki en önemli akıncı uç beylerin-
den biridir. Sultan Murad Hüdavendigâr’ın 1386’da, günümüz 
Batı Trakyası’nın fatihi Evrenos Gazi’ye yazdığı bu mektup, 
ana hatlarıyla Osmanlı yönetim anlayışını göstermektedir. 
Ayrıca, Osmanlı beylerinin asker ve idareci olarak dikkat et-
meleri gereken hususları ortaya koyması açısından önemli bir 
kayıttır.

Taking service with the Ottomans after the Ottoman Empire 
annexed the Beylik of Karasi in 1345, Evrenos Bey is one of the 
most important akinji frontiersmen in the Rumelian conquests 
made in the 14th century. This letter written by Sultan Murad I 
in 1386 to Evrenos Ghazi – the conqueror of today’s Western 
Thrace – shows the Ottoman understanding of administration. 
In addition, it is a significant record in terms of presenting the 
issues to which Ottoman beys should pay attention as soldiers 
and administrators. 

Sultan I. Murad
Sultan Murad I
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Freedom on two wheels
Bicycle

Çocukluk anılarımızın vazgeçilmez 
parçalarından biridir bisiklet. Belki 
de kendimizi ilk defa bir birey olarak 
hissettiğimiz an, bisikletimize atlayıp 
mahallenin sınırlarını keşfetmeye çık-
tığımız zamandır. Hayatımızda ilk kez 
kendimize ait bir aracımız vardır ve 
onunla nereye istersek gidebiliriz. Belki 
de özgürlük duygusunu ilk kez bisikleti-
mizle deneyimlemişizdir.

Bisiklet, hemen herkesi çocukluk anıla-
rına götürebilecek bir zaman makinesi-
dir. Bu aracın ilk örneği 19. yüzyıl baş-
larında ortaya çıkmıştır. Alman Baron 
Karl von Drais de Sauerbrun, ahşap bir 
gövdeye, iki tekere ve bir oturağa sahip 
ilk bisikleti geliştirir. Üzerine oturan 
kişinin, ayaklarını kullanarak kendini 

The bicycle is an indispensable part of our 
childhood memories. Perhaps the moment 
we feel like an individual for the first time 
was when we jump on our bicycles and 
start to discover the boundaries of our 
neighborhood. We have our own vehicle 
for the first time in our lives and we can 
go wherever we want with it. Perhaps, we 
have experienced the feeling of freedom 
for the first time with our bicycle. 

The bicycle is a time machine that can 
take almost anyone back to their child-
hood memories. The first example of this 
vehicle emerged in the early 19th century.  
German baron Karl von Drais de  
Sauerbrun developed the first bicycle with 
a wooden frame, two wheels and a seat. 
The desired efficiency was not achieved 

Oğuzhan Yılmaz

Iki tekerde özgürlük 
Bisiklet

Spor
Sports
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ileri ittirmek suretiyle yol alabildiği bu araçla istenilen ve-
rim elde edilememiştir ama bisiklet fikri ortaya atılmıştır bir 
kez. Bisiklet, tarih sahnesine çıktığı erken zamanlarda büyük  
ilgiyle karşılanmasa da yüzyılın ikinci yarısında yaşanan ge-
lişmelerle durum değişir; pedalların eklenmesi, önce kauçuk, 
ardından içi hava dolu lastiklerin geliştirilmesiyle birlikte 
giderek popülerleşir. Hatta o kadar yaygınlaşır ki I. Dünya  
Savaşı’nda sıklıkla kullanılan bir askerî araç olur. 

with this vehicle on which the person sitting could move forward 
using his feet and pushing himself forward, but after all, the idea 
of the bicycle was brought forward. Even though the bicycle did 
not draw great interest in the early times it appeared on the stage 
of history, this changed with the developments in the second half 
of the century; with the addition of pedals and the development of 
tires first filled with rubber then with air, it got increasingly pop-
ular. It became even so widespread that it was frequently used as 
a military vehicle during the First World War. 

Bisiklet, hemen herkesi çocukluk anılarına götürebilecek bir zaman makinesidir.   
Bu aracın ilk örneği 19. yüzyıl başlarında ortaya çıkmıştır.

The bicycle is a time machine that can take almost anyone back to their childhood 
memories. The first example of this vehicle emerged in the early 19th century.
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19. yüzyılın sonlarına doğru sayısı artan bisiklet yarışları, bisik-
letin önde gelen spor aktivitelerinden birine dönüşmesine yar-
dımcı olmuştur. Kapalı salonlarda yapılan velodrom yarışları, 
yüzlerce kilometrelik uzun turlar, dağ bisikleti yarışları, zama-
na karşı yapılan yarışlar gibi farklı kulvarlar bisikletin ne ka-
dar geniş bir kullanım alanı olduğunu göstermiştir. Bu çeşitlilik 
sayesindedir ki bisiklet sporu artık hayatımızın vazgeçilmez bir 
parçası haline gelmiştir. İster dağ yollarında manzaranın tadına 
varmak için ister uzunca bir tura çıkıp yeni şehir ve kültürler 
tanımak için olsun bisiklet, arabayla gerçekleştirilecek bir ge-
zintinin aksine tüm yolculuğu bambaşka deneyimlememizi ve 
yol üzerindeki hiçbir detayı kaçırmamamızı sağlar. Üstelik işi-
mize, okulumuza gitmek için bisiklet kullanmayı tercih edersek 
bu spor hayatımızın günlük bir parçası haline de gelebilir.

Bicycle races, the number of which increased toward the 
end of the 19th century, helped the bicycle to become one of 
the leading sports activities. Different categories such as  
velodrome races in indoor facilities, long tours of hundreds of 
kilometers, mountain bike races and time trial races showed 
how broad a field of use bicycle had. Thanks to this diversity, 
the sport of cycling has turned into an indispensable part of 
our lives. Either to enjoy the scenery on mountain roads or to 
get to know new cities and cultures, the bicycle enables us to 
experience the entire journey in a whole different way and 
not miss any details on the road. Furthermore, if we prefer 
to use the bicycle for going to work or school, this sport can 
become a daily part of our lives. 

Bisiklet üstünde dağ yollarında manzaranın tadına varmak veya uzunca bir tura çıkıp 
yeni şehir ve kültürler tanımak mümkündür.

On a bicycle, it is possible to enjoy the scenery of mountain roads or to go on a long tour  
and get to know new cities and cultures.
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Bisiklet sürmek 
hem stresten 

uzaklaşmamıza  
hem de tüm 

bedenimizi etkin 
biçimde kullanarak 

daha sağlıklı 
olmamıza katkı 

sağlar.
Cycling helps with 

both relieving stress 
and becoming 

healthier by putting 
our entire body into 

efficient use.

Bisiklet sporunun belki de en güzel ta-
rafı, fiziksel sınırları zorlayabilecek bir 
mücadeleye dönüştürülebileceği gibi 
yalnızca keyifli bir gezinti için de kul-
lanılabilmesidir. Her iki seçenekte de 
daha iyi nefes almamızı ve kaslarımıza 
çok daha fazla oksijen gönderebilme-
mizi sağlar. Bu aracın güç kaynağı olan 
kalbimiz, biz pedal çevirdikçe daha da 
güçlenir. Bisiklet hem günlük hayatın 
stresinden uzaklaşabilmemizi hem de 
tüm bedenimizi etkin biçimde kulla-
narak daha sağlıklı bir yaşam sürme-
mizi mümkün kılar. Yapılan araştır-
malar, bu sporun yürüyüşe göre 3 kat 

The best side of the cycling sport is 
that it can both turn into a struggle 
that can push you to your physical 
limits and be used just for a joyful 
ride. In both cases, it ensures that 
we breathe better and send more  
oxygen to our muscles. The pow-
er supply of this vehicle, our heart 
becomes stronger as we pedal. The 
bicycle ensures that we move away 
from the stress of daily life and lead 
a healthy life by using our whole body 
effectively. Research shows that this 
sport enables burning 3 times more 
calories compared to walking and 

daha fazla kalori yakılmasını sağladı-
ğını göstermekte, sıkça bisiklet kulla-
nan insanların daha mutlu olduklarını 
işaret etmektedir. Yolda yanımızdan 
geçen bisikletlilere bir göz atarsak ço-
ğunun gülümsemekte olduğunu fark 
edebiliriz. Özgürlüğün iki tekeri bisik-
letle mutluluğa doğru pedal çevirmeye 
ne dersiniz?

points out that people who use the  
bicycle are happier. If we take a look 
at people on a bicycle passing by, 
we can realize that most of them are 
smiling. How about pedaling towards 
happiness with the bicycle, the two 
wheels of freedom?
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Arnaldo Pomodoro 23 Haziran 1926 tarihinde İtalya’nın  
Romagna bölgesinde bulunan Morciano’da dünyaya gelmiştir. 
Bologna Üniversitesi İşletme Okulu’nda başladığı eğitimine 
Pesaro Sanat Akademisi’nde devam eden Pomodoro, zarar 
görmüş kamu binalarının restorasyonu için danışmanlık yap-
mıştır. Mücevherat imalatı ve altın işçiliğine de merak duyan 
sanatçı, ayrıca çok sayıda tiyatro ve opera gösterisi için sahne 
tasarımları gerçekleştirmiştir. Pomodoro, yaptığı heykellerle 
birçok prestijli ödülün sahibi olmuştur. 1970’lerin ortasın-
dan itibaren küp, küre, daire ve piramit gibi temel geometri 
şekillerini kullanarak meydana getirdiği eserleriyle ününe ün 
katan sanatçının öz-yıkım ve yeniden oluşum temasını içeren 
masif arkitektonik formlu çalışmaları dünyanın birçok saygın 
müzesinde sergilenmiştir. 

Arnaldo Pomodoro was born in Morciano in the region of  
Romagna in Italy on 23 June 1926. Having continued his edu-
cation, which he began at the University of Bologna Business 
School, at the Pesaro Art Academy, Pomodoro served as con-
sultant for the restoration of damaged public buildings. Hav-
ing taken an interest in jewelry making and gold working, the 
artist has also designed stages for many theater and opera 
performances. Pomodoro received many prestigious awards 
with the sculptures he made. Adding to his fame with the works 
he produced by using basic geometrical shapes such as cubes, 
circles and pyramids starting from the mid-1970s, the artist’s 
massive architectonic formed works that bear the theme of 
self destruction and reformation have been exhibited in many  
reputable museums of the world.

Itır Şensoy

Arnaldo Pomodoro

Sanatçılar ve eserleri:  
Arnaldo Pomodoro
Artists and works
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İtalya’nın Milano şehrindeki Meda Meydanı’nda bulunan 
eser, Arnaldo Pomodoro’nun en meşhur açık hava ensta-
lasyonlarından biridir. 1972 yılında tamamlanan heykel, 
bronz kullanılarak üretilmiş, 4,5 metre çapında ve yaklaşık 
7 ton ağırlığında bir disktir. Eserinde Leonardo da Vinci’nin  
“Vitruvius Adamı”nı model alan sanatçı, diskin merkezine ve 
merkezden kenarlara doğru beş kol halinde uzanan bölüm-
lerine dişli bir makinenin parçalarıymışçasına birbirine ek-
lemlenmiş küre, küp, silindir ve sütun gibi geometrik şekiller 
işlemiştir. Diskin yüzeyi güneş ışınlarıyla temas ettiğinde göz 
kamaştıran, son derece parlak bir görünüme kavuşmaktadır. 
Pomodoro, şehrin oldukça canlı bir kısmına yerleştirdiği ese-
rinde güneş enerjisiyle dinamizm ve optimizmi dışa vurdu-
ğunu belirtmiştir.

Büyük Disk
Grande Disco

Located in the Piazza Meda in Milan, Italy, the work is one of 
the most famous open-air installations by Arnaldo Pomodoro. 
Completed in 1972, the sculpture made of bronze is a disc of  
4.5 meters diameter and weighs about 7 tons. Having modeled 
his work on Leonardo da Vinci’s “Vitruvian Man”, the artist has 
instilled to the center of the disc and to the parts extending like 
five arms to the sides from the center geometrical shapes such 
as spheres, cubes, cylinders and columns linked to one another 
as if parts of a geared machine. With the reflection of sunrays 
on it, the surface of the disc takes on a dazzling, quite bright 
appearance. Pomodoro indicated that with his work, which he 
placed in a quite vivid spot of the city, he expresses dynamism 
and optimism with solar energy.
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Arnaldo Pomodoro’nun anıtsal heykel dizisinden bir parça 
olan eser, bronz kullanılarak yapılmıştır. Sanatçı, küre for-
munun saf yuvarlaklığını bozarak eserinin iç kısmına farklı 
geometrik şekillerde işlediği karmaşık bir dizayn eklemiş, bu 
karmaşanın ortasına da benzer betimlemeye sahip daha kü-
çük boyutlarda bir küre daha yerleştirmiştir. Bu haliyle hey-
keline bir iç çatışma metaforu yükleyen Pomodoro, küre for-
munun simgelediği mükemmelliğe karşı tehditkar bir gerilim 
ortaya çıkarmıştır. 1960’larda Vatikan Müzesi için meydana 
getirilen eserin farklı kopyaları dünyanın çeşitli yerlerinde 
sergilenmektedir. 

A part of Arnaldo Pomodoro’s monumental sculpture series, the 
work is made of bronze. Distorting the pure roundness of the 
sphere form, the artist added a complex design worked with  
geometric shapes into the inner part of his work, and in the 
center of this complexity placed a smaller sphere of a similar  
depiction. Having thus ascribed the metaphor of an inner con-
flict to his sculpture, Pomodoro created a menacing tension 
in opposition to the perfection symbolized by the sphere form.  
Produced for the Vatican Museum in the 1960s, the work’s  
various replicas are exhibited in different parts of the world.

Küre İçindeki Küre
Sphere Within Sphere
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Arnaldo Pomodoro, bronz ve çeliği işleyerek meydana getir-
diği bu eserini 2009 yılında tamamlamıştır. İtalya’nın Tivoli 
şehrindeki Garibaldi Meydanı’nda sergilenen heykel, 7 metre 
yüksekliğinde ve 14 metre çapındadır. Eser, karşılıklı iki ha-
vuzdan yükselen sütunların birbirlerine doğru kıvrılması 
ve tepe noktasında birleşmesiyle geleneksel mimaride zaferi 
sembolize eden tarihî kemerli yapıları anımsatmaktadır. Hey-
kelin bronz ayakları küre, piramit, üçgen ve dörtgen gibi geo-
metrik formlarla işlenmiştir. Bu ayakları yukarıdan birleşti-
ren üst bölüm içinse herhangi bir süslemeye sahip olmayan ve 
bu haliyle akışkan bir görünüm sergileyen çelik kullanılmıştır.

Arnoldo Pomodoro completed this work of his, which he produced 
by working bronze and steel, in 2009. Exhibited at the Garibaldi 
Square in Tivoli, Italy, the sculpture is 7 meters tall and has a di-
ameter of 14 meters. Since the columns rising from two facing 
pools bend towards each other and meet at the peak point, the 
work is reminiscent of the historical arches, which symbolize 
victory in traditional architecture. The bronze stanchions of the 
sculpture are instilled with geometric forms such as spheres,  
pyramids, triangles and rectangles. For the upper part that 
merges these stanchions on top, on the other hand, steel that has 
not been decorated and thus having a fluid appearance was used.

Tivoli Kemeri
The Tivoli Arch
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Dişlerinize iyi bakın,  
yaşam kalitenizi artırın!
Take good care of your teeth,  
enhance your life quality!

Eda Eraslan

Dişlerimiz vücudumuzda kritik işlevler yerine getirir. Sindirim 
sistemimizin bir parçası olarak oldukça önemli bir göreve sahip 
olan dişlerimiz, beden sağlığımızın korunmasında da büyük rol 
üstlenir. Ağız ve diş sağlığımızın bozulması sindirim sistemi-
mizi olumsuz etkilerken, kalp, böbrek ve eklemlerimizde cid-
di sağlık sorunları oluşmasına ya da var olan sorunların daha 
şiddetli hissedilmesine sebep olabilir. Beden ve diş sağlığımızın 
yakın ilişkisini ortaya koyan araştırmalar, diş bakımını ihmal 
etmenin iltihaplanmaya, hatta pek çok kalp-damar hastalığına 
yol açabildiğini gösteriyor. Ayrıca, ağız sağlığına dikkat etme-
mek bağışıklık sistemimizi zayıflatıp bizi hastalıklar karşısında 
savunmasız bırakabiliyor. 

Kısacası, dişlerimize iyi bakmak beden sağlığımızı olumlu et-
kileyerek hayat kalitemizi artırıyor. Peki, sağlıklı dişler için ne 
yapmalı? Dişlerimiz mine, dentin ve pulpa adı verilen farklı 
tabakalardan oluşur. Diş sağlığını korumak da dişin iç ve dış 
katmanları için gerekli bakımı sağlamak anlamına gelir. Fakat 
bu noktada bireyin alacağı önlemler ve edineceği alışkanlıklar 
tek başına yeterli değildir. Düzenli diş hekimi ziyaretleri, ağız 
ve diş sağlığının olmazsa olmazıdır. Bu ziyaretler, pek çok diş 
sorununun erken evrede teşhis edilmesi ve gerekli önlemlerin 
alınması için son derece önemlidir. Bu nedenle diş sağlığı as-
lında diş hekimimizi yılda en az iki kez ziyaret etmekle başlar.

Our teeth carry out critical functions in our body. Having a 
quite important task as a part of our digestive system, our teeth 
play a great role in the protection of our bodily health, as well. 
The deterioration of our oral and dental health negatively af-
fects our digestive system and causes the formation of serious 
health problems in heart, kidney and joints, or the worsening 
of existing problems. Researches that show the close connec-
tion between our bodily health and dental health indicate that 
neglecting dental care causes inflammation and even many 
cardiovascular diseases. In addition, not taking care of oral 
health weakens our immune system and make us vulnerable 
to diseases. 

In short, taking good care of our teeth affects our bodily health 
positively and enhances our life quality. Well, what do we have 
to do for healthy teeth? Our teeth are composed of different lay-
ers called enamel, dentin and pulp. Protecting dental health 
means providing necessary care for the inner and outer layers 
of teeth. However, the precautions to be taken by the individual 
and the habits to be acquired are not sufficient on their own. 
Regular dentist visits are a must for dental health. These visits 
are quite important to diagnose many dental problems at an 
early stage and to take the necessary precautions. That is why 
dental health starts by visiting our dentist at least twice a year. 

Sağlık
Health
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Diş sağlığımızı korumak için atılacak ikinci adım dişlerimi-
zi olumsuz etkileyebilecek faktörleri ortadan kaldırmaktır.  
Sigara kullanmak, şekerli ve asitli içecekler tüketmek ya da diş 
minesinin çatlamasına sebep olabilecek sert kabuklu yiyecek-
leri dişlerimizle kırmak diş sağlığımızı tehdit eden unsurların 
başında gelir. Dişlerimize zarar verme ihtimali yüksek olan 
yiyecek-içecekleri hayatımızdan tamamen çıkarmak mümkün 
olmasa da onları tükettikten sonra dişlerimizi fırçalamak, 
bunu yapamadığımız durumlarda ise su içerek ağzımızı asit 
ve şekerden arındırmaya çalışmak dişlerimizi korumak için 
oldukça önem taşır. Asitli gıdalar tüketirken pipet kullanmak 
da asidin dişlerimize temas etmesini engelleyecek bir önlem 
olarak işe yarayabilir.

The second step to be taken to protect our dental health is elim-
inating the factors that may have a negative impact on our 
teeth. Smoking, consuming sugary and acidic drinks or crack-
ing hard-shell food that may cause cracks on our enamels 
with our teeth are among the leading factors that pose a threat 
for our dental health. Even though it is not possible to entirely 
eliminate from our lives food and drinks that are quite likely 
to harm our teeth, brushing our teeth after consuming them 
or rinsing our mouth off acid and sugar by drinking water 
when we can’t do so is of high importance to protect our teeth. 
Using straws when consuming acidic drinks may also work 
as a precaution that will prevent the contact of the acid with 
our teeth.

Diş hekimini yılda en az iki kez ziyaret etmek, pek çok diş sorununun erken 
evrede teşhis edilmesi ve gerekli önlemlerin alınması için son derece önemlidir. 

Visiting the dentist at least twice a year is quite important in terms of the early diagnosis 
of many dental problems, and the observation of the necessary precautions.
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Dişlerimizi beslemek de onları dış etkenlere karşı korumak 
kadar önemlidir. Taze meyve-sebze yemek, erken yaşlardan 
itibaren bol kalsiyum ve C vitamini içeren gıdaları tüketmek, 
mandalina, portakal, kivi ve greyfurt gibi tükürük salgısını 
artıracak besinlere öncelik vermek sağlıklı dişler için yapabi-
leceklerimiz arasında bulunuyor. Ne yediğimiz kadar nasıl ye-
diğimiz de diş sağlığımız için önem taşıyor. Elma ve havuç gibi 
orta sertlikte gıdaları ısırarak tüketip diş etlerimize doğal bir 
masaj uygulamak, fındık ve leblebi gibi sert kuru yemişleri yan 
dişlerimizle dengeli bir şekilde çiğnemek sağlıklı dişlere sahip 
olmak için geliştirebileceğimiz basit alışkanlıklar. 

Tüm bu koruma önerilerinin yanı sıra diş sağlığımız için ya-
pabileceğimiz en önemli şey, çocukluktan itibaren dişlerimizi 
düzenli olarak fırçalama ve diş ipi kullanma alışkanlığı edin-
mek. Dişlerimizi günde iki kez ve iki dakika boyunca fırça-
lamak, ağız sağlığımızı korumanın altın kuralı. 19-25 Kasım 
Ağız ve Diş Sağlığı Haftası bu konudaki farkındalığımızı ar-
tırmak ve dişlerimizle daha yakından ilgilenmeye başlamak 
için harika bir fırsat sunuyor. Unutmayalım, sağlıklı dişler 
aslında mutlu bir bedenin işaretidir.

Feeding our teeth is as important as protecting them against 
external factors. Eating fresh fruit and vegetables, consum-
ing foods that are high in calcium and vitamin C starting from 
early ages, giving priority to foods that will increase saliva 
such as mandarin, orange, kiwi and grapefruit are among the 
things we can do for healthy teeth. For our dental health, the 
way we eat is just as important as what we eat. Consuming  
medium-hard food such as apples and carrots by biting them 
and naturally massaging our gingiva, chewing nuts and roast-
ed chickpeas with our lateral teeth in balance are the simple 
habits we can develop to have healthy teeth. 

Besides all these protection suggestions, the most important 
thing we can do for our dental health is to brush our teeth reg-
ularly starting from childhood and acquire the habit of using 
dental floss. Brushing our teeth twice a day for two minutes is 
the golden rule for protecting our oral health. 19-25 November 
Oral and Dental Health Week provides a perfect opportunity to 
increase our awareness in this subject and start to take better 
care of our teeth. Let us remember that healthy teeth are the sign 
of a happy body.
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Sebzeli tavuk çorbası

Yapılışı:

Preparation:

Chicken soup with vegetables

Vitamin, lif ve protein bakımından 
oldukça zengin ve lezzetli bir çorba 
tarifimiz var.

Bu sayımızda size enerji verecek  
vitamin ve mineralleri mevsim sebze 
ve meyveleriyle sofralarınıza taşıyo-
ruz. Afiyet olsun.

Tavuk göğsü suda haşlandıktan sonra tencereden çıkarılır ve haşlama suyu kena-
ra alınır. Sebzeler küçük parçalar halinde doğranır ve yumuşayıp sularını salana 
dek zeytinyağında kavrulur. Tavuk suyu sebzelerin üzerine ilave edilir ve mal-
zemeler 20 dakika boyunca kısık ateşte arada karıştırılarak pişirilir. Bu sırada 
terbiye için gerekenler bir kapta güzelce çırpılır. Çorbaya ilave edilecek terbiye, 
kesilmemesi için kaynayan çorbadan azar azar alınan sıcak su ile sulandırılır 
ve tencereye aktarılır. Didiklenen tavuk parçaları da karışıma ilave edildikten  
sonra çorba bir süre daha kaynatılır. Sebzeler iyice yumuşadığında çorbanız  
servise hazırdır.

We have a highly delicious soup  
recipe quite rich in vitamins, fibers and  
protein. 

In this issue, we bring vitamins and 
minerals, which will give you energy, 
onto your tables through the fruits and 
vegetables of the season. Enjoy. 

Boil chicken breasts, take them out of the pot and put the boiling water aside. Mince 
vegetables in small pieces and fry them in olive oil until they soften and release their 
moisture. Add chicken broth to vegetables and stew the ingredients in low heat for 
20 minutes by stirring. Meanwhile, whisk all that is needed for the dressing in a 
bowl. To prevent the souring of the dressing to be added into soup, first dilute it by 
adding small amounts from the boiling soup, and then transfer the dressing into the 
pot. Add the picked chicken pieces to the mixture and boil the soup once again for a 
while. Your soup is ready when the vegetables fully soften. 

- Yarım çay bardağı zeytinyağı
- 4 adet tavuk göğsü
- 2-3 adet orta boy havuç
- 1 adet büyük boy patates
- 1 adet küçük boy soğan
- 5 su bardağı su
- Tuz, karabiber
Terbiye için
- Yarım su bardağı yoğurt
- 1 yumurta sarısı
- 2 yemek kaşığı un
- Yarım limonun suyu 

- Half a tea glass of olive oil
- 4 chicken breasts 
- 2-3 medium carrots 
- 1 large potato 
- 1 small onion
- 5 glasses of water 
- Salt, pepper 
For the dressing
- Half a glass of yogurt
- 1 egg yolk
- Two tablespoons of flour
- Juice of a half lemon 

Ingredients

Malzemeler

Sağlıklı malzemeler, pratik tarifler
Healthy ingredients, easy recipes

Mine Durur

Gastronomi
Gastronomy
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Zeytinyağlı portakallı  
kereviz yemeği

Yapılışı:

Preparation:

Celery in olive oil with orange

A, C ve K vitamini açısından zengin, 
en sağlıklı mevsim sebzelerinden  
kerevizi sofralarınıza taşıyoruz. 

Kerevizler kabukları soyulup temizlendikten sonra iri parçalar halinde doğranır 
ve kararmalarını engellemek için 4-5 damla limon suyu ilave edilen bir kase suda 
bekletilir. Yemeklik doğranmış kuru soğan, tencerede kızdırılmış zeytinyağında 
rengi pembeleşene kadar kavrulur. Halkalar halinde doğranan havuçlar ve küp 
şeklindeki patatesler tencereye ilave edilerek kısık ateşte 3-4 dakika sotelenir. Ten-
cereye alınan kerevizlere portakal suyu, limon suyu, tuz, toz şeker ve bir su bardağı 
su eklenir. Hazırlanan karışım, tencerenin kapağı kapatılarak yaklaşık 20 dakika 
kısık ateşte pişirilir. İnce kıyılmış kereviz yaprakları sebzelerin üzerine yayılarak 
10 dakika daha kısık ateşte tutulur. Bu süre sonunda yemeğiniz hazırdır.

We bring celery, one of the healthiest 
vegetables of the season which is rich in 
vitamins A, C and K, onto your tables.

After peeling and cleaning the celeries, chop them in large pieces and leave in a bowl 
of water in which 4-5 drops of lemon juice are added to prevent their darkening. Fry 
the chopped onion in olive oil in a heated pot until it browns. Add the sliced carrots 
and diced potatoes, and sauté for 3-4 minutes at low heat. Take the celeries into a pot 
and add orange juice, lemon juice, salt, granulated sugar and 1 glass of water. Cook 
the mixture for approximately 20 minutes in the pot with the lid on. Cover the top of 
the vegetables with finely chopped celery leaves and stew them for 10 more minutes. 
Your meal is then ready to serve. 

- 4 adet orta boy kereviz ve yaprakları
- 1 adet patates
- 2 adet havuç
- 1 adet kuru soğan
- 1 çay bardağı zeytinyağı
- 1 adet portakalın suyu
- 1 adet limonun suyu
- 2 çay kaşığı toz şeker
- Tuz, karabiber

- 4 medium celeries and their leaves 
- 1 potato
- 2 carrots 
- 1 onion 
- 1 tea glass of olive oil
- Juice of 1 orange 
- Juice of 1 lemon
- 2 teaspoons of granulated sugar 
- Salt, pepper 

Ingredients

Malzemeler
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Zeytinyağlı pancar kavurması

Yapılışı:

Preparation:

A, B, C ve P vitamini deposu pancar, 
fosfor, demir, potasyum ve magnez-
yum bakımından da bir hayli zen-
gindir. Sindirim problemlerini çöz-
meye yardımcı pancarın yemeğini 
yapmaksa son derece zahmetsizdir.

Pancarlar güzelce yıkandıktan sonra haşlanır, kabukları soyulup rendelenir.  
Yemeklik doğranmış soğanlar ve küçük parçalar halindeki sarımsaklar tence-
rede kavrulur. Soğan ve sarımsaklar pembeleşmeye başladığında rendelenmiş  
pancarlar ve tuz eklenir. Hazırlanan karışım 10 dakika daha kavrularak ocaktan 
alınır. Üzerine yoğurt ilave edilen pancar servise hazırdır. 

A great source of vitamins A, B, C and 
P, red beet is also quite rich in phos-
phorus, iron, potassium and magne-
sium. And cooking a red beet meal, 
which helps to eliminate digestive 
problems, is highly effortless. 

Clean and boil the red beets, and then peel and grate them. Fry the chopped onions 
and thinly sliced garlic in a pot. Add grated red beets and salt when the onions and 
garlic start to brown. Fry the mixture for 10 more minutes and take it off the heat. 
Add yogurt and your red beet is ready to serve. 

Fried red beet in olive oil 

- 3-4 adet orta boy pancar
- 1 adet kuru soğan
- 3 diş sarımsak
- ¾ çay bardağı zeytinyağı
- Yoğurt
- Tuz, karabiber

- 3-4 medium red beets
- 1 onion 
- 3 cloves of garlic
- ¾ tea glass of olive oil 
- Yogurt 
- Salt, pepper

Malzemeler
Ingredients
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Semolina halva with orange

Preparation:
Add cinnamon sticks in the orange juice and water and leave for boiling in a pot. 
Meanwhile, add oil and then semolina in another pot where the butter is melted, and 
fry it by continuously stirring. Add sugar and grated orange peel when semolina 
browns and fry it at low heat. Slowly add the sherbet boiling in the other pot to the 
semolina and continue cooking at medium heat until the semolina boils down. Your 
dessert, which you can decorate with almonds, is ready to serve. 

Portakallı irmik helvası

Yapılışı:

Tarçın ve portakalla daha da lezzet-
lenen irmik helvası soğuk günlerde 
bağışıklık sisteminizi kuvvetlendirir.

Portakal suyu eklenen suyun içine çubuk tarçınlar atılarak bir tencerede kaynama-
ya bırakılır. Bu esnada başka bir tencerede eritilen tereyağına önce sıvı yağ sonra 
irmik ilave edilir ve sürekli karıştırılır. İrmikler rengini alıp koyulaşınca şeker ve 
portakal kabuğu rendesi de eklenerek kısık ateşte 3 dakika daha kavrulur. Diğer 
tencerede kaynamakta olan şerbet yavaş yavaş irmiğe katılır ve irmik suyunu çeke-
ne kadar kısık ateşte pişirilmeye devam edilir. Bademle süsleyebileceğiniz tatlınız 
servise hazırdır.

Semolina halva, which gets even more 
delicious with cinnamon and orange, 
strengthens your immune system on 
cold days. 

- 2 su bardağı irmik
- 100 gram tereyağı 
- Yarım çay bardağı sıvı yağ
- 1,5 su bardağı şeker
- 2,5 bardak su
- 1,5 bardak portakal suyu  
- Bir miktar portakal kabuğu rendesi
- 2 adet çubuk tarçın

- 2 glasses of semolina 
- 100 grams of butter 
- Half a tea glass of oil
- 1.5 glasses of sugar
- 2.5 glasses of water 
- 1.5 glasses of orange juice 
- A certain amount of grated orange peels
-2 cinnamon sticks

Malzemeler
Ingredients
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Dandruff can reach an irritating point 
especially during the months of winter 
when the scalp gets dry. To solve the dan-
druff problem, you may apply a natural 
method. Mix half a glass of water with 
half a glass of apple vinegar and massage 
your scalp with the mixture. Wrap your 
hair inside a towel, keep it like that for  
15 minutes and then rinse. The acid level 
of the apple vinegar will balance the  
pH level of the scalp and prevent dandruff 
formation. You may apply this cure twice 
a week. 

Saç kepeği, özellikle kış aylarında saç 
derisinin kurumasıyla rahatsız edici bir 
yoğunluğa ulaşabiliyor. Kepeklenme so-
rununu çözmek için doğal bir yöntem uy-
gulayabilirsiniz. Yarım su bardağı elma 
sirkesi ile yarım su bardağı suyu karıştı-
rın ve saç derinize masaj yaparak yedirin. 
Havluya sardığınız saçlarınızı 15 dakika 
bu şekilde bekletip durulayın. Elma sir-
kesinin asit derecesi, saç derisinin pH 
oranını dengeleyerek kepek oluşumunu 
engelleyecektir. Bu kürü haftada iki defa 
uygulayabilirsiniz.

Heating systems used in the months of 
winter lower the humidity level in houses, 
which in turn causes problems such as dry 
skin, allergies, difficulty in breathing, and 
increased static electric in the body. Howe-
ver, you can balance the humidity level in 
your house through quite simple methods. 
For example, the water you will put inside 
a glass or ceramic cup and place on your 
heaters will vaporize and ensure the envi-
ronment is moisturized. Green plants you 
grow at home, on the other hand, help to 
balance the humidity level. 

Kış aylarında kullanılan ısıtma sistemleri 
evlerdeki nem oranının düşmesine sebep 
oluyor, bu da ciltte kuruluk, alerji sorunla-
rı, nefes güçlüğü, vücutta statik elektriğin 
artması gibi problemlere yol açabiliyor. 
Oysa evinizdeki nem oranını oldukça ko-
lay yöntemlerle dengeleyebilirsiniz. Örne-
ğin, ısıtıcılarınızın üzerine yerleştireceği-
niz cam ya da seramik bardaklardaki su 
buharlaşacak ve ortamın nemlenmesini 
sağlayacaktır. Evinizde yetiştireceğiniz 
yeşil bitkiler de nem oranının dengelen-
mesine yardım edecektir. 
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Cleaning narrow areas such as heat-
er cores, under bed and sofas, window 
frames, and behind the wardrobes is not 
an easy job. Moreover, the dust accumu-
lated in these spots that are hard-to-reach 
poses danger for health. We have a sim-
ple suggestion to solve this problem. Fix 
a kitchen towel or toilet paper roll in the 
length and size of your choice to the head 
of your vacuum cleaner with packing 
tape. Thanks to the roll, which is quite 
flexible, you can reach even the most  
challenging corners. 

Kalorifer petekleri, yatak ve koltuk altla-
rı, pencere pervazları, dolap arkaları gibi 
çok dar alanları temizlemek kolay iş de-
ğil. Ulaşılması zor bu bölgelerde biriken 
tozların sağlık için taşıdığı tehlike de ca-
bası. Bu sorunu çözmek için oldukça basit 
bir önerimiz var. Elektrikli süpürgenizin 
başlığını çıkararak istediğiniz uzunluk ve 
boyuttaki kağıt havlu ya da tuvalet kağı-
dı rulosunu koli bandı yardımıyla hortu-
mun ucuna sabitleyin. Oldukça esnek bir 
yapıya sahip rulo sayesinde en zor köşele-
re dahi ulaşabilirsiniz. 

A must in cuisines and a natural antibiot-
ic, garlic can quickly lose its freshness and 
aroma in too cold and too hot environ-
ments. To prevent that, boil peeled cloves 
of garlic inside a mixture of a glass of hot 
water and half a cup of apple vinegar for 
5 minutes and then drain. Take the garlic 
cloves, dry them, place them inside a jar 
and add enough olive oil to cover them. 
This way, you can both use your garlic 
cloves whenever you want and have an 
aromatic olive oil you can add to salads 
and yogurt.

Mutfakların olmazsa olmazı, doğal antibi-
yotik sarımsak çok soğuk ya da sıcak or-
tamlarda tazeliğini ve aromasını kolaylık-
la kaybedebiliyor. Bu duruma engel olmak 
için istediğiniz miktardaki kabuğu soyul-
muş sarımsağı 1 bardak sıcak su ve yarım 
bardak elma sirkesinden oluşan karışım-
da 5 dakika kadar haşlayıp güzelce süzün. 
Kuruladığınız sarımsakları bir kavanoza 
alarak üstlerini örtecek kadar zeytinyağı 
ilave edin. Böylece hem sarımsaklarınızı 
istediğiniz an kullanabilecek hem de sala-
ta ve yoğurtla tüketebileceğiniz sarımsak 
aromalı zeytinyağına sahip olacaksınız.
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Meat stews are the favourites of our tables 
both with their nutritional value and taste 
as well as the indispensible treat of special 
days. Even though the cooking method of 
meat changes depending on the recipe pre-
ferred, the secret to make this food more 
delicious is to marinate it. Meat left in a 
bowl full of yogurt and milk for 5-6 hours 
will loose its toughness and acquire a soft 
texture when cooked. A faster method is 
to let it rest in mineral water. Meat left 
in mineral water will be ready to cook in  
2 hours. 

Etli yemekler, gerek besin değeri gerek-
se lezzetleriyle sofralarımızın baş tacı ve 
özel günlerin vazgeçilmez spesiyalleridir. 
Tercih edilen tarife göre etin pişirilme 
yöntemi değişiklik gösterse de bu besini 
daha lezzetli hale getirmenin sırrı marine 
edilmesinde gizlidir. Pişirmeden 5-6 saat 
önce yoğurt suyu veya süt dolu bir kap-
ta bekletilen et, sertliğini kaybedecek ve 
pişirildiğinde yumuşacık bir kıvama eri-
şecektir. Daha hızlı bir yöntemse eti sade 
içme sodasında bekletmektir. Sodada 
bekleyen etler 2 saatte pişirilmeye hazır 
olacaktır.

There is a simple method to get rid of sta-
ins that form on wooden furniture, par-
ticularly on desks and coffee tables. Rub 
some mayonnaise on the stained area, 
cover it with a bowl and wait for 48 hours. 
Later on, when you clean the mayonnaise 
with a wet cloth you will see that the sta-
in is removed without damaging your 
wooden furniture and harming its color 
integrity. 

Ahşap mobilyalarda, özellikle de masa 
ve sehpalarda zamanla oluşan lekelerden 
kurtulmanın basit bir yöntemi var. Bir 
miktar mayonezi lekeli alanın üzerine sü-
rüp bir kaseyle kapatın ve 48 saat bekle-
tin. Daha sonra nemli bir bez yardımıyla 
mayonezi temizlediğinizde lekenin ah-
şap mobilyanıza zarar vermeden ve renk  
bütünlüğünü bozmadan yok olduğunu 
göreceksiniz. 
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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



The Post and Telegraph Organization Corporation (PTT Corp.), 
the foundations of which were laid when the Ottoman Empire 
established the Ministry of Post on 23 October 1840, celebrated 
its 178th year with various events.

In the message he conveyed on the occasion of the 178th estab-
lishment anniversary of the Company, Minister of Transport 
and Infrastructure Mehmet Cahit Turhan indicated that the  
PTT Corp., a source of pride for Turkey, carries out very impor-
tant activities. Stating that the Company is constantly enhanc-
ing itself and successfully carrying out its digital transforma-
tion, Minister Turhan said, “In our day, the PTT, in addition to 
offering traditional services such as mail and telegraph, reaches 
even the remotest corners of our country with its widespread, 
reliable and quality works and transactions it carries out in 
various fields such as cargo, logistics, e-commerce, banking and 
insurance, and facilitates the lives of our citizens. In line with the 
requirements of our age, the Company also undertakes inno-
vative ventures such as Personal Stamp, Registered Electronic 
Mail, Hybrid Mail, e-Telegram, Kargomat 7/24, and PTT Kargo 
Drone.” Expressing that the PTT Corp., which conducts the 
Chairmanship of the Council of Administration of the Universal 
Postal Union, strengthens its solid position within the glob-
al postal sector by the day, Minister Turhan went on to add, “I 
thank the great PTT family, which has a major share in the point 
reached today, for their admirable efforts and dedicated works.”

Enthusiastic celebrations for the PTT’s 178th year
PTT’nin 178. yaşına coşkulu kutlama

Osmanlı İmparatorluğu’nun 23 Ekim 1840 tarihinde Posta 
Nezareti’ni kurmasıyla temelleri atılan Posta ve Telgraf  
Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT A.Ş.), 178’inci yaşını çeşitli  
etkinliklerle kutladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Şirket’in 
178’inci kuruluş yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, 
Türkiye’nin yüz akı kurumlarından PTT A.Ş.’nin çok önemli 
faaliyetler yürüttüğünü belirtti. Şirket’in kendini sürekli ge-
liştirdiğini ve dijital dönüşümünü başarıyla sürdürdüğünü 
ifade eden Bakan Turhan, “Günümüzde PTT, posta ve telgraf 
gibi geleneksel hizmetler sunmanın yanı sıra kargo, lojistik, 
e-ticaret, bankacılık, sigortacılık gibi çeşitli alanlarda yü-
rüttüğü yaygın, güvenilir, kaliteli iş ve işlemlerle ülkemizin 
en ücra köşelerine ulaşarak vatandaşlarımızın hayatını ko-
laylaştırmaktadır. Şirket aynı zamanda çağımızın gerekleri 
doğrultusunda Kişisel Pul, Kayıtlı Elektronik Posta, Birleşik 
Posta, e-Telgraf, Kargomat 7/24 ve PTT Kargo Drone gibi ino-
vatif girişimlerde bulunarak bir dünya markası olma yolunda 
emin adımlarla ilerlemektedir” dedi. Bakan Turhan, Dünya 
Posta Birliği İdari Konsey Başkanlığı’nı yürüten PTT A.Ş.’nin 
küresel posta sektöründeki güçlü konumunu her geçen gün 
pekiştirdiğini kaydederek, “Bugün ulaşılan noktada önemli 
pay sahibi olan büyük PTT ailesine takdire şayan gayretleri 
ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum” ifade-
lerini kullandı. 

Haberler
News 1
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“Our Company is adding to its strength”

In the message he conveyed, PTT Corp. Chairman of Board and 
Director General, Universal Postal Union Council of Adminis-
tration Chairman Kenan Bozgeyik said, “Our local and national 
institution PTT has been at the service of our country and peo-
ple for 178 years. Just like it has been the case in its rooted his-
tory of almost two centuries, our Company today is included 
among the sources of pride of our country. Having undertaken 
quite important functions for many years with its activities in 
the fields of post and communication, the PTT today is praised 
both at home and in the international sphere with its product 
and service diversity, widespread access network, reliability 
in the eyes of our people, innovative perspective, and quality 
works and transactions.”

Indicating that the developments of the age of technology in 
which we live are successfully projected onto the PTT Corp.’s 
products and services, Director General Bozgeyik commented, 
“Our Company continues its activities with the goal of maximiz-
ing customer satisfaction, enhancing the well-being and happi-
ness of our people, and making the utmost contribution to the 
country’s economy.” Stating that the PTT Corp., which carries 
out its works by always aiming for the better, is realizing a major 
change and transformation project, Director General Bozgeyik 
said, “This project, which aims to transform the PTT into a glob-
al brand, is based on innovation, R&D and digitalization, and as 
part of the project, leaps are made one after another by taking the 
dynamics of the age into consideration. With these leaps – each 
of which is historical – our Company is growing, developing and 

“Şirketimiz gücüne güç katıyor”

PTT A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü, Dünya 
Posta Birliği İdari Konsey Başkanı Kenan Bozgeyik, yayım-
ladığı mesajda, “Yerli ve millî kuruluşumuz PTT, 178 yıldır 
ülkemiz ve milletimizin hizmetindedir. Şirketimiz iki asra 
yaklaşan köklü geçmişinde olduğu gibi bugün de ülkemizin 
övünç kaynakları arasındadır. Uzun yıllar boyunca posta ve 
haberleşme alanlarındaki faaliyetleriyle son derece önemli 
işlevler üstlenen PTT, günümüzde ise ürün ve hizmet çeşit-
liliği, yaygın erişim ağı, milletimiz nezdindeki güvenilirliği, 
yenilikçi bakış açısı, kaliteli iş ve işlemleriyle hem ulusal hem 
uluslararası alanda takdir görmektedir” dedi.

Genel Müdür Bozgeyik, içinde bulunulan teknoloji çağında-
ki gelişmelerin PTT A.Ş.’nin ürün ve hizmetlerine başarılı bir 
şekilde yansıtıldığını belirterek, “Şirketimiz, müşteri memnu-
niyetini en üst seviyeye çıkarma, insanımızın refah ve mutlu-
luğunu artırma, ülke ekonomisine azami katkı sunma şiarıyla 
faaliyetlerini sürdürmektedir” ifadelerini kullandı. Hep daha 
iyiyi hedefleyerek çalışmalarını yürüten PTT A.Ş.’nin büyük 
bir değişim ve dönüşüm projesine imza attığını kaydeden  
Genel Müdür Bozgeyik, “PTT’yi bir dünya markası yapma he-
defi doğrultusundaki bu projede inovasyon, Ar-Ge ve dijital-
leşme temel alınmakta, çağın dinamikleri gözetilerek birbiri 
ardına atılımlar gerçekleştirilmektedir. Her biri tarihî nitelik-
teki bu atılımlarla birlikte Şirketimiz büyümekte, gelişmekte 
ve gücüne güç katmaktadır. Hükümetimizin desteği ve PTT 
ailemizin çok kıymetli fertlerinin özverili çalışmaları sayesin-
de başarıyla yürüttüğümüz değişim ve dönüşüm süreci, tüm 
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faaliyet alanlarımızda meyvelerini vermekte, aynı zamanda 
uluslararası platformlara da yansımaktadır. 2016 yılından 
bu yana Dünya Posta Birliği İdari Konsey Başkanı unvanıy-
la sektörümüzde güçlü bir konumda bulunmamız, postanın  
geleceğini şekillendirecek kritik kararların alınmasında etkin 
rol oynamamız bizler için övünç vesilesidir” dedi. 

Genel Müdür Kenan Bozgeyik, PTT A.Ş.’nin geldiği noktada 
emeği ve katkısı bulunan herkese en kalbî şükranlarını sun-
duğunu ifade ederek, “Şanlı tarihi boyunca PTT’ye hizmet 
etmiş büyüklerimizden ve kardeşlerimizden devraldığımız  
bayrağı layıkıyla dalgalandırabilmek için azim, şevk ve  
özveriyle çalışmaya devam edeceğiz” değerlendirmesinde  
bulundu.

Kuruluş yıldönümüne özel etkinlikler

PTT A.Ş., kuruluş yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde 
23-25 Ekim 2018 tarihleri arasında Ankara ve İstanbul’da 
“PTT’nin Kuruluş Yıldönümü” konulu pul sergileri düzenle-
di. 23 Ekim 2018 tarihinde Başmüdürlüklerce 1. ve 2. sınıf 
merkezlerde 178’inci müşteriye filatelik ürün armağan edil-
di. PTT A.Ş. personeli arasında birlik ve beraberliği pekiş-
tirmek, kurum kültürünü geliştirmek ve insan kaynağının 
kültürel gücünü ortaya çıkarmak amacıyla düzenlenen  
“Geleneksel 10. Hikaye, Şiir ve Fıkra Yarışması”nın ödülleri 
de kutlamalar çerçevesinde sahiplerine sunuldu. “Postadaki 
Hayatımız” temalı yarışmanın hikaye dalında birincili-
ği Seyhan Yılmaz, ikinciliği Esranur Akdemir, üçüncülüğü  
Sultan Yüksel; şiir dalında birinciliği Emre Nusratlı, ikin-
ciliği Yunus Mert, üçüncülüğü M. Kemal Kocaballı; fıkra  
dalında birinciliği Erken Solmaz, ikinciliği Ömer Boğaç, 
üçüncülüğü ise İsmail Atalay elde etti.

adding to its strength. The change and transformation process 
we are successfully carrying out thanks to the support of our gov-
ernment and the dedicated works of the very valuable members 
of our PTT family comes to fruition in all of our fields of activity, 
and is also projected onto the international platforms. That we 
are in a strong position within our sector since 2016 with the title 
of Universal Postal Union Council of Administration Chair, and 
play an active role in the finalization of critical decisions that will 
shape the future of the Post is a source of pride for us.”

Stating that he offers his heartfelt gratitude to all those who 
have put an effort in and contributed to the point the PTT Corp. 
has reached, Director General Bozgeyik evaluated, “We will 
continue to work with determination, enthusiasm and devotion 
to duly fly the flag handed down to us by our elderly and broth-
ers who have served the PTT throughout its glorious history.”

Special events for the establishment anniversary

Within the framework of the establishment anniversary of the 
PTT Corp., “PTT’s Establishment Anniversary” themed stamp 
exhibitions were held in Ankara and İstanbul on 23-25 October 
2018. On 23 October 2018, the 178th customers were offered phil-
atelic gifts at Head Directorates and 1. and 2. class centers. The 
awards of the “10th Annual Story, Poem and Anecdote Compe-
tition”, which is organized to strengthen unison and solidarity 
between the PTT Corp. personnel, enhance corporate culture, 
and bring out the cultural power of human resources, were also 
offered to the winners within the scope of the celebrations. In the 
competition themed “Our Life in Post”, Seyhan Yılmaz came in 
first, Esranur Akdemir second, Sultan Yüksel third in the story 
category; Emre Nusratlı came in first, Yunus Mert second,  
M. Kemal Kocaballı third in the poem category; and Erken  
Solmaz came in first, Ömer Boğaç second and İsmail Atalay 
third in the anecdote category.
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Uluslararası Föy Yarışması’nda 
PTT’ye “Altın Madalya” 
“Gold Medal” for the PTT in  
International Competition Class

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT A.Ş.), Makao’da 
düzenlenen 15. Uluslararası Föy Yarışması’nda birinciliği elde 
ederek “Altın Madalya” ödülünün sahibi oldu.

Dünya Posta Birliği (Universal Postal Union-UPU) tarafından 
her yıl gerçekleştirilen Uluslararası Föy Yarışması’na 20’den 
fazla posta idaresi katılıyor. UPU üyesi ülkelerin posta idare-
lerinin iştirak ettiği yarışma A, B ve C kategorilerinde düzen-
leniyor. A kategorisinde yılda 30’dan az, B kategorisinde yılda 
30-69 arası, C kategorisinde ise yılda 70’ten fazla pul tedavüle 
çıkaran posta idareleri yarışıyor. Katılımcıların her birine iki 
adet pano tahsis ediliyor. 

PTT A.Ş., bu yıl 21-24 Eylül 2018 tarihleri arasında 15’incisi 
gerçekleştirilen Uluslararası Föy Yarışması’na C kategori-
sinde katıldı. Şirket, iki panoda 2015-2017 yılları arasında 
tedavüle çıkarılan filatelik ürünlere ait 32 adet föy sergiledi.  
PTT A.Ş. yarışma neticesinde 81 puanla birinciliğe ulaşarak 
ilk kez “Altın Madalya” ödülünü kazandı. C kategorisinde 
ikinciliği 78 puanla Romanya elde ederken, üçüncülüğü ise  
77 puanla Çin Halk Cumhuriyeti ve Makao paylaştı. 

PTT A.Ş., Uluslararası Föy Yarışması’nda daha önce 2014 
ve 2016 yıllarında olmak üzere iki kez üçüncülük ödülünün  
sahibi olmuştu. 

The Post and Telegraph Organization Corporation  
(PTT Corp.) came in first and won the “Gold Medal” at the  
15th International Competition Class organized in Macao.

Held annually by the Universal Postal Union (UPU),  
the International Competition Class is attended by over 
20 postal administrations. The competition, in which UPU 
member countries compete, is organized in categories A, B 
and C. Competing in category A are Posts that issue under  
30 stamps per year, in category B Posts that issue between  
30-69 stamps per year, and in category C Posts that issue over 
70 stamps per year. Each participant is assigned two boards.

The PTT Corp. attended the International Competition 
Class, organized for the 15th time this year on 21-24 Septem-
ber 2018, in category C. The Company exhibited a total of 
32 sheets related to the philatelic products issued between 
2015-2017. The PTT Corp. reached 81 points at the end of 
the competition and won the “Gold Medal” for the very first 
time. Whereas Romania came in second in category C with 
78 points, People’s Republic of China and Macao shared third 
place with 77 points each.

The PTT Corp. had twice secured the third place – once in 2014 
and once in 2016 – at the International Competition Class.
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Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT A.Ş.), Avrupa 
Kamu Posta İşletmecileri Birliği (PostEurop) tarafından bu 
yıl “Köprüler” temasıyla düzenlenen “En İyi Avrupa Pulu” ya-
rışmasında birinciliği elde etti. Şirket, üzerinde Uzunköprü 
görseli bulunan pulla katıldığı yarışmanın “İnternet Oylama-
sı” kategorisinde en fazla oyu alarak “Avrupa’nın En İyi Altın 
Pulu” ödülünün sahibi oldu. Bu kategoride ikinciliği Polonya, 
üçüncülüğü ise Gürcistan’ı temsil eden pullar kazandı. 

Yarışmaya 52 posta işletmecisi katıldı

Avrupa’nın en iyi anma pulunu tespit etmek amacıyla  
PostEurop tarafından 2002’den bu yana düzenlenen “En İyi 
Avrupa Pulu” yarışmasına bu yıl çeşitli ülkelerden 52 posta 
işletmecisi katıldı. “Jüri” ve “İnternet Oylaması” olmak üzere 
iki kategoride gerçekleştirilen yarışmanın sonuçları geçtiği-
miz ay Gürcistan’da düzenlenen PostEurop Genel Kurulu’nda 
açıklandı. “Avrupa’nın En İyi Altın Pulu” ödülünü PTT A.Ş. 
adına Genel Müdür Yardımcısı Adil Zembat aldı. 

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

The Post and Telegraph Organization Corporation (PTT Corp.) 
came in first at the “EUROPA Stamp Competition” organized by 
the Association of European Public Postal Operators (PostEurop) 
and held under the theme of “Bridges” this year. Receiving the 
highest number of votes at the “Online Voting” category of the 
competition, which it attended with the stamp featuring the 
visual of Uzunköprü, the Company won the “Best EUROPA 
Gold Stamp” award. In the said category, stamps that represent  
Poland came in second, and Georgia third.

52 postal operators took part in the competition

Organized by PostEurop since 2002 to determine Europe’s best 
commemorative stamp, the “Best EUROPA Stamp” competition 
was attended by 52 postal operators from various countries. 
The results of the competition, which is held in the two cat-
egories of “Jury” and “Online Voting”, were announced at the  
PostEurop Plenary organized last month in Georgia. Vice  
Director General Adil Zembat received the “Best EUROPA Gold 
Stamp” award on behalf of the PTT Corp.

Uzunköprü, the visual of which is featured on the stamp that rep-
resented Turkey at the “Best EUROPA Stamp” competition is the 
longest stone bridge in the world that has made it to our day. Sit-
uated over the River Ergene in the Uzunköprü district of Edirne, 
the historical bridge is included in the UNESCO World Heritage 
Tentative List.

PTT’ye “Avrupa’nın En Iyi  
Altın Pulu” ödülü
“Best EUROPA Stamp” award to the PTT
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Ödüller birbirini izliyor

PTT A.Ş., “En İyi Avrupa Pulu” yarışmasında bugüne kadar 
pek çok başarı elde etti. Geçen yıl “Kaleler” temasıyla dü-
zenlenen yarışmaya Kars Kalesi görselli pulla katılan Şir-
ket, “İnternet Oylaması” kategorisinde en fazla oyu alarak  
“Avrupa’nın En İyi Altın Pulu” ödülünün sahibi oldu.  
PTT A.Ş. daha önceki yıllarda da yarışmada önemli dere-
celere ulaştı. 2011 yılında “Ormanlar”, 2013 yılında “Posta 
Arabaları”, 2015 yılında “Eski Oyuncaklar” temalı pullarla 
“Avrupa’nın En İyi Altın Pulu” ödülünü kazanan PTT A.Ş., 
2012 yılında “Türkiye’yi Ziyaret Edin”, 2014 yılında ise  
“Ulusal Müzik Enstrümanları” temalı pullarla “Avrupa’nın 
En İyi Gümüş Pulu” ödülünü aldı.

One award after another

Until today, the PTT Corp. has achieved major success in the 
“Best EUROPA Stamp” competition. Having entered the compe-
tition held under the theme of “Castles” last year with the stamp 
featuring the visual of the Kars Castle, the Company received the 
highest number of votes in the “Online Voting” category and took 
home the “Best EUROPA Gold Stamp” award. The PTT Corp. also 
achieved significant success in the previous years. Having won 
the “Best EUROPA Gold Stamp” award with the stamps themed 
“Forests” in 2011, “Postal Vehicles” in 2013 and “Old Toys” in 2015, 
the PTT Corp. received the “Best EUROPA Silver Stamp” award 
with stamps themed “Visit Turkey” in 2012 and “National Music 
Instruments” in 2014.
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Uluslararası temaslar hız kesmeden devam ediyor
International contacts continue at full speed

Dünya Posta Birliği (Universal Postal Union-UPU) İdari  
Konsey Başkanlığı görevini başarıyla yürüten Posta ve Telgraf 
Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT A.Ş.), uluslararası platformlar-
daki güçlü temaslarına hız kesmeden devam ediyor. Şirket, bu 
çerçevede geçtiğimiz ay Gürcistan’da gerçekleştirilen Avrupa 
Kamu Posta İşletmecileri Birliği (PostEurop) Genel Kurulu 
ve İş Dünyası Yenilikler Forumu ile Almanya’nın Hamburg  
kentinde düzenlenen Post-Expo 2018’e katıldı. 

PTT A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü, UPU 
İdari Konsey Başkanı Kenan Bozgeyik, Gürcistan’da yaptığı 
konuşmada, “PostEurop, hem Avrupa ülkelerinin posta ida-
relerini doğrudan ilgilendiren etkin bir bölgesel birlik olması 
hem de Dünya Posta Birliği içindeki güçlü konumu dolayısıy-
la sektörümüzün kilit kuruluşları arasında bulunmaktadır” 
dedi. Yürütülen müzakerelerin sektör adına hayırlı olmasını 
temenni eden Genel Müdür Bozgeyik, PostEurop’un 25’inci 
kuruluş yıldönümünü de kutladı.

Yenilikçi ürün ve hizmetler

PTT A.Ş., “postanın gövde gösterisi” olarak nitelendirilebilecek 
Post-Expo’ya etkin katılım sağladı. Kenan Bozgeyik, burada 
yaptığı konuşmada, “Dünya Posta Birliği İdari Konsey Başkanı 
ve PTT A.Ş. Genel Müdürü olarak Post-Expo’ya büyük önem 
atfediyorum çünkü bu organizasyonda sektörümüzün katettiği 
mesafeyi çok net görme fırsatı yakalarken postanın ne kadar 
inovatif ve heyecan verici bir geleceğe ilerlediğini idrak ediyo-
ruz” dedi. Post-Expo’da PTT A.Ş.’nin yenilikçi ürün ve hizmet-
lerinin yer aldığı stant katılımcılardan büyük ilgi gördü. 

Successfully conducting the Chairmanship of the Universal 
Postal Union (UPU), the Post and Telegraph Organization  
Corporation (PTT Corp.) continues its solid contacts on the 
international platforms at full speed. Within this framework, 
last month the Company attended the Association of European 
Public Postal Operators (PostEurop) Plenary Assembly and 
Business Innovation Forum in Georgia and Post-Expo 2018 in 
Hamburg, Germany.

In the speech he delivered in Georgia, PTT Corp. Chairman of 
Board and Director General, UPU Council of Administration 
Chairman Kenan Bozgeyik said, “PostEurop is a key institution 
of our sector in terms of both being an efficient regional union 
directly related to the European postal administrations and its 
strong position within the Universal Postal Union.” Express-
ing his wish for the deliberations to be beneficial for the sector,  
Director General Bozgeyik also congratulated PostEurop on the 
25th anniversary of its establishment.

Innovative products and services

The PTT Corp. also actively participated in Post-Expo, which 
can be deemed the “power showcase of the Post”. In the speech 
he delivered there, Kenan Bozgeyik said, “As the Universal Postal 
Union Council of Administration Chairman and PTT Corp.  
Director General, I attribute major importance to Post-Expo, 
for in this event we both get the chance to see the distance our 
sector has covered, and grasp that the Post is moving towards 
a very innovative and exciting future.” At Post-Expo, the booth 
where the PTT Corp.’s innovative products and services were 
promoted received major interest from the participants.
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PTT A.Ş. Osmaniye-İstiklal Şubesi
PTT Corp. Osmaniye-İstiklal Office

PTT A.Ş. Kocaeli-Çiftlik Mahallesi Şubesi
PTT Corp. Kocaeli-Çiftlik Mahallesi Office

PTT A.Ş. Kahramanmaraş-Çocuk Bahçesi Şubesi
PTT Corp. Kahramanmaraş-Çocuk Bahçesi Office

PTT A.Ş. Bursa-Adnan Menderes Şubesi
PTT Corp. Bursa-Adnan Menderes Office

PTT yeni işyerleriyle vatandaşın hizmetinde 
PTT is at the service of citizens with new offices

Türkiye’nin köklü kuruluşu Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim 
Şirketi (PTT A.Ş.), yurt içi hizmet noktalarını her geçen gün 
artırmaya devam ediyor. Şirket, 5 yıl içinde işyeri sayısını 
15 bine çıkarma, her vatandaşın bulunduğu noktadan hangi 
yöne giderse gitsin 20 dakika içinde bir PTT işyerine ulaşma-
sını sağlama hedefinde hızla ilerliyor. 

15 Eylül-15 Ekim 2018 tarihleri arasında Türkiye genelinde 
pek çok yeni PTT işyeri, acentelik ve Pttmatik’in açılışı ger-
çekleştirildi. Adana, Aksaray, Bursa, Denizli, Giresun, Iğdır, 
İstanbul, Kahramanmaraş, Kocaeli, Kütahya, Muş, Osmaniye 
ve Samsun olmak üzere 13 ilde toplam 19 işyeri; İzmir,  
Mardin, Niğde, Ordu, Siirt ve Sivas olmak üzere 6 ilde toplam  
6 acentelik hizmete sunuldu. Ayrıca, Adıyaman, Ankara,  
Antalya, Bilecik, Bingöl, Burdur, Bursa, Çorum, Denizli,  
Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Giresun, İstanbul, Kahraman-
maraş, Karabük, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, 
Mardin, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Rize, Samsun,  
Sivas, Tokat, Trabzon, Uşak, Van, Yozgat ve Zonguldak olmak 
üzere 35 ilde toplam 124 Pttmatik’in açılışı gerçekleştirildi. 

Turkey’s rooted institution, the Post and Telegraph Organiza-
tion Corporation (PTT Corp.) continues to increase the number 
of its domestic service points by the day. The Company is mov-
ing fast towards its goal, which it aims to realize within 5 years, 
of growing the number of its branches to 15 thousand, and en-
suring that each citizen reaches a PTT office within 20 minutes 
from their departure point to whichever direction.

Many new PTT offices, agencies and Pttmatiks were launched 
throughout Turkey between 15 September-15 October 2018. A 
total of 19 offices in 13 cities, namely Adana, Aksaray, Bursa, 
Denizli, Giresun, Iğdır, İstanbul, Kahramanmaraş, Kocaeli, 
Kütahya, Muş, Osmaniye and Samsun; and a total of 6 agen-
cies in 6 cities, namely İzmir, Mardin, Niğde, Ordu, Siirt and 
Sivas were offered to service. Moreover, a total of 124 Pttmatiks 
were launched in 35 cities, namely Adıyaman, Ankara, Antalya,  
Bilecik, Bingöl, Burdur, Bursa, Çorum, Denizli, Erzincan,  
Erzurum, Eskişehir, Giresun, İstanbul, Kahramanmaraş, 
Karabük, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, 
Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Rize, Samsun, Sivas, Tokat, 
Trabzon, Uşak, Van, Yozgat and Zonguldak.
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Trabzon’da Millî Pul Sergisi 
National Stamp Exhibition in Trabzon

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT A.Ş.) ile  
Türkiye Filateli Dernekleri Federasyonu (TFDF) tarafından  
17-22 Ekim 2018 tarihleri arasında “Trabzon 2018 Millî Pul 
Sergisi” düzenlendi. 

Filatelinin tanıtımı, yaygınlaştırılması ve yeni koleksiyoner-
ler yetişmesine katkı sağlanması amacıyla gerçekleştirilen 
serginin açılış töreninde Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Trabzon  
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, 
PTT A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Ali İhsan Karaca ve TFDF 
Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Ülkerdoğan birer konuşma yap-
tı. Vali Yavuz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Gümrükçüoğlu, 
Millî Pul Sergisi gibi son derece güzel ve önemli bir etkinlik 
için Trabzon’un seçilmesinden duydukları memnuniyeti ifa-
de etti. PTT A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Ali İhsan Karaca, 
Şirket’in filateli alanındaki faaliyetlere büyük önem verdiğini 
vurgulayarak, “Koleksiyonerlik sabır isteyen ve tüm dünyada 
saygınlığı olan bir uğraş. PTT olarak koleksiyonerliği ne kadar 
fazla teşvik edebilirsek o kadar mutluluk duyarız” dedi. TFDF 
Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Ülkerdoğan ise Trabzon’da 
24’üncü Millî Pul Sergisi’nin düzenlendiğini belirterek, büyük 
bir emekle son derece güzel koleksiyonların hazırlandığını 
söyledi. 

The Post and Telegraph Organization Corporation (PTT Corp.) 
and the Federation of Turkish Philately Associations (TFDF) 
organized the “Trabzon 2018 National Stamp Exhibition” on  
17-22 October 2018.

Held with the aim of promoting and popularizing philately and 
contributing to the creation of new collectioners, the exhibition’s 
opening ceremony featured speeches by Trabzon Governor  
Yücel Yavuz, Trabzon Metropolitan Municipality Mayor  
Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, PTT Corp. Vice Director  
General Ali İhsan Karaca and TFDF Board Member Cengiz  
Ülkerdoğan. Governor Yavuz and Metropolitan Municipality 
Mayor Gümrükçüoğlu indicated their contentment with Trab-
zon being chosen for a very pleasant and important event such 
as the National Stamp Exhibition. PTT Corp. Vice Director Gen-
eral Ali İhsan Karaca underlined that the Company attributes 
major importance to the activities in the field of philately and 
said, “Collecting is an interest that requires patience and is re-
spected in the entire world. As the PTT, the more we can encour-
age collecting, the happier we shall be.” TFDF Board Member 
Cengiz Ülkerdoğan, on his part, indicated that the 24th National 
Stamp Exhibition is being organized in Trabzon and said that 
quite pleasing collections were prepared with the utmost effort.
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Prizes presented to their winners

Within the framework of the Trabzon 2018 National Stamp  
Exhibition, collectioners were presented prizes in various catego-
ries. In the night, where Trabzon Governor Yücel Yavuz, Trabzon 
Metropolitan Municipality Mayor Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğ-
lu, PTT Corp. Valuable Papers Department Head Mehmet Orhon 
and TFDF Board Member Cengiz Ülkerdoğan delivered speech-
es, Konak Philatelists’ Association President Yamaç Erhan won 
the Ministry of Transport and Infrastructure National Grand 
Honor Award with the Specialized Turkish Republic (1920-1929) 
Collection, and Hakan Berkil won the PTT Corp. National Grand 
Prize with the Ottoman and Levant Postal History Collection of 
the Sanjaks Affiliated to the Province of Aydın. 

Whereas Mahmut Altıbaş, Cenk Boyalı and Mehmet Akan took 
home the Grand Gold Medal; İhsan Başaran, Yamaç Erhan, 
Mustafa Aydın Özgür, Sedat Çomunoğlu, Emre Utku, Ahmet 
Aslı, Ulvi Keser, Erkan Güley, Saadettin Kayserilioğlu, Serdar 
Yazgan, Muzaffer Keleş and Atadan Tunacı won the Gold Med-
al; Selçuk Acar, Anıl Gürsoy, Pamir Çaydaşı, Naz Tunacı, Ali 
Doğan Özoğul, Erden Güley, Deray Yabaneri, Hakan Yılmaz, 
Cengiz Ülkerdoğan, Ümit Azak, Levent Aral and Yasemin Akan 
the Grand Vermeil Medal; Alper Tunga Arıcıoğlu, Murat Günsür, 
Şerif Antepli, Emre Dikilikaya, Mehmet Bostanoğlu and Du-
rak Kayar the Vermeil Medal; Vahit Aşkın, Hayat Kayserilioğ-
lu, Neslişah Özoğul, Barbaros Köse, Cüneyt Gemicioğlu, Burak 
Baktagör, Hakan Kazım Taşkıran, Ümit Azak, Selim Cihanoğlu, 
Engin Çakmak and Franco Maurizio the Grand Silver Medal; 
Ceyhun Altın, Mustafa Kantar, Yasemin Hazinedaroğlu, İlaynaz 
Dikkaya, Bünyamin Altınok and Hayri Alper Nişanal the Silver 
Medal; Aşkın Üçvet, Emre Anarat, Şükrü Kırdemir and Can Den-
gey the Bronze-Silver Medal; and Turgay Arıcıoğlu, Şerif Antepli, 
Kerim Ferahkaya and Koray Erdivanlı the Bronze Medal.

Ödüller sahiplerine takdim edildi

Trabzon 2018 Millî Pul Sergisi çerçevesinde koleksiyonerle-
re çeşitli kategorilerde ödüller sunuldu. Trabzon Valisi Yücel 
Yavuz, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan 
Fevzi Gümrükçüoğlu, PTT A.Ş. Değerli Kağıtlar Daire Baş-
kanı Mehmet Orhon ve TFDF Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz  
Ülkerdoğan’ın birer konuşma yaptığı gecede, Ulaştırma ve 
Altyapı Bakanlığı Millî Büyük Onur Ödülü’nü Spesyalize  
Türkiye Cumhuriyeti (1920-1929) Koleksiyonu ile Konak Fila-
telistler Derneği Başkanı Yamaç Erhan, PTT A.Ş. Millî Büyük 
Ödülü’nü ise Aydın Vilayetine Bağlı Sancakların Osmanlı ve 
Levan Posta Tarihi Koleksiyonu ile Hakan Berkil kazandı. 

Büyük Altın Madalya’nın sahibi Mahmut Altıbaş, Cenk Boyalı 
ve Mehmet Akan olurken, Altın Madalya’yı İhsan Başa-
ran, Yamaç Erhan, Mustafa Aydın Özgür, Sedat Çomunoğlu, 
Emre Utku, Ahmet Aslı, Ulvi Keser, Erkan Güley, Saadettin  
Kayserilioğlu, Serdar Yazgan, Muzaffer Keleş ve Atadan  
Tunacı, Büyük Vermey Madalya’yı Selçuk Acar, Anıl Gür-
soy, Pamir Çaydaşı, Naz Tunacı, Ali Doğan Özoğul, Erden 
Güley, Deray Yabaneri, Hakan Yılmaz, Cengiz Ülkerdoğan, 
Ümit Azak, Levent Aral ve Yasemin Akan, Vermey Madalya’yı  
Alper Tunga Arıcıoğlu, Murat Günsür, Şerif Antepli, Emre  
Dikilikaya, Mehmet Bostanoğlu ve Durak Kayar, Büyük Gü-
müş Madalya’yı Vahit Aşkın, Hayat Kayserilioğlu, Neslişah 
Özoğul, Barbaros Köse, Cüneyt Gemicioğlu, Burak Baktagör, 
Hakan Kazım Taşkıran, Ümit Azak, Selim Cihanoğlu, Engin 
Çakmak ve Franco Maurizio, Gümüş Madalya’yı Ceyhun  
Altın, Mustafa Kantar, Yasemin Hazinedaroğlu, İlaynaz  
Dikkaya, Bünyamin Altınok ve Hayri Alper Nişanal, Bronz- 
Gümüş Madalya’yı Aşkın Üçvet, Emre Anarat, Şükrü Kırdemir 
ve Can Dengey, Bronz Madalya’yı ise Turgay Arıcıoğlu, Şerif  
Antepli, Kerim Ferahkaya ve Koray Erdivanlı kazandı.
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Daha yazılacak çok mektup var…
So many letters yet to be written...

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT A.Ş.), 9 Ekim 
Dünya Posta Günü’nü çeşitli etkinliklerle kutladı. Şirket tara-
fından 9-13 Ekim 2018 tarihleri arasında Ankara, İstanbul ve 
İzmir’de “Dünya Posta Günü” konulu pul sergileri düzenlenir-
ken, sergi alanlarında özel tarih damgası kullandırıldı. Söz ko-
nusu özel tarih damgalı zarflar 3 TL bedelle www.filateli.gov.tr 
adresinde, filateli cep uygulamasında ve sergi alanında satışa 
sunuldu.

“Daha yazılacak çok mektup var…” sloganının kullanıldığı  
9 Ekim Dünya Posta Günü etkinlikleri çerçevesinde  
PTT A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü, Dün-
ya Posta Birliği (Universal Postal Union-UPU) İdari Konsey  
Başkanı Kenan Bozgeyik bir kutlama mesajı yayımladı.  
Küresel posta sektörünün düzenleyicisi konumundaki 
UPU’nun kuruluş yıldönümü olan ve “Dünya Posta Günü” 
ilan edilen 9 Ekim’i son iki yıldır olduğu gibi bu yıl da UPU 
İdari Konsey Başkanı unvanının getirdiği sorumluluk ve gu-
rurla karşılamaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade eden 
Genel Müdür Bozgeyik, “Kurucu üyeleri arasında yer aldığı-
mız UPU’nun yeni yaşını ve Dünya Posta Günü’nü kutluyor, 
tüm dünyada posta sektörüne emek verenlere şükranlarımı 
sunuyorum” dedi. Mesajında PTT A.Ş.’nin ulusal ve ulusla-
rarası faaliyetleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Genel 
Müdür Bozgeyik, “Şirketimiz posta, kargo, lojistik, e-ticaret, 
bankacılık, sigortacılık gibi alanlarda sürdürdüğü faaliyet-
lerle sadece ülkemizde değil, dünyada da dikkat çekmekte ve 
takdir toplamaktadır. Nice 9 Ekim’e aynı gurur ve heyecanla 
ulaşmayı temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

The Post and Telegraph Organization Corporation (PTT Corp.) 
celebrated 9 October World Post Day with various events. While 
the Company organized “World Post Day” themed stamp exhibi-
tions in Ankara, İstanbul and İzmir between 9-13 October 2018, 
special date stamps were used in the exhibition areas. The said 
special date marked covers were put up for sale for 3 liras on 
www.filateli.gov.tr, philately mobile application and the exhi-
bition areas.

Within the scope of the 9 October World Post Day events, which 
were organized with the slogan of “So many letters yet to be writ-
ten...” PTT Corp. Chairman of Board and Director General, Uni-
versal Postal Union (UPU) Council of Administration Chairman 
Kenan Bozgeyik published a congratulatory message. Stating 
that they are quite pleased to welcome 9 October – the establish-
ment anniversary of the UPU, the regulator of the global postal 
sector – with the responsibility and pride brought along with 
the title of UPU Council of Administration Chair like it has been 
the case in the past two years, Director General Bozgeyik said, 
“I congratulate the new age of the UPU, of which we are a found-
ing member, and the World Post Day, and offer my gratitude 
to all those who put an effort into the postal sector in the entire 
world.” Making evaluations on the domestic and internation-
al activities of the PTT Corp. in his message, Director General  
Bozgeyik went on to add, “With the activities it carries out in the 
fields of post, cargo, logistics, e-commerce, banking and insur-
ance, our Company draws attention and admiration not just in 
our country, but in the world. I hope to experience many more 
occasions of 9 October with the same pride and excitement.” 
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PTT’den Izmir’de güçlü işbirlikleri
Solid collaborations by the PTT in İzmir

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT A.Ş.), Dokuz 
Eylül Üniversitesi ile e-Dönüşüm, İzmir Doğalgaz ile fatura 
tahsilatı ve güvence bedeli ödemelerine ilişkin işbirliği proto-
kolleri imzaladı. 

PTT A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan 
Bozgeyik, Dokuz Eylül Üniversitesi ile gerçekleştirdikleri iş-
birliği ile ilgili, “Ülkemizdeki üniversitelerle PTT’mizin bü-
tün faaliyet alanlarına ilişkin çalışmalar yürütüyoruz, ancak 
e-Dönüşüme yönelik bu işbirliği bir ilk olma özelliği taşıyor. 
Bu ülkenin istiklalinde ve istikbalinde yer alan bir şirket ola-
rak öğrencilerimizin, gençlerimizin, vatandaşlarımızın haya-
tını kolaylaştırmak, huzur ve mutluluklarını artırmak üzere 
teknolojik uygulamalarımızı da hizmete sunmaya devam 
edeceğiz” dedi. Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Fatma Seniha Nükhet Hotar ise işbirliği protokolü dolayısıyla  
PTT A.Ş.’ye teşekkür etti.

Yaygın PTT işyerlerinden fatura tahsilatı

PTT A.Ş. ile İzmir Doğalgaz arasındaki işbirliği protokolüne 
göre, İzmir Doğalgaz abonelerinin fatura tahsilatı ile güven-
ce bedeli ödemeleri PTT işyerlerinden gerçekleştirilebilecek.  
PTT A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan 
Bozgeyik, “Hizmeti vatandaşımızın ayağına götürmek, haya-
tı kolaylaştırmak, hizmet maliyetlerini aşağıya çekmek için ne 
gerekiyorsa İzmir Doğalgaz ile birlikte yapacağız” dedi. İzmir  
Doğalgaz Genel Müdürü Ahmet Yetik ise PTT’nin iş yapış şekli ve 
güvenilirliği göz önüne alındığında bu işbirliğinin kendileri için 
olmazsa olmaz bir nitelik taşıdığını belirterek, “İnşallah, PTT ile 
çalışmalarımız genişleyerek devam edecek” diye konuştu. 

The Post and Telegraph Organization Corporation (PTT Corp.) 
signed collaboration protocols with Dokuz Eylül Univerisity on 
e-Transformation, and with İzmir Natural Gas on bill and secu-
rity deposit payments.

On the collaboration with Dokuz Eylül University, PTT Corp. 
Chairman of Board and Director General Kenan Bozgeyik said, 
“We do carry out works related to all the activity fields of our 
PTT with the universities in our country but this e-Transfor-
mation collaboration is a first. As a company that is a part of 
the freedom and future of this country, we will continue to offer 
our technological implementations to service so as to facilitate 
the lives and enhance the peace and happiness of our students, 
youth and citizens.” Dokuz Eylül University Rector Prof. Fatma 
Seniha Nükhet Hotar, on her part, thanked the PTT Corp. for the 
collaboration protocol.

Bill collection from widespread PTT offices

According to the protocol signed between the PTT Corp. and 
İzmir Natural Gas, the bill and security deposit payments of 
İzmir Natural Gas subscribers can be made at PTT offices. 
PTT Corp. Chairman of Board and Director General Kenan 
Bozgeyik said, “We will do whatever it takes together with 
İzmir Natural Gas to bring the service to the doorstep of our 
citizens, to facilitate life, and to lower service costs.” İzmir 
Natural Gas Director General Ahmet Yetik on the other hand, 
stated that considering the PTT’s way of conducting business 
and reliability, this collaboration is essential to them and add-
ed, “Allah willing, our works with the PTT will increasingly  
continue.”
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Ankara Hacı Bayram Veli University organized the “Inter-
national Insurance, Banking and Finance Symposium” on  
8 October 2018. Held with the main theme of “Economy Politics 
of Participatory Finance”, the symposium’s opening speeches 
were delivered by PTT Corp. Chairman of Board and Direc-
tor General Kenan Bozgeyik, Participation Banks Association 
of Turkey Secretary General Osman Akyüz and Ankara Hacı  
Bayram Veli University Rector Prof. Yusuf Tekin. PTT Corp. Vice 
Director General Yusuf Canbolat, on the other hand, chaired 
the panel titled “The Practice and Corporate Sustainability of  
Participatory Finance”. 

“We are establishing a Postal Participation Bank”

At the speech he delivered in the symposium, PTT Corp. Chair-
man of Board and Director General Kenan Bozgeyik indicated 
that Islamic finance implementations are rapidly becoming 
widespread in our day and said, “We, as the PTT, are taking very 
important steps to contribute to our country’s works in the fields 
of banking, insurance and finance. For the past year, our entire 
team has been working around the question of ‘What can we do 
in the field of Islamic banking?’ To contribute to the services that 
our people cannot access in the field of banking and insurance, 
we are working to establish a Postal Participation Bank, a first 
in the world.” Indicating that when evaluated in terms of the 
number of branches, Islamic banking in Turkey is significant-
ly lacking in terms of accessibility and reach, Director General  
Bozgeyik underlined that the PTT Corp., which has a network of 
over 5 thousand offices, will majorly contribute to the field.

International Insurance, Banking and Finance Symposium

Uluslararası Sigortacılık, Bankacılık ve  
Finans Sempozyumu

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, 8 Ekim 2018 tarihin-
de “Uluslararası Sigortacılık, Bankacılık ve Finans Sempoz-
yumu” düzenledi. Ana teması “Katılım Finansın Ekonomi  
Politiği” olarak belirlenen sempozyumda açılış konuşmalarını 
PTT A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan 
Bozgeyik, Türkiye Katılım Bankaları Birliği Genel Sekrete-
ri Osman Akyüz ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Yusuf Tekin gerçekleştirdi. PTT A.Ş. Genel  
Müdür Yardımcısı Yusuf Canbolat ise “Katılım Finansın  
Pratiği ve Kurumsal Sürdürülebilirliği” başlıklı açılış paneli-
ne başkanlık etti.

“Posta Katılım Bankası kuruyoruz”

PTT A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan 
Bozgeyik, sempozyumda yaptığı konuşmada, İslami finans 
uygulamalarının günümüzde hızla yayıldığını belirterek, “Biz 
PTT olarak ülkemizin bankacılık, sigortacılık ve finans alanın-
da yaptığı çalışmalara katkı sunmak üzere çok önemli adımlar 
atmaktayız. Son bir yıldır bütün ekibimiz ‘İslami bankacılık 
alanında neler yapabiliriz?’ diye çalışmaktadır. Halkımızın 
bankacılık ve sigortacılık alanında ulaşamadığı hizmetlere 
katkı sağlamak adına dünyada bir ilki gerçekleştirerek Posta  
Katılım Bankası’nı kurma çalışması içerisindeyiz” dedi. Şube 
sayısı açısından bakıldığında Türkiye’de İslami bankacılığın 
ulaşılabilirlik ve erişilebilirlik noktasında önemli bir yetersizli-
ğinin olduğunu ifade eden Genel Müdür Bozgeyik, 5 binin üze-
rinde işyerine sahip PTT A.Ş.’nin yaygın hizmet ağıyla bu alana 
kayda değer katkı sağlayacağının da altını çizdi.
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Avusturya’ya “e-Apostil” ziyareti
“e-Apostille” visit to Austria

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT A.Ş.), e-Apostil 
uygulamalarıyla ilgili görüşmeler yapmak üzere Avustur-
ya’nın başkenti Viyana’da bulunan Avrupa, Entegrasyon ve  
Dışişleri Federal Bakanlığı’na bir çalışma ziyareti gerçekleş-
tirdi. PTT Bilgi Teknolojileri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan 
Vekili ve Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kürşat Tuncel,  
Elektronik Posta Daire Başkan Yardımcısı Vekili Nermin 
Simin Çiçekli ve Elektronik Posta Daire Başkanlığı 
Elektronik Hizmetler Müdürlüğü Teknik Müdür Vekili  
Süheyla Özden’den oluşan PTT A.Ş. heyeti, ziyaret sırasında 
Avrupa, Entegrasyon ve Dışişleri Federal Bakanlığı yetkilileri 
Alfred Handler ve Edeltraud Messner ile bir araya geldi. 

PTT A.Ş., 15 Mart 2018 tarihinde Resmî Gazete’de yayımla-
narak yürürlüğe giren 7101 sayılı İcra ve İflâs Kanunu ve Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’la, “yetki-
li birimler tarafından onay şerhi (apostille) verilmiş belgele-
rin, kişisel verilerin korunması kaydıyla, elektronik ortam-
da ilgililere ulaştırılması için aracılık işlemlerini yapmakla” 
görevlendirildi. Bu konudaki çalışmalarını sürdüren Şirket,  
e-Apostil uygulamalarının en iyi örneklerinden birinin ha-
yata geçirildiği Avusturya’ya bir ziyaret gerçekleştirdi. Bu ül-
kedeki e-Apostil sistemine yönelik detaylı bir inceleme yapan 
PTT A.Ş. heyeti, son derece verimli görüşmelerde bulundu.

Apostil, bir devlet makamınca düzenlenmiş belgelerin ila-
ve herhangi bir tasdik işlemine tabi tutulmaksızın bir başka 
devlet makamı tarafından geçerli kabul edilmesine yönelik iş-
lemler bütününü ifade ediyor. e-Apostil sistemi, apostil işlem-
lerinin dünyanın her yerinden elektronik ortamda tamam-
lanmasını mümkün kılarak süreçlerin çok daha hızlı ve etkin 
yürütülmesini sağlıyor. 

The Post and Telegraph Organization Corporation (PTT Corp.) 
made a working visit to the Federal Ministry for Europe,  
Integration and Foreign affairs in the Austrian capital of  
Vienna to carry out deliberations about e-Apostille implemen-
tations. Composed of PTT Information Technologies Corp. Act-
ing Chairman of Board and Vice Director General Yusuf Kürşat 
Tuncel, Department of Electronic Mail Acting Vice Head Nermin 
Simin Çiçekli and Department of Electronic Mail Directorate 
of Electronic Services Technical Director Süheyla Özden, the  
PTT Corp. delegation met with Alfred Handler and Edeltraud 
Messner, representatives of the Ministry for Europe, Integra-
tion and Foreign Affairs during the visit.

With the Law numbered 7101 on the Amendments in Enforce-
ment and Bankruptcy Law and Certain Laws enacted after 
being published in the Official Gazette on 15 March 2018, the  
PTT Corp. was tasked with “carrying out the mediation proce-
dures for the delivery of documents furnished with apostille by 
the authorized bodies according to the contract electronically 
provided that the personal data are protected.” Carrying out its 
works to this end, the Company paid a visit to Austria, where 
one of the best examples of e-Apostille is implemented. Closely 
inspecting the e-Apostille system in the country, the PTT Corp. 
delegation held quite fruitful discussions.

Apostille points out to the entirety of procedures for the accept-
ance of documents produced by any state office as valid by an-
other state office without being subjected to any other approval. 
The e-Apostille system, by making it possible to complete apos-
tille procedures on the electronic medium from any part of the 
world, ensures the processes are carried out much quicker and 
more efficiently.
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KITAP
BOOK

Tory Brennan ve arkadaşları bir kurt 
yavrusunu kurtarırken nadir rastlanan 
bir parvo virüsüne yakalanır. Bu olay 
hayatlarını tamamen değiştirir. Kendi-
lerine yardımcı olan Loggerheads Adası 
Araştırma Enstitüsü’nün mali sıkıntılar 
yüzünden kapanma noktasına gelmesiy-
le bir çözüm arayışına girer ve efsanelere 
konu olan bir hazinenin peşine düşerler. 

Tory Brennan and his friends catch a 
rarely seen parvovirus while saving 
a wolf puppy. This incident changes 
their lives completely. As the Logger-
heads Island Research Institute, which 
helps them, nearly comes to a close due 
to financial problems, they set out to 
find a solution and pursue a legendary  
treasure. 

NÖBET
SEIZURE   
KATHY REICHS & 
BRENDAN REICHS   
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Türkiye’nin önemli davulcularından 
Arbak Refik Dal, yenilikçi bakış açısını 
yansıttığı “Wave Projects 2” albümünü 
müzikseverlerin beğenisine sundu. 
Vurmalı çalgıların iyileştirici gücüne 
inanan sanatçı, elektronik ve deneysel 
ritimlerin yer aldığı coşkulu bir çalışma-
ya imza attı. Albümdeki tüm parçaların 
müzik ve düzenlemeleri sanatçının ken-
disine ait.

One of the important drummers of  
Turkey, Arbak Refik Dal offered music 
lovers his album “Wave Projects 2”, in 
which he reflects his innovative perspec-
tive. The artist who believes in the healing 
effect of percussions prepared an enthu-
siastic work that features electronic and 
experimental rhythms. The music and 
arrangements of all pieces in the album 
belong to the artist himself. 

MÜZIK
MUSIC

WAVE PROJECTS 2
ARBAK REFIK DAL
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YÖNETMEN DIRECTOR: PETER FARRELLY
OYUNCULAR STARS: MAHERSHALA ALI, VIGGO MORTENSEN,  
LINDA CARDELLINI, DON STARK 
YAPIM PRODUCTION: ABD USA
TÜR GENRE: DRAM-KOMEDI DRAMA-COMEDY

FILM
MOVIE

1960’larda Amerika’da ırkçılıkla 
mücadele devam ederken Afrika 
kökenli piyanist Don Shirley tur-
ne hazırlıkları içindedir. Ona se-
yahatleri boyunca, siyahilerle il-
gili pek çok önyargısı bulunan ve 
şiddete eğilimli Tony Lip şoförlük 
yapacaktır. Bu yolculuk sayesin-
de ikili arasında beklenmedik bir 
dostluk kurulacaktır. 

While the struggle against rac-
ism is continuing in the 1960s in  
America, pianist Don Shirley of 
African descent is getting pre-
pared for his tour. Prone to vio-
lence and having many prejudic-
es about black people, Tony Lip 
will be his driver during his trips. 
Thanks to this trip, an unexpected 
bond of friendship will be estab-
lished between the two. 

GREEN BOOK
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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
Information
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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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Bulmaca
Hazırlayan: Mustafa Başaran
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Çözümler
Bulmaca
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1000 1788


