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2019 yılında yeni başarı hikayeleri
yazmaya hazırlanıyoruz
Getting prepared to write new success stories in 2019

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

Bir kurumun hizmet yolculuğunu uzun yıllar, hatta asır-

One of the preconditions for an institution to continue its service

lar boyu sürdürebilmesinin ön koşullarından biri, içinde

journey for many years, even centuries, is to make a place for it-

bulunduğu toplumun fertlerinin zihninde ve gönlünde yer

self in the minds and hearts of the members of the society in which

etmesidir. Bunu başarmanın yolu ise insanların hayatına

it exists. The key to achieving that is touching people’s lives and

dokunmaktan, yaşamını kolaylaştırmaktan geçer. Ürün ve

making their lives easier. An institution that manages to enhance

hizmetlerini çağın gerekleri doğrultusunda geliştirip çeşit-

and diversify its products and services in line with the require-

lendirebilen bir kurum, bu sayede her dönemde vatandaşla

ments of the age can thus build solid bridges with citizens, and

arasında sağlam köprüler kurabilir, çetin rekabet koşulların-

survive tough competition conditions.

da ayakta kalabilir.
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Our Post and Telegraph Organization Corporation continues its

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketimiz, yaklaşık iki

activities with the pride of having an exquisite place in the eyes

asırdır milletimiz nezdinde müstesna bir yere sahip olmanın

of our people for nearly two centuries. Our Company is taking

gururuyla faaliyetlerini sürdürüyor. Şirketimiz, her kuruma

innovative leaps in all of its businesses and transactions, to re-

nasip olmayacak bu niteliğini pekiştirmek, ülkemize en iyi

inforce this quality, which not every institution can enjoy, and

hizmeti sunmak için tüm iş ve işlemlerinde yenilikçi atılım-

to offer the best service to our country. The İzmir E-Commerce

lar gerçekleştiriyor. Geçtiğimiz ay hayata geçirdiğimiz İzmir

Base, which we carried into effect last month, provides the most

E-Ticaret Üssü bu atılımların en güncel örneğini oluşturuyor.

recent example to these leaps.

Günümüzde etkinlik ve yaygınlığı hızla artan e-ticaret,

Rapidly becoming ever more efficient and widespread in our

PTT’mizin öncelikli operasyonel sahaları arasında yer alıyor.

day, e-commerce is included among our PTT’s operational fields

Şirketimiz, ePttAVM.com ve ready2sale.com platformları ile

of priority. With the İzmir E-Commerce Base, our Company

ulusal ve uluslararası düzeyde başarıyla yürüttüğü e-ticaret

crowned its e-commerce activities, which it has been successful-

faaliyetlerini İzmir E-Ticaret Üssü ile taçlandırmış bulunu-

ly carrying out on the national and international levels with the

yor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Sayın Binali

ePttAVM.com and ready2sale.com platforms. At the İzmir

Yıldırım ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Mehmet

E-Commerce Base, which we launched with the graces of our

Cahit Turhan’ın teşrifleriyle tanıtım toplantısını gerçekleş-

Speaker of the Grand National Assembly of Turkey Mr Binali

tirdiğimiz İzmir E-Ticaret Üssü’ndeki hizmetleri PttTRade

Yıldırım and our Minister of Transport and Infrastructure

markası altında yürüteceğiz. Pazar odaklı akıllı e-pazaryeri

Mr Mehmet Cahit Turhan, we will offer the services under the

portalı ve B2B (Business to Business-İşletmeden İşletmeye)

PttTRade brand. We are of the opinion that PttTRade, which we

platformu olarak konumlandırdığımız PttTRade’in, işletme-

have positioned as a market-oriented smart e-marketplace portal

lerin uluslararası ticaretteki ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap

and a B2B (business to business) platform, will breathe fresh air

verebilecek donanımı ve çok yönlü imkanlarıyla sektöre yeni

into the sector with its capacity that can best address business-

bir soluk getireceğine inanıyoruz. Bu faaliyetimizle ülkemi-

es’ needs in international trade and with its multifaceted means.

zin e-ticaret ve e-ihracat rakamlarını 2023 vizyonu doğrultu-

Through these activities of ours, we aim to increase our country’s

sunda artırmayı hedefliyoruz.

e-commerce and e-export figures in line with the 2023 vision.

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi olarak, geçtiğimiz

Last month, as the Post and Telegraph Organization Corpora-

ay e-ticaretin yanı sıra posta, kargo, lojistik, bankacılık ve

tion, we continued to develop innovative projects to progress our

sigortacılık alanlarındaki iş ve işlemlerimizi daha ileriye ta-

transactions and businesses in the fields of post, cargo, logistics,

şıyacak yenilikçi projeler geliştirmeye, inovasyon, Ar-Ge ve

banking and insurance in addition to e-commerce, and to keep

dijitalleşme odaklı vizyonumuzla çağın dinamizmini yaka-

up with the dynamism of the age with our innovation-, R&D- and

lamaya, teknolojik atılımlarımıza hız kazandırmaya devam

digitalization-oriented activities, and to speed up our technolog-

ettik. İnsanımızın refah ve mutluluğunu artırma, ülke ekono-

ical leaps. All of these activities, which we conduct with the prin-

misine azami katkı sunma şiarıyla yürüttüğümüz tüm bu fa-

ciple of enhancing the welfare and happiness of our people and

aliyetler önümüzdeki dönemde artarak sürecek, PTT’miz bir

providing the utmost contribution to our country’s economy, will

dünya markası olma hedefine emin adımlarla ilerleyecektir.

continue in the period to come, and our PTT will continue to walk

Bir kurumun marka değeri, ürün ve hizmet kalitesinin yanı

with firm steps towards its goal of becoming a global brand.

sıra eğitim, kültür, sanat, spor gibi alanlarda topluma ka-

In addition to the quality of its products and services, what in-

zandırdıklarıyla yükselir. PTT olarak, insanımıza katkı sağ-

creases an institution’s brand value is what it gives back to socie-

layacak hemen her sahada yer almaktan büyük memnuniyet

ty in fields such as education, culture, arts and sports. As the PTT,

duyuyoruz. Geçtiğimiz ay hayata geçirdiğimiz ve çocukları-

we are greatly pleased to be active in virtually every field that

mızın eğlenirken öğrenmesine imkan vereceğine inandığımız

shall contribute to our people. Our Pette Children’s Theater event,

Pette Çocuk Tiyatrosu etkinliğimiz, ülkemizin orman varlı-

which we launched last month and believe will allow our children

ğının artırılmasına yönelik çalışmalarımız, kan bağışı kam-

to learn by fun, our works towards increasing the number of

panyalarımız ve voleyboldan tekvandoya çeşitli branşlardaki

our country’s forests, our blood donation campaigns, and sports

sportif aktivitelerimiz, ülkemize ve milletimize hizmet aşkı-

activities in various branches from volleyball to taekwondo are

mızın birer yansıması niteliğindedir.

projections of our passion to serve our country and nation.

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketimiz, ülke genelinde-

In addition to its activities throughout the country, our Post and

ki faaliyetlerinin yanı sıra Dünya Posta Birliği İdari Konsey

Telegraph Organization Corporation maintains its international

Başkanı sıfatıyla uluslararası temaslarına da devam etmek-

contacts as the Universal Postal Union Council of Administration

tedir. Şirketimiz, sektörün güçlü aktörlerinden biri olarak,

Chair. As one of the influential actors of the sector, our Compa-

postanın içinde bulunduğu değişim ve dönüşüm sürecine yön

ny steers the Post’s change and transformation process. I believe

vermektedir. PTT’mizin 2019’da tüm hizmet alanlarında yeni

that our PTT will write new success stories in all of its service

başarı hikayeleri yazacağına inanıyor, yeni yılın ülkemize ve

fields in 2019, and hope that the new year will be propitious for

milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum.

our country and nation.
5

1

Güncel

Agenda

Atamızı saygı ve minnetle andık

We commemorated our Founding Father with respect and gratitude
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal

Ghazi Mustafa Kemal Atatürk, the founder of the Turkish

Atatürk, vefatının 80’inci yıldönümünde tüm yurtta çeşitli

Republic, was commemorated throughout the country with

törenlerle anıldı.

various events on the 80th anniversary of his passing.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Kasım 2018 tari-

President Recep Tayyip Erdoğan attended the commemoration

hinde Anıtkabir’de düzenlenen anma törenine katıldı. Dev-

ceremony organized at Anıtkabir on 10 November 2018. During

let erkânının Aslanlı Yol’da yürüyüşü ile başlayan törende,

the ceremony, which started with high state officials’ walk on

Atatürk’ün mozolesine çelenk koyularak saygı duruşun-

the Lion Road, a wreath was laid on Atatürk’s mausoleum and

da bulunuldu. İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından

a stand in silence was observed. Going to the Tower of National

Misak-ı Millî Kulesi’ne geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu-

Pact following the chanting of the Independence March,

rada Anıtkabir Özel Defteri’ne şunları yazdı: “Aziz Atatürk,

President Erdoğan wrote the following Anıtkabir Official

İstiklal Harbimizin Başkomutanı ve Cumhuriyetimizin ku-

Memorial Book: “August Atatürk, on the 80th anniversary of

rucusu olan şahsınızı, vefatınızın 80’inci yıldönümünde bir

your passing, we once again commemorate you, the Chief Com-

kez daha rahmetle anıyoruz. Zatı devletlerinin ve aziz şehit-

mander of our War of Independence and the founder of our

lerimizin emaneti olan Türkiye Cumhuriyeti’ni dâhili ve ha-

Republic, with mercy. We are walking determinedly on the path

rici bedhahların saldırılarına rağmen dünyanın en güçlü ve

of making the Turkish Republic, which has been entrusted to

müreffeh devletlerinden biri yapma yolunda kararlılıkla yü-

us by your great person and our valuable martyrs, one of the

rüyoruz. Cumhuriyetimizin 95’inci seneidevriyesinde açılışı-

strongest and most prosperous countries of the world despite

nı yaptığımız İstanbul Havalimanı milletimizin en son gurur

the inner and external attacks of the malicious. The İstanbul

abidesi olarak tarihe nakşolmuştur. Ruhun şad olsun.”

Airport, which we launched on the 95th anniversary of our
Republic, has gone down in history as the most recent
monument of pride of our nation. May you rest in peace.”
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“Gazi’nin mücadeleci ve kurucu vasıflarını
gençlerimize iyi anlatmalıyız”

“We have to properly tell our youth of Ghazi’s
characteristics as a fighter and founder”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk’ün vefatının 80’inci yıldö-

In the message he conveyed on the occasion of the 80th anniversa-

nümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, “İstiklal mücadele-

ry of Atatürk’s passing, President Erdoğan said, “Ghazi Mustafa

mize önderlik eden, aziz milletimizin eşsiz fedakarlığıyla bu

Kemal, who led our fight for independence and carried this epic

destansı mücadeleyi zafere ulaştıran Gazi Mustafa Kemal,

fight to victory thanks to the unique self-sacrifice of our esteemed

üstün askerî yönetimi ve kararlı duruşuyla, başarılı bir komu-

nation, has earned a respectable place for himself in the history

tan ve lider olarak dünya tarihinde saygın bir yer edinmiştir”

of the world as a successful commander and leader with his high

ifadelerini kullandı. İstiklal mücadelesinin Cumhuriyet’in

superior military command and determined stance.” Indicating

kuruluşuyla taçlandığını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan,

that the fight for independence was crowned with the founda-

“Gazi’nin mücadeleci ve kurucu vasıflarını gençlerimize ve

tion of the Republic, President Erdoğan evaluated, “We have to

çocuklarımıza iyi anlatmalı, onun ‘en büyük eserim’ dediği

properly tell our youth of Ghazi’s characteristics as a fighter and

Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatmak ve daha ileriye taşımak

founder, and all together fulfill the responsibilities that fall on us

için üzerimize düşen sorumlulukları hep birlikte yerine getir-

so that we can ensure the eternal existence of our Republic, which

meliyiz” değerlendirmesinde bulundu.

he calls ‘my greatest work’ and carry it even further.”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür, Dil

President Recep Tayyip Erdoğan also attended the 10 Novem-

ve Tarih Yüksek Kurumu tarafından Beştepe Millet Kongre

ber Commemoration of Atatürk Ceremony organized by the

ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen 10 Kasım Atatürk’ü Anma

Atatürk Supreme Council for Culture, Language and History at

Töreni’ne de katılarak bir konuşma gerçekleştirdi.

the Beştepe People’s Congress and Culture Center, and delivered

PTT’den pul sergileri
Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT A.Ş.),

a speech.

Stamp exhibitions by the PTT

Atatürk’ün vefatının 80’inci yıldönümü dolayısıyla pul ser-

On the occasion of the 80th anniversary of Atatürk’s passing, the

gileri düzenledi. Şirket, 7-9 Kasım 2018 tarihleri arasında

Post and Telegraph Organization Corporation (PTT Corp.) or-

Muğla’da, 9-11 Kasım 2018 tarihleri arasında İstanbul’da,

ganized stamp exhibitions. The Company opened the “Atatürk

10-12 Kasım 2018 tarihleri arasında ise İzmir ve Bursa’da

Themed Stamp Exhibition” in Muğla on 7-9 November 2018,

“Atatürk Konulu Pul Sergisi” açtı.

in İstanbul on 9-11 November 2018 and in İzmir and Bursa on
10-12 November 2018.
7
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“İzmir E-Ticaret Üssü, 2023 hedeflerinin
yakalanmasına büyük katkı sağlayacak”

“The İzmir E-Commerce Base will contribute greatly to achieving 2023 goals”

8

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

The Post and Telegraph Organization Corporation (PTT Corp.)

e-ticaret sektöründeki başarılarını İzmir E-Ticaret Üssü ile

crowned its achievements in the e-commerce sector with the

taçlandırdı. 22 Kasım 2018 tarihinde Türkiye Büyük Millet

İzmir E-Commerce Base. Launched with a meeting on 22 No-

Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, Ulaştırma ve

vember 2018 attended by the Grand National Assembly of

Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Ulaştırma ve Altyapı

Turkey (TBMM) Speaker Binali Yıldırım, Minister of Trans-

Bakan Yardımcısı Selim Dursun, PTT A.Ş. Yönetim Kurulu

port and Infrastructure Mehmet Cahit Turhan, Vice Minister of

Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik ile İzmir Ticaret

Transport and Infrastructure Selim Dursun, PTT Corp. Chair-

Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener’in işti-

man of Board and Director General Kenan Bozgeyik and İzmir

rakleriyle tanıtım toplantısı yapılan İzmir E-Ticaret Üssü,

Chamber of Commerce Chairman Mahmut Özgener, the İzmir

Türkiye’nin e-ticaret ve e-ihracat rakamlarını 2023 vizyonu

E-Commerce Base aims to increase Turkey’s e-commerce and

doğrultusunda artırmayı hedefliyor.

e-export figures in line with the 2023 vision.

Güçlü ve güvenilir bir marka: PttTRade

A strong and reliable brand: PttTRade

PTT A.Ş., İzmir E-Ticaret Üssü’ndeki faaliyetleri PttTRade

The PTT Corp. will carry out its activities at the İzmir

markası altında yürütecek. Pazar odaklı akıllı e-pazaryeri

E-Commerce Base under the PttTRade brand. Positioned as

portalı ve B2B (Business to Business-İşletmeden İşletmeye)

a market-oriented smart e-marketplace portal and a B2B

platformu olarak konumlandırılan PttTRade, Türkiye’de üre-

(business to business) platform, PttTRade will ensure that

tilen ürün ve hizmetlerin tüm dünyaya pazarlanması ve sa-

Turkish-originated products and services will be marketed

tışını sağlayacak. Alıcı ve satıcı firmalar, www.ptttrade.com

and sold in the entire world. Selling and buying companies will

portalında buluşarak karşılıklı uluslararası ticari faaliyetle-

meet on the www.ptttrade.com portal and carry out mutual

rini gerçekleştirecek. İlk yıl 10 bin üyelik işlemi yapılması he-

international trade activities. Within the framework of the pro-

deflenen proje çerçevesinde firmalara satış ve pazarlamadan

ject, in which 10 thousand membership procedures are planned

dış ticaret eğitimine, yurt dışı fuar desteğinden uluslararası

to be completed in the first year, companies will be offered many

kargo taşımacılığı ve para transferine pek çok hizmet

services from sales and marketing to foreign trade training,

verilecek.

from foreign fair support to international cargo transportation
and money transfer.

“PTT, bu yatırımda da başarıyı mutlaka
yakalayacaktır”

“PTT will for sure succeed in this investment,
as well”

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İzmir Ticaret Odası’nda dü-

In the speech he delivered at the launching meeting organized

zenlenen tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, günü-

at the İzmir Chamber of Commerce, TBMM Speaker Binali

müzde değişimin dinamiklerinin akıl ve bilgi olduğunu ifade

Yıldırım stated that the dynamics of the change in our day are

ederek, “Eskiden alın teri vardı, şimdi akıl teri var” değerlen-

reason and knowledge, and made the evaluation, “There used

dirmesinde bulundu. Bugün dünyadaki ticaretin sadece yüz-

to the effort of the body in the past, now there is the effort of the

de 8,5’inin internet üzerinden yapıldığını, bununla birlikte

mind.” Indicating that today, only 8.5 percent of the global trade

sektörün hızla büyüdüğünü belirten TBMM Başkanı Yıldırım,

is conducted via the Internet but the sector is growing rapidly,

“Değişimi ıskalarsak, değişimi okuyamazsak offline ülke ko-

TBMM Speaker Yıldırım went on to add, “If we miss the change,

numuna düşeriz. Biz bunun için vaktiyle internet altyapısını

if we cannot interpret the change, we will become an offline

yurdun en ücra köşelerine kadar götürdük, genişbant internet

country. That is why back then we took the Internet infrastruc-

erişimini yaygınlaştırdık. Altyapı olmayınca nasıl yapacaksı-

ture to the remotest corners of the country, extended broadband

nız ticareti? Şimdi altyapı var, bundan sonrası organizasyon.

Internet access. How can you conduct trade without infrastruc-

Bugün PTT işi bir kademe daha ileri götürüyor, toptan satış-

ture? Now we have the infrastructure, the rest is organization.

lara yöneliyor. Yani vatandaş-satıcı buluşmasından bir adım

Today, the PTT is taking things one step further, and is steering

daha ilerisi, satıcı ile alıcı firmaların internet ortamında bu-

towards wholesale. That is to say, yet another step further in the

luşturulması ve ticaretin gerçekleştirilmesi” diye konuştu.

meeting of the citizen and the seller is to bring buying and selling
companies together on the Internet and to make trade happen.”
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TBMM Başkanı Binali Yıldırım, artık neredeyse hiç mektup

TBMM Speaker Binali Yıldırım said that the PTT carried out

gönderilmeyen bir dönemde PTT’nin kendini yenileyerek, fa-

successful works by renewing itself and expanding its fields of

aliyet alanlarını genişleterek başarılı işlere imza attığını söy-

activity at a time when virtually no letters are sent anymore.

ledi. PTT’nin kamudan kaynaklanan bazı kısıtlayıcı şartlarına

Stating that the PTT conducts pleasant works despite its bu-

rağmen güzel çalışmalar ortaya koyduğunu kaydeden TBMM

reaucratic limitations, TBMM Speaker Yıldırım said, “The PTT

Başkanı Yıldırım, “PTT’nin önü açık, daha büyük işler yapabi-

has a promising road ahead, it can achieve greater deeds. Just

lir. Nasıl Türk Hava Yolları 10-15 senede bir marka haline gel-

as Turkish Airlines turned into a brand in 10-15 years, became

diyse, Avrupa’nın iki, dünyanın yedi numaralı bayrak taşıyıcı

the second biggest flag-bearer company in Europe and seventh

şirketi olduysa PTT de aynı şeyi yapabilir, esasında gerçekleş-

biggest in the world, the PTT, too, can do the same; in fact, it is

tirdiği çalışmalarla o yönde ilerliyor. Bu güzel bir şey, bizim

making progress in that direction through its works. This is a

geleceğimiz marka sayısını artırmaktadır” ifadelerini kullandı.

nice thing; our future lies in increasing the number of brands.”

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, bugün dünya nüfusunun yüz-

Pointing out that 20 percent of the world’s population shops on

de 20’sinin masaüstü veya mobil elektronik cihazlarla alışve-

desktop or mobile electronic devices in our day, TBMM Speaker

riş yaptığına işaret ederek, “Bu oranın ülkemizde ve dünyada

Binali Yıldırım said, “This rate is expected to double in our coun-

gelecek 15 yıl içinde iki katına çıkması bekleniyor. Durum

try and in the world in 15 years. That being the case, electronic

böyle olunca, orta ve uzun vadede elektronik ticaretin önü

commerce is promising in the medium and long run, the market

açık, pazar alanı çok geniş. PTT ticaretin yönünü doğru oku-

sphere is quite wide. The PTT has very correctly interpreted and

muş ve kavramış durumda, bunu görüyoruz, biliyoruz. Birkaç

grasped the direction of commerce; we do see that, know it. They

işi bir arada gerçekleştirecek bir yatırıma imza attılar” dedi.

made an investment that will make a couple of things happen at

İzmir’in ardından başka illerde de E-Ticaret Üssü’nün hayata

the same time.” Informing that following İzmir, the E-Commerce

geçirileceğini bildiren TBMM Başkanı Yıldırım, “Elektronik

Base will be carried into effect in other cities, as well, TBMM

ticaret aynı zamanda elektronik ihracat demektir. Yapılan bu

Speaker Yıldırım commented, “Electronic trade means electron-

yatırım Türkiye’nin 2023 hedeflerini yakalamasına şüphesiz

ic export at the same time. This investment will without doubt

büyük bir katkı sağlayacaktır. İnanıyorum ki PTT, bugüne ka-

contribute greatly to achieving Turkey’s 2023 goals. I believe

dar yaptığı işlerde olduğu gibi bu yatırımda da başarıyı mut-

that the PTT will for sure succeed in this investment, as well, just

laka yakalayacaktır” diye konuştu.

like it has been the case in its other works.”

“PTT, e-ticaret işlemlerine yeni bir
soluk getiriyor”

“The PTT breathes fresh air into e-commerce
transactions”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, İzmir

Minister of Transport and Infrastructure Mehmet Cahit Turhan

E-Ticaret Üssü’nün TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın ortaya

stated that the İzmir E-Commerce Base is carried into effect as

koyduğu “35 İzmir, 35 Proje” çerçevesinde hayata geçirildiğini

part of the “35 İzmir, 35 Projects” put forward by TBMM Speak-

belirtti. Bakan Turhan, “İzmir merkezli e-ticaret faaliyetleri-

er Binali Yıldırım. Minister Turhan said, “The ePttAVM.com

nin birinci fazı ePttAVM.com platformu 2012 yılında hizmete

platform, the first phase of the İzmir-based e-commerce ac-

açılmıştır. ePttAVM.com, kısa sürede 6 bin 500’den fazla te-

tivities, was offered to service in 2012. With over 6 thousand

darikçi firma, 9 milyon ürün ve yaklaşık 3 milyon üye ile ülke-

500 supplier companies, more than 9 million products and

mizin sayılı e-ticaret platformlarından biri haline gelmiştir”

around 3 million members, ePttAVM.com became one of the

diye konuştu. PTT’nin ptttrade.com ile e-ticaret işlemlerine

numbered e-commerce platforms of our country in a short peri-

yeni bir soluk getirmeyi amaçladığını ve platformun e-ticaret

od of time.” Indicating that the PTT aims to breathe fresh air into

piyasasında fark yaratacağını kaydeden Bakan Turhan, “Ül-

e-commerce transactions with ptttrade.com and that the plat-

kemizin 2023 yılı e-ticaret hacmi hedefi 350 milyar TL’dir.

form will make a difference in the e-commerce market, Minister

PttTRade’in bu hedefin gerçekleşmesine önemli katkı sağ-

Turhan added, “Our country’s e-export volume goal for 2023

layacağına inanıyorum” dedi. Bakan Mehmet Cahit Turhan,

is 350 billion liras. I believe that PttTRade will provide impor-

PTT’nin e-ticaret alanındaki yatırımlarıyla öncü rol üstlen-

tant contribution to meeting this goal.” Minister Mehmet Cahit

meyi sürdüreceğini belirterek, projenin hayırlı olmasını te-

Turhan indicated that the PTT will continue to pioneer the field

menni etti.

with its e-commerce investments, and expressed his wishes for

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut

the project to be beneficial.

Özgener ise ülkemizde e-ticaret alanındaki gelişime değine-

İzmir Chamber of Commerce Chairman Mahmut Özgener

rek, “Bu hızlı büyümeyi ePttAVM gibi millî firmalara borç-

touched upon the development in the field of e-commerce in our

luyuz. PTT hepimizin yüz akı bir kuruluşumuz olarak yaptığı

country and said, “We owe this quick growth to national compa-

atılımlarla gerçek başarı öyküleri ortaya koyuyor. E-ticarette

nies such as ePttAVM.com. As a source of pride for all of us, the

iç pazarda sağladığı başarıyı bu yeni projeyle birlikte ulus-

PTT writes real success stories with its leaps. We fully believe

lararası pazarlara da taşıyacağına olan inancımız tam” diye

that with new projects, it will carry this success in the domestic

konuştu.

market to international markets.”
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Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi
Temmuz 2019’da hizmete açılıyor
Küçük Çamlıca TV-Radio Tower to be offered
to service in July 2019

12

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, yapımı

Minister of Transport and Infrastructure Mehmet Cahit

devam eden Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi’nde incele-

Turhan made observations at the Küçük Çamlıca TV-Radio

melerde bulundu. “Kule’yi Temmuz ayı gibi hizmete açmayı

Tower, the construction of which is ongoing. Saying, “We are

planlıyoruz” diyen Bakan Turhan, gazetecilere projeyle ilgili

planning to offer the Tower to service around July,” Minister

bilgiler verdi.

Turhan informed journalists on the project.

Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi’nin “simge bir yapı” olaca-

Indicating that the Küçük Çamlıca TV-Radio Tower will be-

ğını ifade eden ve burayı yılda yaklaşık 4,5 milyon kişinin zi-

come a “symbolic structure” and they expect 4.5 million visi-

yaret etmesini beklediklerini söyleyen Bakan Turhan, “Kule,

tors annually, Minister Turhan said, “The Tower is composed of

45’i zeminden yukarıda, 4’ü zeminden aşağıda olmak üzere

49 floors, 45 from the ground up and 4 from the ground down.

49 kattan oluşuyor. İki adet panoramik asansör, iki kat seyir

It has two panoramic lifts, two floors of viewing towers and

kulesi, iki kat restoran bulunuyor” dedi. Bakan Turhan, asan-

two floors of restaurants.” Stating that the lift’s climb time to the

sörlerin Kule’ye çıkış sürelerinin yaklaşık 1 dakika olacağı-

Tower will be around 1 minute, Minister Turhan went on to add,

nı belirterek, “Panoramik asansörler 180 metre boyunca bir

“For 180 meters, the panoramic lifts will overlook the Historical

yandan Tarihî Yarımada’ya, diğer yandan Boğaz ve Karadeniz

Peninsula on one side, and the Bosporus and Black Sea coasts

kıyılarına bakacak” diye konuştu.

on the other.”

Bakan Mehmet Cahit Turhan, Küçük Çamlıca TV-Radyo

Stating that once the Küçük Çamlıca TV-Radio Tower is put to

Kulesi’nin hizmete girmesi ve çevredeki antenlerin sökülüp

service and the antennae around are demounted and cleaned,

temizlenmesi ile birlikte Çamlıca bölgesinin eski görünümüne

Çamlıca will go back to its former appearance, Minister

kavuşacağını kaydederek, “Kule’nin Çamlıca’ya ve İstanbul’a

Mehmet Cahit Turhan said, “I think the Tower will add exclusive

ayrı bir güzellik katacağını düşünüyorum. İnşallah, tamam-

beauty to Çamlıca and İstanbul. Allah willing, we shall bring it

landığında hizmete açar, insanlarımızın buradan faydalandı-

to service once it is completed, and see our people benefitting

ğını görürüz” dedi.

from it.”

4

“2020’de 5G hizmetini topluma sunmayı planlıyoruz”
“We are planning to offer the 5G technology to the society in 2020”
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan,

Indicating that they designed their programs for Turkey to

Türkiye’nin 5G’yi dünyada ilk kullanan ülke olmasına yönelik

become the first country in the world to use 5G, Minister of

programlarını yaptıklarını belirterek, “2020’de 5G hizmetini

Transport and Infrastructure Mehmet Cahit Turhan said, “We

topluma sunmayı planlıyoruz” dedi.

are planning to offer the 5G technology to the society in 2020.”

Bakan Turhan, yeni nesil haberleşme teknolojisi 5G ile ilgi-

Minister Turhan made evaluations on how the process related

li sürecin nasıl işleyeceği konusunda değerlendirmelerde

to 5G, the new generation communication technology, will take

bulundu. 5G çalışmaları çerçevesinde Ulaştırma ve Altyapı

place. Indicating that as part of the 5G works, all companies

Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Haberleşme

under the roof of the Ministry of Transport and Infrastructure,

Teknolojileri Kümelenmesi çatısı altındaki firmaların tüm

Ministry of Industry and Technology, and Communication

iletişim sistemlerini yerli ürün olarak geliştirmek üzere güç-

Technologies Cluster have joined forces to develop their entire

lerini birleştirdiğini kaydeden Bakan Turhan, TÜBİTAK’ın da

communication systems as local products, Minister Turhan stat-

destek vermesini teminen imzaların atıldığını ifade etti.

ed that the signature process has been completed for the Scien-

Bakan Mehmet Cahit Turhan, yaklaşık 253 milyon lira yatırımla gerçekleştirilecek 5G sistemlerinin tamamen yerli ürün

tific and Technological Research Council of Turkey (TÜBİTAK)
to support the project.

olarak piyasaya çıkarılacağını belirterek, “Dünyadaki ülke-

Indicating that the 5G systems, which will be carried into effect

ler 5G’ye 2022’de geçmeyi planlıyor. Bizimle birlikte Güney

with an investment of around 253 million liras, will be launched

Kore de bu konudaki çalışmaları hızlı yürütüyor. Biz 2020’de

as an entirely local product, Minister Mehmet Cahit Turhan said,

5G hizmetini topluma sunmayı planlıyoruz. 5G, yüksek ka-

“The countries of the world are planning to make a transition to

pasiteli hızda internet ve iletişim hizmetini, daha çok sektöre

5G in 2022. In addition to us, South Korea, too, is rapidly contin-

hizmet verme imkanını gündeme getiriyor. Bunları yaptığı-

uing the works in the field. We are planning to offer the 5G ser-

mızda bu teknolojiyi ilk defa kullanan ülke konumuna gelmiş

vice to the society in 2020. 5G introduces to the agenda the high

olacağız” dedi.

speed capacity Internet and communication service, and the
possibility of serving more sectors. When we make these things
happen, we will become the first country to use this technology.”
13

Türkiye destinasyonları
Destination:Turkey

Anadolu’nun gül bahçesi
Isparta
The rose garden of Anatolia
Isparta
Emre Bozkır
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Mis kokulu gül bahçeleri, seyrine doyulmaz la-

Fragrant rose gardens, pleasing-to-watch lav-

vanta tarlaları, iç açıcı göl manzaraları, büyü-

ender fields, heartwarming lake sceneries, a

leyici bir doğa… Isparta, Türkiye’nin en değerli

fascinating nature… Isparta is a city that is lo-

köşelerinden Göller Yöresi’nde yer alan, taşıdı-

cated in the Lakes District – among the most val-

ğı turizm potansiyeliyle son yıllarda adından

uable spots of Turkey – and has made a name for

sıkça söz ettiren şehirlerden biridir.

itself in recent years with its tourism potential.

Türkiye’nin en değerli köşelerinden Göller Yöresi’nde yer alan Isparta, sahip
olduğu turizm potansiyeliyle son yıllarda adından sıkça söz ettirmektedir.
Located in the Lakes District – one of the most valuable spots in Turkey – Isparta has
made a name for itself in recent years with its tourism potential.

Ülkemizin güneybatısında, Akdeniz Böl-

Situated in the southwestern part of our

gesi’nin kuzeyinde yer alan Isparta batıda

country, to the north of the Mediterrane-

Burdur, kuzeyde Afyonkarahisar, doğuda

an Region, Isparta neighbors Burdur in the

Konya ve güneyde Antalya ile komşudur.

west, Afyonkarahisar in the north, Konya in

Şehrin güney kesiminde Akdeniz iklimi,

the east and Antalya in the south. Mediterra-

kuzeyine çıkıldıkça karasal iklim görülür.

nean climate prevails in southern parts of the

Isparta adeta bir gül cennetidir. Gül ye-

city and continental climate is seen towards

tiştiriciliği Isparta’nın ekonomisinde çok

north. Isparta is virtually a paradise of ros-

önemli bir yer tutar. Şehrin tanınmasına

es. Rose farming occupies an important place

ve popüler hale gelmesine ciddi katkı sağla-

in the Isparta’s economy. Substances such as

yan gülden elde edilen gül yağı ve gül suyu

rose oil and rose water extracted from roses

gibi maddeler tüm dünyaya ihraç edilmek-

– which have significantly contributed to the

te, parfüm ve kozmetik sanayisinde yoğun

promotion and popularization of the city –

olarak kullanılmaktadır. Hasat dönemin-

are exported to the entire world and intense-

de kente gelen yerli ve yabancı turistler

ly used in perfume and cosmetics industry.

gül toplama deneyimini bizzat yaşayabil-

Local and foreign tourists visiting the city

mektedir.

during the harvest period can experience
rose picking in person.
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Isparta günümüzde yalnızca gülleriyle değil, lavantalarıyla da

Nowadays, Isparta is not only famous for its roses but also

ünlüdür. Keçiborlu ilçesine bağlı Kuyucak köyündeki lavanta

its lavenders. The interest in the lavender fields in Keçiborlu

tarlalarına ilgi son yıllarda oldukça artmış durumdadır. Özel-

district’s Kuyucak village has significantly increased in recent

likle Ağustos ayındaki hasat zamanında ferahlatıcı lavanta

years. Particularly during the harvest time in August, refresh-

kokusu bütün köyü sarar. O nedenle buraya “Lavanta Kokulu

ing lavender scents pervade the entire village. Thus, it is also

Köy” de denmektedir. Bu dönemde eflatun renginin göz alıcı

called “Lavender-Scented Village”. In this period, many people

tonlarına şahit olmak için köye çok sayıda ziyaretçi gelir.

visit the village to witness the spectacular shades of violet.

Göller Yöresi’nde eşi bulunmaz bir konuma sahip Isparta,

Having an unequaled location in the Lakes District, Isparta

türlü doğal güzellikler barındırır. Türkiye’nin en büyük ikinci

holds many natural beauties. Lake Eğirdir – Turkey’s sec-

tatlı su gölü olan Eğirdir Gölü, şahane günbatımı manzaraları

ond largest freshwater lake – offers amazing sunset scener-

sunar. Isparta’nın içme suyu ihtiyacının bir kısmını karşılayan

ies. In the lake – which meets a certain part of the drinking

göl ve çevresinde çok sayıda kuş türü barınmaktadır. Burada

water need of the city – and its surroundings, many bird

bulunan Yeşil Ada ve Can Ada, günümüzde kıyıya bağlanmış

species reside. The Yeşil Ada and Can Ada located here are

durumdadır. Başta Altın Kum olmak üzere çeşitli plajlarda

today connected to the land. One can swim and do camping

yüzülebilmekte ve kamp yapılabilmektedir. Gölün kıyısında

on various beaches, Altın Kum in particular. Eğirdir district

bulunan Eğirdir ilçesi Türkiye’nin “cittaslow”larından yani

on the lakeside is among Turkey’s “cittaslows”, namely slow

sakin şehirlerinden biridir. Eğirdir Gölü’nün doğal bir uzan-

cities. Lake Kovada – a natural extension of Lake Eğirdir –

tısı olan Kovada Gölü zengin bir bitki örtüsü ile yaban hayatı

holds a rich vegetation and wildlife diversity. Protected un-

çeşitliliğine sahiptir. Millî park sta-

der the status of national park, the

tüsüyle koruma altında bulunan

lake is a good option for those who

göl, doğayla iç içe vakit geçirmek is-

want to spend time in nature. Lake

teyenler için iyi bir seçenektir. Şehir

Gölcük, situated to the southwest

merkezinin güneybatısında yer alan

of the city center, is a crater lake

Gölcük Gölü, deniz seviyesinden

at 1300 meters above the sea level.

1300 metre yükseklikte bir krater

The lake and its surroundings were

gölüdür. Göl ve çevresi 1991 yılında

declared nature park in 1991.

tabiat parkı ilan edilmiştir.

Isparta’nın Eğirdir
ilçesi Türkiye’nin
“cittaslow”larından yani
sakin şehirlerinden
biridir.
Isparta’s Eğirdir
district is
among Turkey’s
“cittaslows”, namely
slow cities.

Kızıldağ Millî Parkı müthiş bir ok-

Kızıldağ National Park is a splen-

sijen deryasıdır. Burada sedir, ar-

did sea of oxygen. Here, forests

dıç, karaçam, köknar ve meşe gibi

comprising various trees including

çeşitli ağaçlardan oluşan ormanlar

cedars, junipers, black pines, firs

muhteşem bir seyir keyfi sunar.

and oaks offer amazing scenery.

2998 metre rakımla Isparta’nın

Karagöl in the Dedegöl Mountain

en yüksek tepesi olan Dedegöl

– the highest hill in Isparta with an

Dağı’ndaki Karagöl, görülmeye de-

altitude of 2998 meters – is a gla-

ğer bir buzul gölüdür. Sütçüler ilçe-

cial lake worth visiting. Situated

sine 20 kilometre uzaklıktaki Yazılı

20 kilometers from Sütçüler dis-

Kanyon, bu adı duvarlarında bulu-

trict, Yazılı (Written) Canyon takes

nan Bizans dönemine ait yazıtlar-

its name from the Byzantine in-

dan almaktadır. 1989 yılında tabiat

scriptions found on its walls. The St

parkı ilan edilen kanyondan Aziz

Paul Trail crossed the canyon, which

Paul Yolu geçmektedir. Türkiye’nin

was declared nature park in 1989.

ikinci uzun mesafe yürüyüş rotası

This 500-kilometer historical trail,

olan 500 kilometrelik bu tarihî yol,

which is the second long-distance

Antalya’daki Perge Antik Kenti’nde

walking route in Turkey, starts in

başlayıp Isparta’nın Yalvaç ilçesin-

the Ancient City of Perge in Antalya

de son bulur.

and ends in Isparta’s Yalvaç district.
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Isparta’da bulunan Davraz Dağı kış sporlarının yanı sıra dağcılık, yamaç
paraşütü ve trekking gibi faaliyetlere elverişli bir ortam sunar.
The Davraz Mountain in Isparta offers a suitable setting for activities such as
mountaineering, paragliding and trekking alongside winter sports.

Isparta’da kış turizmi de gelişmiş durumdadır. Davraz ilçe-

Isparta also has a developed winter tourism. The ski center in

sinde bulunan kayak merkezi çeşitli kış sporlarına elverişli-

Davraz district is convenient for various winter sports. One can

dir. Burada harika Eğirdir Gölü manzarası eşliğinde kayak

ski here with a wonderful view of Lake Eğirdir. During the sum-

yapılabilir. Davraz Dağı yaz aylarında dağcılık, yamaç para-

mer months, the Davraz Mountain is suitable for activities such

şütü ve trekking gibi faaliyetler için uygun bir adrestir.

as mountaineering, paragliding and trekking.

Isparta’nın tarihî zenginliğini yansıtan yerler arasında

Among the places that reflect the historical richness of Isparta

Hıristiyanlığın

Pisidia

are the ancient cities of Antioch in Pisidia – one of the important

Antiokheia ile günümüze iyi korunarak ulaşmayı başarmış

önemli

hac

merkezlerinden

pilgrimage centers of Christianity – and Adada, which has man-

Adada antik kentleri sayılabilir. Ayrıca, şehrin en eski cami-

aged to remain well-protected till our day. Moreover, the Firdevs

lerinden olan ve Mimar Sinan Camii de denen Firdevs Paşa

Pasha Mosque – one of the oldest mosques in the city and also

Camii, Yeşil Ada’da bulunan Aya Stefanos Kilisesi ve kilise-

called the Mimar Sinan Mosque –, the Aya Stefanos Church and

den camiye çevrilen Ada Camii, 1750 yılında inşa edildiği

the Ada Mosque – converted into a mosque from a church – on

tahmin edilen Aya Baniya Kilisesi, Eğirdir’deki Dündar Bey

Yeşil Ada, the Aya Baniya Church thought to be built in 1750, the

Medresesi, diğer adıyla Taş Medrese, Isparta’daki değerli mi-

Dündar Bey Madrasah – also known as the Taş Madrasah – in

mari eserlerden birkaçıdır. Mimar Sinan Camii’ne gelir elde

Eğirdir are a few of the valuable architectural works in Isparta.

etmek için yapılan ve şehir merkezinde konumlanan Tarihî

The Historical Üzüm Bazaar in the city center, which was estab-

Üzüm Pazarı ise günümüzde canlılığını korumaktadır.

lished to provide income for the Mimar Sinan Mosque, preserves
its vividness today.
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HEP YANINIZDA, HEP AÇIK

PTTBANK İNTERNET BANKACILIĞI VE MOBİL UYGULAMALARIYLA
PTT GÜVENCESİNİ HER YERDE YAŞAYIN

Filateli

Philately

Kadın haklarının
Türk pullarında temsili
Representation of women’s rights
on Turkish stamps
Enver Uygun

Türkiye’nin 18. yüzyıl sonlarında baş-

The inclusion of women in societal life is

layan modernleşme macerasında kadı-

an important heading in Turkey’s mod-

nın toplumsal hayata katılımı konusu

ernization journey which began in the late

önemli bir başlık teşkil eder. Tanzimat

18th century. First, with the amendment

Fermanı’ndan önce yalnızca mevki sa-

made to the Sıbyan (Primary) Schools,

hibi ailelerin kız çocuklarının belirli bir

where only the daughters of influential

yaşa kadar devam edebildiği Sıbyan

families could continue up until a certain

Mektepleri’nde yapılan değişiklikle ön-

age, the way was paved for girls to receive

celikle temel eğitimin yolu kız öğren-

basic education. The first girls’ secondary

cilere açılır. 1859’da ilk kız rüştiyesi

school put to service was in 1859, Mid-

(Ortaokul), 1842’de Askerî Tıbbiye’ye

wifery School affiliated to the Military

bağlı Ebelik Okulu, 1869’da Kız Sanat

Medical School in 1842, Girls’ Art School

Okulu ve 1870’te Kız Öğretmen Okulu

in 1869 and Girls’ Teachers School in 1870.

hizmete girer. II. Meşrutiyet’le birlikte

On the issue of the education of girls,

gündeme oturan kızların eğitimi mese-

which became a major agenda item with

lesinde 1911’de açılan, 1913’te İnas (Kız)

the Second Constitutional Era, the school

Sultanisi adını alan okulla ülkemiz-

that was established in 1911 and named

de ilk kez kızların lise eğitimine geçişi

İnas (Girls’) High School in 1913 ensured

sağlanır.

for the first time in our country that girls
could receive high school education.
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5 Aralık 1934
tarihinde Türk
kadınına seçme
ve seçilme hakkı
tanınmıştır.
Turkish women were
granted the right to
vote and be elected
on 5 December 1934.

Türk kadınının eğitimden siyasete, ekonomiden sanata ha-

Certainly, the proclamation of the Republic plays the biggest part

yatın tüm alanlarında eşit yurttaş kimliğiyle etkin hale gel-

in Turkish women becoming efficient as equal citizens in all fields

mesinde en büyük pay kuşkusuz Cumhuriyet’in ilanındadır.

of life from education to politics, from economy to art. Convened

Millî Mücadele’nin en ateşli günlerinde, 15-21 Temmuz 1921

in Ankara on 15-21 July 1921 during the most intense days of the

tarihleri arasında Ankara’da düzenlenen, eğitim tarihimizde-

National Struggle, and remembered with the fact that female

ki öneminin yanı sıra aralarında Halide Edip’in de bulundu-

participants – mostly teachers including Halide Edip – gathered

ğu, çoğu öğretmen kadın katılımcının erkeklerle aynı salon-

with men in the same hall in addition to its importance in our

da toplanmasıyla da anılan Maarif Kongresi, Mustafa Kemal

education history, the Education Congress is an example that

Atatürk’ün vatan savunması, eğitim ve kadın hakları konusu-

shows that Mustafa Kemal Atatürk saw the issues of homeland

nu aynı düzlemde gördüğünü ortaya koyan bir örnektir.

defense, education and women’s rights on the same axis.

5 Aralık 1934 tarihinde Türk kadınına seçme ve seçilme

When on 5 December 1934 Turkish women were granted the right

hakkı tanınmasıyla tüm resmî kanallarda kadın-erkek

to vote and be elected, equality of men and women was ensured

eşitliği sağlanmış olur. Bu tarih, günümüzde en gelişmiş

in all official channels. This date points to a much earlier time

demokrasilere örnek gösterilen Batı dünyasındaki kadın-

when women in the Western world, indicated among the most

ların aynı hakka kavuşmasından oldukça erken bir dönemi

advanced democracies of our day, were granted the same right.

işaret eder.

The Republic of Turkey, which has positioned women as equal

Kuruluş sürecinden itibaren kadınları eşit yurttaş olarak

citizens ever since its establishment process, has successful-

konumlandıran Türkiye Cumhuriyeti, pul basmakla yetkili

ly represented this subject in the field of philately through the

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

Post and Telegraph Organization Corporation (PTT Corp.), its

aracılığıyla bu konuyu filateli alanında da başarıyla temsil

institution authorized to issue stamps. The 16th meeting of the

eder. 1888’de kurulan, dünyanın ilk uluslararası kadın sivil

International Council of Women (ICW), which was established

toplum örgütü Milletlerarası Kadınlar Konseyi’nin (ICW)

in 1888 and is the world’s first international women’s non-

16’ncı toplantısı 1960 yılında İstanbul’da gerçekleştirilir.

governmental organization, was held in İstanbul in 1960. On

PTT A.Ş. 22 Ağustos 1960 tarihinde 30 ve 75 kuruş değerli,

22 August 1960, the PTT Corp. has preserved the memory of the

750 bin tirajlı “Milletlerarası Kadınlar Konseyi XVI. Toplan-

event with the commemorative stamp themed “International

tısı” konulu anma puluyla etkinliğin anısını tarihe kaydeder.

Council of Women XVI. Meeting”, which was printed with the
values of 30 and 75 kuruş and with 750 thousand circulation.
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PTT A.Ş. 5 Aralık 1934’ün 50. yıldönümünde “Türk Kadınına

On the 50th anniversary of 5 December 1934, the PTT Corp.

Seçme ve Seçilme Hakkı Tanınmasının 50. Yılı” konulu,

issued the single-piece commemorative stamp themed “The

20 lira değerinde tek parçalık anma pulunu tedavüle çı-

50th Year of Turkish Women Being Granted the Right to Vote and

karır. 600 bin adet basılan pulun arka planında gri renkte

be Elected” for the value of 20 liras. On the back of the stamp,

II. Türkiye Büyük Millet Meclisi Binası, önde seçim sandığı-

of which 600 thousand were printed, is the 2nd Grand National

na oy atan, kıyafetleriyle toplumun çeşitli kesimlerini temsil

Assembly of Turkey building, and on its front the colorful illus-

eden renkli üç kadın illüstrasyonu yer alır.

tration of three women casting their votes in the ballot, and representing the various segments of society through their clothes.

Avrupa Posta ve Telekomünikasyon İdareleri Birliği’nin

The two-piece commemorative stamp the PTT Corp. issued

(CEPT) 1996 yılı Europa pulları için belirlediği “Ünlü

within the framework of the theme of “Famous Women”, which

Kadınlar” teması çerçevesinde PTT A.Ş.’nin bastığı iki parça-

the European Conference of Postal and Telecommunications

lık anma pulu Mahmut Soyer tarafından tasarlanır. 5 Mayıs

Administrations (CEPT) determined for the Europa stamps of

1996’da 600 bin adet çıkan pullar 10.000 ve 40.000 lira değe-

1996, was designed by Mahmut Soyer. The stamps, which were

rindedir. Pul görsellerinde Türk kadınının iki simge ismi Nene

issued 600 thousand in total on 5 May 1996, were of 10,000 and

Hatun ve Halide Edip Adıvar’ın portrelerine yer verilmiştir.

40,000 liras value. The stamp visuals included the portraits of
Nene Hatun and Halide Edip Adıvar, two Turkish women of
symbolic importance.
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PTT A.Ş., kadın hakları ve kadın-erkek eşitliği konularını çeşitli tarihlerde
tedavüle çıkardığı pullarda işlemiştir.
The PTT Corp. treated the subjects of women’s rights and the equality between
men and women in stamps issued on different dates.

PTT A.Ş. 2012 yılında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutla-

Within the framework of 8 March World Women’s Day celebra-

maları çerçevesinde üç parçalık, bandaletli, “Türkiye’de

tions in 2012, the PTT Corp. issued the definitive postage stamps

Kadın Erkek Fırsat Eşitliğinin Sağlanması” konulu sürekli

themed “Ensuring Equality Between Men and Women in

posta pullarını piyasaya çıkarır. Efsun Ersoy ve Derya Çıplak

Turkey”, which comprised of three pieces and had bandalettes.

tarafından tasarlanan 10 kuruş, 1 lira ve 2 lira değerindeki

It is striking that on the stamps, which were designed by Efsun

pullarda kadın ile erkek figürünün dünyayı birlikte sırtla-

Ersoy and Derya Çıplak and have the values of 10 kuruş, 1 lira

dığı dikkat çeker. Bandaletlerinde “Daha adil bir dünya için

and 2 liras, the male and female figure are shouldering the

yanımda ol”, “Biz de varız” ve “Kadınlar toplumun aynasıdır”

world together. The stamps were issued 5 million in total, fea-

ifadelerinin bulunduğu pulların baskı adedi 5 milyondur.

tured the statements “Stand by me for a more fair world”, “We,

2016 yılı emisyon programında yer alan “Türk Kadınına

too, exist” and “Women are the mirror to the society”.

Seçme ve Seçilme Hakkı Tanınması” konulu tek parçalık,

Similar to the one in 1984, the 2nd Grand National Assembly of

bandaletli seri posta pulunda da 1984’tekine benzer şekilde

Turkey Building was used as background in the single-piece

II. TBMM Binası fon olarak kullanılır. Yaş, meslek, giyim-

series postal stamp with bandalette, which was featured in the

kuşam gibi farklılıkları belli olan dört kadın illüstrasyonunun

2016 emission program and had the theme of “Turkish Women

yer aldığı siyah-beyaz ağırlıklı pulda Türk Bayrağı, aslına uy-

Being Granted the Right to Vote and Be Elected”. On the black

gun renktedir. 1 lira bedelle satışa sunulan pulun bandaletin-

and white stamp, which features the illustrations of four women

de “5 Aralık 1934 Seçiyoruz, Seçiliyoruz” ifadesi bulunur.

with distinctive differences, such as age, occupation, apparel,
the Turkish Flag is in its original color. Sold for 1 lira, the stamp’s
bandalette has the inscription “5 December 1934 We Are Voting,
We Are Being Elected”.
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PTT teknolojileri
PTT technologies

Toplumun her kesimine sayısız avantaj: Pttkart
Countless advantages for all segments of society: Pttkart
Nil Özben
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Bankacılık, birçok alanda sunduğu uygun fiyatlı ve kaliteli

Banking is included among the most important activity fields of

hizmetlerle vatandaşın hayatını kolaylaştıran Posta ve Telgraf

the Post and Telegraph Organization Corporation (PTT Corp.),

Teşkilatı Anonim Şirketi’nin (PTT A.Ş.) en önemli faaliyet sa-

which makes life easier for citizens with the affordable and qual-

haları içinde bulunuyor. Bankacılık operasyonlarını 2004 yılın-

ity services it offers in many fields. Continuing its banking op-

dan beri PTTBank çatısı altında sürdüren Şirket, yaygın hizmet

erations under the roof of PTTBank since 2004, the Company

ağıyla Türkiye’nin her köşesine ulaşıyor, başka hiçbir bankanın

reaches all four corners of Turkey with its widespread network,

bulunmadığı yerlerde finansal ihtiyaçları karşılıyor. Bankacılık

and meets financial needs where no other bank is present. Bank-

işlemleri, otomasyon altyapısının oluşturulması sayesinde sü-

ing operations are carried out at PTT offices, where processes

recin saniyeler içinde tamamlandığı PTT işyerlerinin yanı sıra

are completed within seconds thanks to the automation infra-

Pttmatikler’le de yürütülüyor. İşyerleri, Pttmatikler ve Mobil

structure, and in Pttmatiks. The services offered in offices and

PTT’lerle sunulan hizmetler, PTT A.Ş.’yi Türkiye’nin en büyük

at Pttmatiks and Mobile PTTs position the PTT Corp. as Turkey’s

tahsilat ve ödeme merkezi olarak konumlandırıyor.

biggest collection and payment center.

PTTBank faaliyetleri kapsamında 2011 yılında hizmete sunulan

Thanks to Pttkart, which was offered to service in 2011 as part

Pttkart sayesinde para çekme, para yatırma ve fatura ödeme

of the activities of PTTBank, banking operations such as money

gibi bankacılık işlemleri hızlı, kolay ve güvenli şekilde gerçekleş-

withdrawal, money deposit and bill payment can be completed

tirilebiliyor. Hem Pttmatikler’de hem diğer banka ATM’lerinde

quickly, easily and safely. Since Pttkart, which can be used in

kullanılabilen Pttkart “3D secure” özelliğine sahip olduğu için

both Pttmatiks and other ATMs, has the “3D secure” feature,

vatandaşların güvenlik açığı veya sahtecilik endişesi olmadan

citizens can shop online with it without having to worry about

çevrimiçi alışveriş yapmasını mümkün kılıyor. 2013 yılında hiz-

security leaks or fraud. Put into service in 2013, prepaid Pttkart,

mete sunulan ön yüklemeli Pttkart ise sosyal yardım ödemesi

on the other hand, is designated for social aid payment benefi-

alan hak sahipleri adına tanımlanıyor. Hak sahipleri bu kart sa-

ciaries. Thanks to this card, beneficiaries can easily receive their

yesinde ödemelerini Pttmatikler veya herhangi bir ATM’den ko-

payments from Pttmatiks or any other ATM. Moreover, pension

laylıkla alabiliyor. Ayrıca, emekli aylığı ödemeleri ile askerlerin

payments and the travelling and subsistence allowance pay-

yol ve iaşe bedeli ödemeleri de Pttkart ile yapılıyor.

ment of soldiers are also made with Pttkart.

Pttkart ile para çekme, para yatırma ve fatura ödeme gibi bankacılık
işlemleri hızlı, kolay ve güvenli şekilde gerçekleştiriliyor.
Thanks to Pttkart, banking operations such as money withdrawal, money deposit and bill
payment are completed quickly, easily and safely.

Geniş kapsamlı projelerle Türkiye kazanıyor

Far-reaching projects make Turkey a winner

Özellikle son yıllardaki başarısını sürdürülebilir kılma nokta-

Aware of the importance of producing personalized solutions to

sında kişiselleştirilmiş çözümler üretmenin taşıdığı önemin

make its success in the recent years sustainable, the PTT Corp.

farkında olan PTT A.Ş., bu anlayışla toplumun çeşitli kesimleri-

with this understanding develops Pttkart projects targeting the

ne yönelik Pttkart projeleri geliştiriyor. Bu projelerle hem hedef

various segments of society. These projects aim to both ensure

grupların PTT hizmetlerine özel avantajlarla ulaşmalarını sağla-

that target groups benefit from PTT services with special ad-

mak ve hayatlarını kolaylaştırmak hem de etkinliklerini artıra-

vantages and their lives are facilitated, and to increase their

rak Türkiye ekonomisine katkı sunmak amaçlanıyor.

efficiency and as such contribute to the Turkish economy.

PTT A.Ş.’nin Pttkart projelerinden Motif Kart, Memur-Sen

A Pttkart project by the PTT Corp., Motif Kart was devel-

üyeleri için geliştirildi. Proje kapsamında Şirket ile Mehmet

oped for the members of the Confederation of Public Servants

Akif İnan Vakfı arasında imzalanan protokol, Memur-Sen üye-

Trade Unions. The protocol signed between the Company and

leri ve ailelerinin PTT hizmetlerinden indirimli faydalanma-

Mehmet Akif İnan Foundation as part of the project foresees

sını ve bu kart sayesinde alışverişlerinde çeşitli avantajlardan

that the members of the Confederation as well as their families

yararlanmasını öngörüyor.

benefit from PTT services at discounted prices and enjoy several advantages in their purchases thanks to this card.
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Mayıs ayında lansmanı yapılan Esnaf Pttkart, Ticaret

Launched in May, Esnaf Pttkart was realized in cooperation

Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Esnaf ve Sanatkar-

with the Directorate General of Tradesmen and Craftsmen,

lar Genel Müdürlüğü işbirliğiyle hayata geçirildi. PTT A.Ş.,

which operates within the Ministry of Trade. Thanks to Esnaf

Esnaf Pttkart sayesinde yaklaşık 1,7 milyon vatandaşa ula-

Pttkart, the PTT Corp. will be able to reach out to around

şabilecek. Esnafın finansmana erişmesi noktasında yeni

1.7 million citizens. Holders of Esnaf Pttkart, which offers a new

bir model sunan Esnaf Pttkart’ı kullanan vatandaşlar,

model in terms of the access of tradesmen to financing, will

PTT’nin mobil iletişim ve kargo dahil olmak üzere çok sa-

make use of PTT’s many services including mobile communi-

yıda hizmetinden indirimli şekilde faydalanacak. Ayrıca,

cation and cargo at discounted prices. Moreover, the holders

Esnaf Pttkart kullanıcıları PTT A.Ş.’nin e-ticaret platformu

of Esnaf Pttkart will find the opportunity to open stores and

ePttAVM.com’da mağaza açma, ürünlerini kolaylıkla pazarla-

easily market their products on ePttAVM.com, the PTT Corp.’s

ma, kargo ve gümrükleme masrafı olmaksızın dünyaya açılma

e-commerce platform, and to open up to the world with-

fırsatı bulacak. Esnafa ihracat yolu açan kartın ülke ekonomisi-

out cargo and customs expenses. It is expected that the card,

ne önemli katkı sunması bekleniyor.

which paves the way for tradesmen to export, will significantly

Eylül ayında lansmanı yapılan Tarım Kredi Ortak Kart’ın he-
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contribute to the country’s economy.

def grubunu çiftçiler oluşturuyor. Tarım Kredi Kooperatifleri

The target group of Tarım Kredi Ortak Kart, which was

işbirliğiyle hayata geçirilen proje kapsamında yaklaşık 500 bin

launched in September, is farmers. Realized in cooperation

kooperatif ortağına Tarım Kredi Ortak Kart’ın dağıtılması ön-

with the Agriculture Credit Cooperatives, the project foresees

görülüyor. Kart sayesinde kooperatif ortaklarının yapacakları

the distribution of the card to 500 thousand cooperative part-

ayni ve/veya nakdi kredilendirme işlemlerinin yanı sıra nak-

ners. Thanks to the card, in addition to in kind and/or cash loan-

di kredilendirme işlemi sonrasında kredi tutarlarının Tarım

ing transactions of cooperative partners, the processes related

Kredi tarafından ortakların PTT hesaplarına aktarılmasına yö-

to the transfer of the loan to Agricultural Credit partners’ PTT

nelik süreçler yürütülecek.

accounts following cash loaning will be carried out.

PTT A.Ş.’nin üniversite öğrencilerinin talep ve ihtiyaçları-

Developed by the PTT Corp. by taking into account the demands

nı dikkate alarak geliştirdiği Kampüs Kart projesi ise Van

and needs of university students, the Kampüs Kart project, on

100. Yıl Üniversitesi’yle imzalanan protokolle hayata geçirildi.

the other hand, was realized with a protocol signed with Van

Proje kapsamında ilk kez kimlik özellikli bir Pttkart hizmete su-

100. Yıl University. As part of the project, a Pttkart with identity

nuldu. Yemekhane, kütüphane gibi ödeme noktalarında geçerli

card feature was released for the first time. Designed so as to be

olacak şekilde tasarlanan Kampüs Kart’ı kullanan öğrenciler

valid in places such as dining halls and libraries, Kampüs Kart

kargolarını indirimli olarak gönderebilecek.

will allow its holders to send their parcels at discounted prices.

Tüm Kredi Kartlarınızla Ptt İş Yerlerinden
Otomatik Talimat Verin

Bakiyeniz Hiç Bitmesin

Perspektif

Perspective

Raylara asılı araba
Podcar
Rail-suspended car
Podcar
Buğra Ayan
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Hız, tarih boyunca insanlığın öncelikli

Throughout history, speed has been an

meselelerinden oldu, birçok sahada be-

important issue for humankind; it served

lirleyici unsur işlevi üstlendi. Günümü-

as the determinant factor in many dif-

zün rekabetçi iş ortamına baktığımızda

ferent fields. When we take a look at the

da hızın büyük önem taşıdığını görüyo-

competitive business environment of our

ruz. İş dünyasında yer alanların vazge-

day, we also see that speed is vital. Many

çilmezi olan elektronik posta, SMS, gö-

practices such as electronic mail, SMS,

rüntülü görüşme, anlık mesajlaşma gibi

video chat and instant messaging that

pek çok uygulama, bilgi akışına ivme

are essential for businesspersons were

kazandırmak için geliştirildi. İnsanoğlu

developed to accelerate information flow.

bir yandan bilgi aktarımında hızı artı-

Whereas people are adding speed-boost-

ran buluşları hayatına katarken diğer

ing inventions to their lives on one hand,

yandan da kendini ve nesneleri fiziksel

on the other they are chasing innovations

olarak bir yerden başka bir yere daha

that will take them or an object quicker

çabuk götürecek yenilikler peşinde ko-

from one place to another in the physical

şuyor. Söz konusu yenilikler arasında

sense. Included among the said innova-

bulunan ultra hızlı ulaşım sistemleri,

tions, ultra fast transportation systems

özellikle iş dünyası tarafından yakın-

are on the radar of the business world. One

dan takip ediliyor. Bu alanda karşımıza

of the progressive ideas we come across

çıkan yenilikçi fikirlerden biri raylı sis-

in this field is the rail system-fixated

teme sabitlenmiş özel hızlı taşıma hiz-

special fast transport system Podcar, that

meti Podcar, yani “raylara asılı araba”.

is to say, “rail-suspended car”.

Podcar’ın tohumları esasen 1950’li yıllarda atılır. 1964’te

The foundations of Podcar were actually laid in the 1950s. In

ise şehir planlamacısı Donn Fichter çalışmalarını bir kita-

1964, on the other hand, urban planner Donn Fichter compiled

ba dönüştürerek düşük ve orta nüfuslu yerleşim yerlerinde

his works in a book, and treated the question of whether or not

otomatik toplu taşıma sistemlerine geçilip geçilemeyeceği

a transition could be made to automatic public transport sys-

sorusunu ele alır. Aynı yıllarda Edward Haltom Türkçeye

tems in sparsely and averagely populated settlements. During

“monoray” olarak geçen tek raylı sistemler üzerinde çalışmak-

the same time, Edward Haltom was working on single-rail

tadır. Haltom, teknik hesaplamalardan elde ettiği sonuçlar

systems called “monorail”. After the results he obtained through

doğrultusunda dikkatini toplu taşımadan bireysel raylı araç-

technical calculations, Haltom steered towards individual rail

lara çevirir ve “Monocab” adını verdiği altı kişilik raylı aracı

vehicles instead of public transportation and developed the rail

geliştirir.

vehicle called “Monocab” that seated six.

Bu alandaki çalışmalar ilerleyen yıllarda da devam eder fakat

The efforts in the field continued in the following years but

maliyetlerin yüksekliği genellikle projelerin tamamlanama-

the high costs generally hindered the completion of projects.

masına yol açar. Örneğin, 90’lı yıllarda Amerikan Raytheon

For instance, in the 90s the personalized rail system project

şirketinin hayata geçirmeye hazırlandığı PRT 2000 adındaki

PRT 2000 developed by the American company Raytheon was

kişiselleştirilmiş raylı sistemler projesi, maliyetin mil başına

left unfinished since the cost was calculated at 50 million dol-

50 milyon dolar olması nedeniyle yarım kalır. Benzer bir du-

lars per mile. A similar case was seen in the project “Masdar

rum, 2008’de Abu Dabi yakınlarında bir çölde inşasına baş-

City”, which started to be built in 2008 on a desert near Abu

lanan ve geleceğin şehri olarak adlandırılan “Masdar City”

Dhabi and is deemed the city of the future. Although it was

isimli projede de yaşanır. Başlangıçta, bahsi geçen geleceğin

initially speculated that cars would not be allowed in the city

şehrinde arabalara izin verilmeyeceği, burada sadece Podcar

of the future and only Podcars would be used, in 2010 this plan

olarak adlandırılan araçların kullanılacağı konuşulsa da

was dumped.

2010 yılında bu plandan vazgeçilir.
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Podcar, geleceğin akıllı şehirlerinin gündeminde kendine
sağlam bir yer edinecek gibi görünüyor.
It seems that Podcar will have a prominent place on the agenda
of the smart cities of the future.

Maliyet sorununa rağmen Podcar’a ilişkin pilot çalışmalar

Despite the cost issue, pilot works on Podcar continue. More-

halen devam ediyor. Ayrıca, birçok ülkede test aşamasında

over, there are many projects on the testing stage in various

olan projeler yürütülüyor. Örneğin, ULTra projesi Galler’in

countries. For instance, the ULTra project was implemented in

başkenti Cardiff’te, Güney Kore-İsveç ortaklığında yürütülen

the Welsh capital of Cardiff, and the South Korean-Swedish joint

Skycube projesi ise Güney Kore’nin Suncheon şehrinde haya-

project Skycube in Suncheon, South Korea. In Guadalajara,

ta geçti. Meksika’nın Guadalajara şehrinde ise LINT projesine

Mexico, the works on the LINT project continue.

ilişkin çalışmalar devam ediyor.
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Yeni nesil taşımacılık söz konusu

When it comes to new generation

olduğunda çeşitli ülkelerde ya-

transportation, four names come to

pılan çalışmaların yanı sıra dört

the fore in addition to the works car-

isim öne çıkıyor. Bunların başında

ried out in various countries. Taking

Hyperloop projesiyle Elon Musk

the lead among the said names is Elon

geliyor. Onu Skytran ile Jerry

Musk with his project Hyperloop.

Sanders, Jpods ile Bill James ve

Musk is followed by Jerry Sanders

ET3 ile Daryl Oster izliyor. Gelece-

with Skytran, Bill James with Jpods,

ğin bu iddialı projeleri, yeni bir alan

and Daryl Oster with ET3. These

olan şehir bilimi sahasında çalışan

bold future projects have caused a di-

ve “yürünebilir” kentler inşa etmeyi

vide between the experts working in

hedefleyen uzmanları ikiye ayırmış

the field of urban science, which is a

durumda. Bazıları bu sistemlerin

new area and determines its goal as

birçok soruna çözüm getirebilece-

building “walkable” cities. Whereas

ğine inanırken, bazıları ise yüzlerce

some believe that these systems could

yıllık birikimin ürünü olan şehir

solve many problems, some highlight

konseptini kalıcı olarak bozabilece-

that they could permanently distort

ğine dikkat çekiyor.

the city concept, which is the accumulation of hundreds of years.

Podcar, geleceğin akıllı şehirlerinin

It seems that Podcar will have a

gündeminde kendine sağlam bir

prominent place on the agenda of the

yer edinecek gibi görünüyor. Kültür

smart cities of the future. Will cul-

teknolojiye yenilecek mi yoksa ona

ture lose to technology or will it steer

yön mü verecek? Bu sorunun ceva-

it? We shall wait and see.

bını bekleyip göreceğiz.
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Engelleri birlikte kaldıralım
Removing the barriers together
Itır Şensoy
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İnsan günlük hayat rutininde ne çok şeyi

Just how many things one sees, hears and

görür, işitir ve dile getirir. Ne çok şeyi tu-

says in his daily routine. Just how many

tar ve bırakır eller ve ne çok yol kateder

things the hands hold, and just how much

ayaklar. Değeri genellikle kaybedildiğin-

distance feet cover. These abilities, the

de fark edilen bu yetiler, insan yaşamının

value of which are often understood only

belki de en büyük nimetlerindendir. Bu

when lost, are perhaps some of the greatest

yetilerden sadece birinin dahi kaybedil-

blessings of life. The risk of losing even one

mesi riski, engelli bireylerin her an ver-

of these abilities clearly demonstrates the

mekte olduğu mücadelenin büyüklüğünü

extent of the struggle disabled persons deal

açık bir şekilde sergiler. Oysa, engelli bi-

with on a daily basis. However, losing an

reylerin yaşadıkları zorlukların farkına

ability is not necessary to realize the chal-

varabilmek ve onların hayatlarını kolay-

lenges experienced by disabled persons

laştırmak için bir yeti kaybı tecrübe etmek

and to make their lives easier. In 1992, the

zorunlu değildir. Birleşmiş Milletler Genel

United Nations General Assembly adopted

Kurulu 1992 yılında 47/3 sayılı karar ile

the decision numbered 47/3 and declared

sosyal, ekonomik, politik ve kültürel yaşa-

3 December Day of Persons with Disabil-

mın her köşesinde bu farkındalığı yarat-

ities to create and raise this awareness in

mak ve yükseltmek, toplumun her alanın-

all aspects of social, economic, political and

da engelli bireylerin haklarını gözetmek

cultural life, to safeguard the rights of dis-

ve refahını teşvik etmek için 3 Aralık’ı

abled individuals in all fields of life, and to

Uluslararası Engelliler Günü ilan etmiştir.

encourage their welfare.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 1992 yılında 3 Aralık’ı
Uluslararası Engelliler Günü ilan etmiştir.
In 1992, the United Nations General Assembly declared
3 December Day of Persons with Disabilities.

Uluslararası Engelliler Günü etkinlikleri her yıl farklı bir te-

Events pertaining to the Day of Persons with Disabilities are

mayla gerçekleştirilmektedir. Birleşmiş Milletler, 2030 Sür-

held under a different theme each year. Since the United Nations

dürülebilir Kalkınma Gündemi kapsamında “Kimseyi geride

is focusing on empowering disabled individuals for fair, sus-

bırakma” sloganıyla adil, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir kal-

tainable and inclusive development with the slogan of “Leave no

kınma için engelli bireylerin güçlendirilmesine odaklandığın-

one behind” within the scope of the 2030 Sustainable Develop-

dan, 2018 yılının temasını “Engelli bireylerin güçlendirilmesi

ment Agenda, the theme for 2018 was determined as “Empow-

ve kapsayıcılık ve eşitliğin sağlanması” olarak belirlemiştir.

ering persons with disabilities and ensuring inclusiveness and

Sosyal sorumluluk kapsamında önemli çalışmalar gerçek-

equality”.

leştiren, şirket stratejilerinde insan odaklı bir hizmet anlayı-

Carrying out important works within the scope of social re-

şıyla hareket eden Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi

sponsibility and adopting a human-oriented approach in

(PTT A.Ş.) ülkemizde engelli hakları konusunda yüksek far-

company strategies, the Post and Telegraph Organization

kındalığa sahip olan kurumların başında gelmektedir. Şirket,

Corporation (PTT Corp.) takes the lead among the institutions

hizmet verdiği her alanda engelli bireylerin hayatını kolaylaş-

in our country with a high level of awareness of the rights of

tırmayı öncelik addetmektedir. Örneğin, Türkiye’nin her kö-

disabled people. The Company prioritizes facilitating the lives

şesinde faaliyet gösteren Pttmatikler, görme engelli vatandaş-

of disabled persons in all of its service fields. For instance,

lar için Braille alfabesine sahip tuş takımı ve para alma-verme

Pttmatiks, which operate throughout Turkey, offer services

kısımlarıyla, işitme engelli bireyler için kulaklık girişleriyle,

with Braille alphabet-equipped keypads and money entrance

ortopedik engelli kişiler içinse engelli rampalarıyla hizmet

and exit parts for the visually impaired; headphone jacks for the

vermektedir.

hearing impaired; and wheelchair ramps for the orthopedically
handicapped.
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Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi hizmet verdiği her alanda
engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmaya büyük önem atfetmektedir.
The Post and Telegraph Organization Corporation attributes major importance to
facilitating the lives of disabled individuals in all of its fields of activity.

PTT A.Ş., 0850 222 1 788 numaralı hat üzerinden sunduğu

In addition to the video chat service it offers at 0850 222 1 788,

görüntülü konuşma hizmetinin yanı sıra Çağrı Merkezi’nde

the PTT Corp. also aims to strengthen its communication with

istihdam ettiği işaret diline hâkim müşteri temsilcileri ile

hearing and speech impaired citizens through the sign language

işitme ve konuşma engelli vatandaşlarla iletişimi kuvvetlen-

expert personnel it employs at the Call Center. The Company

dirmeyi de amaçlamaktadır. Şirket ayrıca, engelli ve hasta

also carries books from libraries for disabled and sick citizens,

vatandaşlar için kütüphanelerden kitap taşımakta, aylıkları-

pays their salaries in their requested places, and offers special

nı diledikleri yerde ödemekte, kendileri ve yakınları için özel

Pttcell tariffs to them and their relatives.

Pttcell tarifeleri sunmaktadır.
PTT A.Ş., Türkiye’de bir ilk olan ve engelsiz.epttavm.com ad-

in Turkey and open to service on engelsiz.epttavm.com, the PTT

resinde hizmet sunan “Engelsiz ePttAVM.com” platformunda

Corp. features videos in sign language that promote hundreds

işitme engelli vatandaşlara özel olarak yüzlerce ürünü işaret

of products to hearing impaired citizens, and offers them cus-

dili ile tanıtan videolara yer vermekte, ayrıca ürünler, ödeme

tomer support related to products, payment process and other

süreci ve diğer konulara ilişkin müşteri hizmetleri desteği

matters.

sağlamaktadır.
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On the “Handicap-free ePttAVM.com” platform, which is a first

Sektörel
Sectoral

Güç müşteride artık*
Power to the people
Marek Różycki

Last Mile Experts, Yönetici Ortak
Managing Partner at Last Mile Experts

Ian Kerr

The Postal Hub Podcast, Kurucu ve Sunucu
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Translation
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E-ticaret, müşterilere daha önce sahip olma-

E-commerce is giving customers more

dıkları kadar güç kazandırıyor. Müşterilerin

power than they’ve ever had before. They

seçenekleri artık bulundukları yerde veya

are no longer limited to shopping in their

keyfî olarak belirlenmiş mesai saatleri içinde

village or to shopping within arbitrary

alışveriş yapmakla sınırlı değil; ürün ve hiz-

business hours – they can shop for goods

metleri istedikleri an, istedikleri yerde satın

and services any time, anywhere. Product

alabiliyorlar. E-ticaretin ilk dönemlerinde

price and availability were major drivers

belirleyici unsurlar ürünlerin fiyatı ve temin

in the early days of e-commerce, but now

edilebilirliğiydi ama çevrimiçi satıcılar artık

online retailers have to compete in terms of

birbirleriyle müşteri deneyimi konusunda

customer experience. The shift in customer

rekabet etmek zorundalar. E-ticaretle başla-

power that was initiated by e-commerce

yan müşteri gücündeki değişim, artık sektör

has now become a major force within the

içinde kayda değer bir etken haline geldi. (…)

sector. (…)

Esasen adına e-ticaret dediğimiz dev, gele-

Actually, the e-commerce giant has turned

neksel modeli tamamen altüst etti; koşulları

the traditional model upside down; gone

posta idareleri ve kargo şirketlerinin belirle-

are the days where the posts or carri-

diği günler artık geride kaldı. Bu “cesur yeni

ers dictated the terms. In this brave new

dünya”da her şeyi belirleyen, müşteri dene-

world, customer experience (CX) deter-

yimi (MD).

mines everything.

Kapasite, kalite ve kabiliyet: Koli trafiği arttıkça ilk sefer-

Capacity, quality and capability: As parcel volumes

de teslimata gösterilen ilgi de yoğunlaştı. Posta idareleri içinde

have increased, so has the focus on first-time delivery.

verilen özel “bonus”ların artık ilk seferde teslimat hedeflerinin

A new trend we’re seeing is postal executive bonuses being

gerçekleştirilmesine bağlı olması şeklinde yeni bir trend göz-

tied to first-time delivery targets, stimulating an organiza-

lemliyoruz. Bu durum, ilk seferde teslimat yapmanın kurumun

tion-wide emphasis on delivering parcels first time. This is

tamamında önem atfedilen bir konu haline gelmesine yardımcı

important because each failed delivery attempt damages

oluyor. Bu gelişme önemli, zira her başarısız teslimat müşteri

CX, increases the carrier’s costs and makes a service failure

deneyimini olumsuz etkiliyor, taşıyıcı firmanın maliyetlerini

more likely. (…)

yükseltiyor ve hizmetin başarısız olması ihtimalini artırıyor. (…)

To door/home: This was the traditional model whereby

Kapıya/eve: Kapıya/eve teslimat, teslimat aracı sürücüsünün

the delivery driver leaves the parcel at the home address. The

paketi adrese bıraktığı geleneksel modeldi. İyi müşteri deneyi-

key to CX is good customer insight supported by effective and

mine giden yol, etkin ve etkili interaktif teslimat yönetimi (İTY)

efficient interactive delivery management (IDM) and flexi-

ile desteklenen içgörü ile esnek teslimat seçeneklerinden geçiyor.

ble delivery options. Without IDM, last-mile CX can never be

İTY olmazsa istikrarlı ve iyi müşteri deneyimi de olamaz çünkü

consistently good. This is because IDM enables the customer

İTY sayesinde müşteri, hem şirkete nerede, ne zaman ve nasıl

to tell the operator where, when and how to deliver, as well as

teslimat yapacağını söyleyebiliyor hem de ihtiyaç duyması halin-

being able to change this choice, where needed. (…)

de bu seçimlerini değiştirebiliyor. (…)

Ev dışı: Tarihsel olarak posta idareleri, gerçekleştirilemeyen tes-

Out of home: Historically, posts used the OOH model for

limatlar için “ev dışı” modelini (teslimatın, alıcı adresinden başka

failed deliveries. Today, the growth of B2C volumes and dif-

bir yere, örneğin posta işyerine yapılması) kullanıyordu. Günü-

ficulties with labor in many markets make OOH a must for

müzde işletmeden tüketiciye e-ticaret hacmindeki artış ve birçok

capacity and CX. This is partly because first-time delivery

pazardaki işgücü sıkıntıları, “ev dışı”nı kapasite gelişimi ve müş-

statistics for OOH are far better than for to-door. Moreover,

teri deneyimi açısından zorunlu kılıyor. Bunun nedeni kısmen

OOH facilities are most effective at handling customer re-

“ev dışı” modelindeki ilk seferde teslimat istatistiklerinin kapıya

turns, which, along with heavy and bulky, are probably the

teslimat istatistiklerine kıyasla çok daha yüksek olması. Dahası,

biggest challenge for e-tailers to serve well. (…)

“ev dışı” tesisleri -ağır ve büyük gönderilerle birlikte e-perakendeciler için iyi hizmet sunma noktasındaki en ciddi zorluk olan- iade
işlemlerinin tamamlanması bakımından son derece etkili. (…)
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Kargo otomatları: Kargo otomatları esasen 7 gün 24 saat ulaşılabilir olan, iyi konumlanmış ve ev dışı teslimat alanında en iyi
müşteri deneyimini sunan “pick up/drop off” (bırakma/alma)
lokasyonlarıdır. (…)
Alternatif teslimat seçenekleri: Deneme aşamasında olan
bazı alternatif teslimat seçenekleri arasında otomatik yönlendirmeli araç (robot) veya insansız hava aracı (drone) ile teslimatın
yanı sıra araca teslimat bulunuyor. Söz konusu teslimat seçe-

PUDOs, which, when accessible 24/7 and well located, offer
the best CX in the OOH segment. (…)

neklerinin zaman içerisinde teslimat alanında kişiselleştirilmiş

Alternative delivery options: Some alternative delivery

müşteri deneyimi sunan alternatifler niteliği kazanmaları müm-

options being trialled include AGV (robot) or UAV (drone)

kün olsa da standart hale gelmeleri zor olacaktır.

delivery, and in-car delivery. These delivery options will be

Müşteri hizmetleri: Bazen işler yolunda gitmez. İşte tam da
böyle anlarda kusursuz müşteri hizmetlerine ihtiyaç duyulur.

difficult to scale although they may, in time, be niche delivery
options offering a personalized delivery CX.

Müşteri hizmetleri bazı durumlarda olumsuz bir görüşü tersine

Customer service: Sometimes things go wrong and this

çevirebilir. Bu, tek başına bir makale konusu olduğundan burada

is the moment when excellent customer service is need-

ayrıntıya girmeyeceğiz ama müşteri hizmetlerinin kilit unsurla-

ed. In some cases, customer service can actually reverse a

rı arasında telefonu yalnızca birkaç kez çaldıktan sonra açmak

negative customer opinion. We won’t go into detail here, as

ve müşteriyi 20 saniyeden az bekletmek şeklinde örneklendirile-

this warrants an article in its own right, but key elements

bilecek erişim kolaylığı sağlanması, kargo takibi gibi basit işlem-

include: ease of contact, such as answering the phone after

leri yapmak için otomatik seçenekler sunulması, müşterinin her

a few rings and a customer wait of less than 20 seconds;

zaman öncelikli olduğunu bilen profesyonel ve kibar personel

automated options to deal with simple queries such as track

istihdam edilmesi, sorunların kısa sürede çözülmesi ile önemli

and trace; professional and polite staff who know that the

ve olağandışı meselelerin takibinin yapılması bulunur.

customer comes first; quick resolution time; follow-up for

Sonuç
(…) Kargo şirketleri veya posta idareleri işletmeden tüketiciye
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Parcel lockers: Parcel lockers are essentially automated

important matters and other unusual issues.

Conclusion

e-ticaret gönderilerindeki artan talebe uyum sağlamak ve makul

(…) If carriers or posts are to keep up with demand in B2C

müşteri deneyimi sunmak istiyorlarsa en güncel kapıya teslimat

parcels and offer an acceptable CX, they will need to embrace

ve ev dışı teslimat gelişmelerini benimsemek zorundalar. (…)

both latest to-door and OOH developments. (…)

*Makale Postal and Parcel Technology International dergisinin izniyle kullanılmıştır.

*Article used with the permission of Postal and Parcel Technology International magazine.

Vergi Ödemelerinizi
PTT İş Yerlerinde
Gerçekleştirebilirsiniz (*)

Kolaj: Balon

Collage: Balloon

Tarihteki ilk balon, hayvan mesane-

Bilimsel adı tetraodontidae olan

Alt kısmı balon, üst kısmı ise ince

sinin şişirilmesiyle yapılmıştır. Bu

balon balığı, genellikle tropikal su-

bir boru şeklinde yapılan ve kimya

balonlar, aralarında Galileo’nun da

larda yaşar ve 120 türü mevcuttur.

laboratuvarlarında kullanılan balon

bulunduğu bilim insanları tarafın-

Halk arasında kirpi balığı olarak

cam kaplar, balon joje olarak da bili-

dan hava ağırlığını ölçme amacıyla

da bilinen balon balığı, tehlike du-

nir. Hacmi 25 mililitreden 10 litreye

kullanılmıştır. Bugün çocukların eğ-

rumunda içine su çekerek bir balon

kadar değişen balon cam kaplardan,

lenceli oyuncakları ve özel gün süs-

gibi şişer. Balığın üzerindeki diken-

çözeltilerin hazırlanması ve saklan-

lemelerinin vazgeçilmezi olan ren-

ler, siyanürden bin üç yüz kat daha

masının yanı sıra ısıtma ve kaynat-

garenk balonlar, kauçuk ağacından

zehirli olan tetradoksin maddesi

ma gibi işlemler için de faydalanılır.

elde edilen lateksten üretilmektedir.

içerir.

Balloon flasks, which are made in

The first balloon in history was made

Scientifically called tetraodontidae,

the shape of a balloon in the lower

by the blowing up an animal bladder.

the balloon fish generally lives in

part and in the shape of a thin pipe

These balloons were used by scien-

tropical waters and has 120 species.

in the upper part and used in chem-

tists, including Galileo, with the aim

Colloquially known as porcupine

istry laboratories, are also known

of measuring the density of air. An

fish, the balloon fish absorbs water

as volumetric flasks. Balloon flasks,

essential toy for kids and the must-

and inflates like a balloon in cases of

the volume of which vary between

have for special day decorations

danger. The thorns on the fish contain

25 milliliters to 10 liters, are used in

in our day, colorful balloons are

the substance tetrodotoxin, which is

the preparation and preservation of

produced with latex obtained from

one thousand three hundred times

solutions as well as for heating and

rubber tree.

more poisonous than cyanide.

boiling processes.
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Meteoroloji balonu hava durumu tahmin çalışmalarında atmosferde dikey
ölçüm yapmak için kullanılır. BaloGökyüzüne uçmanın en eğlenceli

nun üzerine yerleştirilen radiosonde

araçlarından sıcak hava balonu yan-

Çizgi roman ve karikatürlerde re-

adındaki cihaz, atmosferin farklı kat-

maz kumaştan yapılır ve üst kısmın-

simli anlatımın tamamlayıcısı ola-

manlarındaki sıcaklık, nem, basınç,

da bulunan ateşleme sistemi saye-

rak işlev gören konuşma balonları,

rüzgar hızı ve yönüne dair veri ölçü-

sinde dikey olarak yükselip alçalır.

kişilerin sözlerinin veya düşünce-

mü yapar ve tahmin merkezlerine

Balona yön vermek içinse doğru rüz-

lerinin yazıya aktarıldığı kısımdır.

anlık bildirimde bulunur. Türkiye’de

garı yakalamak gerekir. Ülkemizde

Konuşma balonlarının hangi karak-

faaliyet gösteren sekiz ravinsonde

sıcak hava balonunun keyfi sürüle-

tere ait olduğunu belirten kuyruk-

istasyonundan gökyüzüne günde iki

bilecek yerlerin başında peribacaları

ları düz çizilirken düşünce balonla-

kez meteoroloji balonu salınır.

diyarı Kapadokya gelir.

rında bu kuyruklar genellikle küçük
daireler şeklindedir.

Meteorology balloons are used for

The hot air balloon, one of the most
fun ways of flying in the sky, is made

Serving as complementary to pic-

atmosphere for weather forecasts.

of fireproof fabric, and thanks to the

torial narration in comic strips and

The device called radiosonde placed

ignition system on its upper part,

caricatures, speech balloons are

on top of the balloon calculates data

rises and descends vertically. To

the parts where characters’ words

such as the heat, humidity, pressure,

steer the balloon, on the other hand,

or thoughts are put into words.

wind speed and direction in the differ-

one has to catch the proper wind.

Whereas the tails of the speech bal-

ent layers of the atmosphere and noti-

Cappadocia, the land of fairy chim-

loons, which specify which charac-

fies the forecast centers immediately.

neys, takes the lead among the places

ter is talking, are drawn straight, in

Meteorology balloons are sent to the

in our country where one can enjoy

thought balloons these tails are usu-

sky twice a day from the eight raw-

being inside a hot air balloon.

ally in the shape of small circles.

insonde stations operating in Turkey.

making vertical calculations in the
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Teknoloji yaşamda
Technology in life

Tasarruflu binalar, yeşil teknolojiler
Energy-saving buildings, green technologies
Deniz Aktan
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Yaşamın her alanına yön veren teknolojik ürünler hayatımızı

While technological products that steer all fields of life make

kolaylaştırırken, bu ürünlerin ortaya çıkardığı tüketim alış-

our lives easier, the consumption habits these products create

kanlıkları hâlihazırda tehlike altında olan enerji kaynakları-

cause the already endangered energy resources to decrease

nın daha hızlı azalmasına yol açıyor. Teknolojik araç-gereçleri

even more quickly. Electric energy that makes technological in-

çalıştıran elektrik enerjisi çoğunlukla kömür, petrol, doğalgaz

struments function is mostly obtained through the processing

gibi yaklaşık yüz yıl içinde tükenme riski ile karşı karşıya olan

of nonrenewable resources such as coal, petrol oil and natu-

yenilenemez kaynakların işlenmesiyle elde ediliyor. Bu durum,

ral gas, which are facing the risk of depletion in about hundred

uzmanları yenilenebilir enerji kaynaklarına ve çeşitli tasar-

years. This situation encourages experts to think on renewable

ruf yöntemlerine kafa yormaya itiyor. Bu kapsamda, 2015’te

energy sources and various ways of saving energy. Within this

Danimarka elektrik ihtiyacının yüzde 42’sini rüzgar enerjisin-

scope, Denmark broke the world record in 2015 in the field by

den karşılayarak bu konuda dünya rekorunu kıran ülke oldu.

meeting 42 percent of its electric need from wind energy. In

2016’da Portekiz 7-11 Mayıs günleri arasında sadece güneş, rüz-

2016, between the days of 7-11 May, Portugal only used energy

gar ve hidroelektrik santrallerinde üretilen enerji kullandı.

produced in solar, wind and hydroelectric power plants.

Elektrik enerjisinden tasarruf etmek için bireysel kullanıcıla-

There are many things individual users can do to save on elec-

rın da yapabileceği pek çok şey bulunuyor. Bu noktada, bilinçli

trical energy. At this point, being a conscious consumer is of

tüketici olmaksa büyük önem taşıyor. A sınıfı enerji tasarrufu

great significance. Efficient practical measures such as opting

sağlayan elektrikli ev aletlerini tercih etmek, buzdolabını ısı ve-

for electrical household appliances that provide A class energy

ren elektrikli aletlerin yanına yerleştirmemek ve kapağını çok

conservation, not placing the fridge near heat-dissipating elec-

sık açıp kapamamak, başta LED’ler olmak üzere enerji tasar-

trical appliances and not opening and closing it too frequently,

ruflu aydınlatma sistemleri kullanmak bilinçli tüketici tedbir-

and using energy-saving lightning systems, mainly LEDs, are

leri arasında yer alıyor. Bu alışkanlıklara bazı püf noktaları da

among conscious customer measures. When certain tips and

Enerji tasarrufu
sağlamak için özel
olarak tasarlanmış
teknolojiler 21. yüzyıla
özgü çözümler
sunmaktadır.
Technologies
specifically designed
for saving energy
offer solutions unique
to the 21st century.

eklendiğinde tüketicinin enerji ta-

tricks are added to these measures,

sarrufuna katkısı azımsanmayacak

users’ contribution to energy conser-

boyutlara

Örneğin,

vation reaches considerable levels.

tozlu lambaların normalden yüzde

ulaşabiliyor.

For instance, few people know that

25 daha fazla enerji tükettiği çok az

dusty lamps use 25 percent more en-

kişi tarafından biliniyor. Yani, lam-

ergy than normal. That means even

baların temizlenmesi gibi basit bir

a simple process such as cleaning

işlem bile evlerdeki enerji tasarru-

lamps contributes to energy conser-

funa katkıda bulunuyor.

vation in homes.

Bu pratik kullanıcı önlemlerine ila-

In addition to these practical user

veten, enerji tasarrufu sağlamak

measures, technologies that have

için özel olarak tasarlanmış tek-

been designed specifically to save

nolojiler 21. yüzyıla özgü çözümler

energy offer solutions unique to the

sunuyor. Bu teknolojilerin başında

21st century. Taking the lead among

akıllı prizler geliyor. Televizyon,

these technologies are smart sock-

yazıcı, bilgisayar gibi evlerimizdeki

ets. Many electrical appliances in

birçok elektrikli cihaz kullanılma-

our homes such as televisions, print-

maları durumunda bile elektrik tü-

ers and computers continue to use

ketmeye devam ediyor. Bu cihazları

up electric even when they are not

uyku modunda bırakmak yerine ta-

used. Completely turning off these

mamen kapatmak yüzde 5 oranında

devices instead of leaving them in

elektrik tasarrufunun sağlanmasını

sleep mode, we can save on energy

mümkün kılıyor. Kablosuz ağ üze-

by 5 percent. Thanks to smart sock-

rinden internete bağlanabilen ve

ets, which connect to the Internet via

akıllı telefonla yönetilen akıllı priz

wireless network, and are controlled
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Yeşil çatı tasarımları, enerji tasarrufu sağlayan mimari teknolojiler arasında yer
almaktadır. Bu tasarımlar, sağlam bir çatı konstrüksiyonu gerektirmektedir.
Green roof designs are among the architectural technologies that save on energy.
These designs require a solid roof construction.

sayesinde evdeki bütün elektronik aletler istenen zamanda

with smart phones, you can turn on and off all electronic appli-

açılıp kapatılabiliyor. Bir başka teknoloji ürünü olan kablosuz

ances at home whenever you want. Yet another technological

enerji monitörüyle ise monitöre bağlı tüm cihazların güç sar-

product, the wireless energy monitor, on the other hand, makes

fiyatı, tüketimi ve harcadığı elektriğin maliyeti belirlenebili-

it possible to determine the energy use, consumption and cost

yor, bu bilgiler ışığında elektrik tüketimi azaltılabiliyor.

of the electric used, and lower electric consumption in the light

Yeşil çatı tasarımları, enerji tasarrufu sağlayan mimari tek-
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of this information.

nolojiler arasında yer alıyor. Ekolojik çatı, yaşayan çatı, kah-

Green roof designs are included among the architectural tech-

verengi çatı, çatı bahçesi olarak da bilinen bu tasarım, su

nologies that save on energy. Also known as ecological roof,

yalıtımı ve yeterli taşıyıcılığa sahip sağlam bir çatı konstrük-

brown roof and roof garden, this design requires waterproofing

siyonu gerektiriyor. Bu uygulama kapsamında çatıların taşı-

and a solid roof construction that has adequate carrying power.

yabileceği kalınlıkta toprağa kuraklığa dayanıklı, su tutucu

As part of this implementation, drought-durable, water-hold-

özelliğe sahip ve fazla bakım gerektirmeyen çim benzeri bitki-

ing plants such as grass or simple vegetables can be planted in

ler ya da basit sebzeler ekilebiliyor. Çatının yapısındaki filtre

soil that is thick enough for the roof to carry. Thanks to the filter

ve drenaj tabakası sayesinde yağmur suları süzülüyor ve yağ-

and drainage layer in the structure of the roof, the rain water is

mursuz günler için su depolanıyor. Bu özellik kanalizasyon

drained and kept for non-rainy days. This feature decreases the

sistemlerinin yükünü yüzde 70-95 oranında azaltıyor. Yeşil

load of sewage systems by 70-95 percent. Green roofs also offer

çatıların oksijen üretimini artırma, hava kirliliğini filtreleme

benefits such as increasing oxygen production, filtering air pol-

ve gürültü kirliliğini azaltma gibi faydaları da bulunuyor. Her

lution and decreasing noise pollution. We come across nice exam-

geçen gün biraz daha betonlaşan kentsel alanlara nefes aldı-

ples of these roofs, which offer a breath of fresh air to the urban

ran bu çatıların güzel örnekleriyle bir süredir karşılaşılıyor.

spaces that are becoming more and more concrete. The Chicago

Dünyadaki uygulamalardan en dikkat çekenler arasında çey-

Municipality Building, which has a roof garden of a quarter hec-

rek hektarlık çatı bahçesine sahip Chicago Belediye Binası ve

tare, and the Ballard Library Building in Seattle can be listed

Seattle’daki Ballard Kütüphane Binası yer alıyor.

among the most striking implementations in the world.

Enerji tasarrufu gözetilerek geliştirilen mimari teknolojiler-

Yet another architectural technology developed with a consid-

den bir diğeri olan akıllı cam teknolojisi de yapı sektöründe

eration of energy conservation, the smart glass technology has

kullanılıyor. Voltaj uygulaması ile şeffaflığı ve ısıyı düzen-

also become part of the building sector. Regulating transparen-

leyen akıllı camlar, elektrokromatik teknoloji sayesinde ça-

cy and heat with voltage application, smart glasses use electro-

lışıyor. Işık ve ısıyı yalıtma ve kontrol etme özelliğine sahip

chromatic technology. Thanks to these glasses, which have the

bu camlar, içerideki ısıyı istenen seviyede tutmayı, böylece

property of isolating and controlling light and heat, it is possi-

gereksiz yere klima ya da ısıtıcı çalıştırmaktan kaçınmayı

ble to keep the heat inside at the desired level, and thus refrain

mümkün kılıyor. Güneş parlaklığı ve radyasyon ısısını denet-

from unnecessary air conditioner or heater usage. Monitoring

leyen akıllı camlar, gürültü azaltma özelliğine de sahip.

the brightness of the sun and radiation heat, smart glasses also

Enerji kaynakları her saniye biraz daha tükeniyor ve bunun

reduce noise.

sonucu olarak çevre kirliliği artıyor. En çok zaman geçirdiği-

Energy resources are going scarcer and scarcer by the second

miz mekanlarda, yani ev ve işyerlerinde kullanabileceğimiz

and as a result, environmental pollution increases. Energy-

tasarruf teknolojileri bu konudaki duyarlılık arttıkça umutlu

saving technologies we can use in places where we spend time

bir geleceğin de kurulabileceğini gösteriyor.

the most, that is to say, in homes and offices, show that a hopeful
future is possible as the awareness around the issue increases.
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Dünya destinasyonları
Destination:World

Okyanus ile çölün
buluştuğu ülke: Fas
Where the ocean meets
the desert: Morocco
Ali Yolcu

Fas,
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Afrika’nın

kuzeybatı

ucunda,

kıtanın

Morocco is situated on the northwestern edge of

Avrupa’ya en yakın bölgesinde konumlanır.

Africa, where the continent is closest to Europe.

Doğusunda Cezayir, güneyinde Batı Sahra Çölü

Bordering Algeria in the east, Western Sahara

ve Moritanya bulunan Fas’ın Atlantik Okyanu-

Desert and Mauritania in the south, Morocco’s

su’ndan Akdeniz’e uzanan kıyıları Cebelitarık

coasts that extend from the Atlantic Ocean to the

Boğazı’nda birleşir.

Mediterranean Sea meet in the Strait of Gibraltar.

Nüfusun tamamına yakınının
Müslüman olduğu Fas’ta resmî
dil Arapça ve Berbericedir.
In Morocco, where almost the
entire population is Muslim, official
languages are Arabic and Berber.

Paleolitik çağdan beri iskan gören Fas, klasik dönemde

Morocco, where settlement has been found since the Paleolithic

Fenikeli tüccarların Kuzey Afrika’ya gelişinin ardından önce

Age, was first ruled by the Roman Empire following the arrival

Roma İmparatorluğu’nun, sonra Bizans’ın egemenliği altına

of Phoenician merchants in North Africa in the classical period,

girmiştir. 7. yüzyılda başlattıkları akınlarla bölgede İslam di-

then by the Byzantine Empire. Arabs, who spread the religion

nini yayan Araplar 8. yüzyılda Berberilerle ittifak sağlayarak

of Islam through the raids they commenced in the 7th century,

İdrisi Hanedanı’nı kurmuştur. 11. yüzyılda Fas’ta yönetimi

founded the Idrisid Dynasty by making alliance with Berbers

Berberiler ele geçirmiş ve egemenlikleri 16. yüzyıla kadar sür-

in the 8th century. Berbers took over Morocco in the 11th century

müştür. Takip eden dönemde yeniden Arapların hakimiyetine

and reigned until the 16th century. Having once again gone un-

giren Fas, 1912’de Fransızlar ve İspanyollar tarafından işgal

der the dominion of Arabs in the following period, Morocco was

edilmiştir. Fas Krallığı, II. Dünya Savaşı’nın ardından 1956’da

occupied by the French and Spanish in 1912. Following the World

bağımsızlığını ilan etmiştir.

War II, the Kingdom of Morocco declared independence in 1956.

35 milyonu aşan Fas nüfusunun çoğunluğunu Araplar ve

Morocco’s population of over 35 million mostly comprises Arabs

Berberiler oluşturmaktadır. Fas’ın en eski yerleşik halkı olan

and Berbers. The oldest settled people of Morocco, Berbers live

Berberiler yüksek iç kesimlerde, Araplar ise daha çok kıyı ke-

in the high inner regions, whereas Arabs mostly live along the

simlerde, ovalarda ve yaylalarda yaşamaktadır. Nüfusun ta-

coasts, on plains and highlands. In Morocco, where almost the

mamına yakınının Müslüman olduğu Fas’ta resmî dil Arapça

entire population is Muslim, official languages are Arabic and

ve Berbericedir.

Berber.
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Fas’ın yaklaşık üçte ikisini Akdeniz

About two thirds of Morocco is cov-

kıyılarına paralel konumlanan Rif

ered by the Rif Mountains, which

Dağları ve Atlantik kıyılarından

lie parallel to the Mediterranean

başlayarak Cezayir ve Tunus’a uza-

coasts, and the Atlas Mountains,

nan Atlas Dağları oluşturmaktadır.

which extend from the Atlantic

Ülkenin güneydoğu bölgesini ise

coasts all the way to Algeria and

büyük oranda Sahra Çölü kapla-

Tunisia. The southeastern region of

maktadır. Farklı iklim tiplerinin

the country is covered mainly by the

görüldüğü Fas’ta oldukça zengin bir

Sahara Desert. There is quite a rich

biyoçeşitlilik söz konusudur.

biodiversity in Morocco, where different types of climates are observed.

Fas, Afrika’nın beşinci büyük eko-

Morocco is the fifth biggest economy

nomisidir. Çin ve Amerika’dan son-

in Africa. Other important sources

ra dünyanın en geniş fosfat yatağı-

of revenue of the country, which has

na sahip olan ülkenin diğer önemli

the world’s biggest phosphate depos-

gelir kaynaklarını tarımcılık ve tu-

its following China and America, are

rizm oluşturur. Avrupa kıtasına ya-

agriculture and tourism. Its location

kın konumu, Atlantik Okyanusu’yla

close to the European continent, its

Akdeniz’e hâkim kıyıları, Rabat ve

coasts stretching along the Atlantic

Kazablanka gibi gelişmiş liman şe-

Ocean and the Mediterranean Sea, its

hirleri Fas’ı Afrika’nın en önemli fi-

developed port cities such as Rabat

nans merkezlerinden birine dönüş-

and Casablanca have transformed

türmüştür.

Morocco into one of the most significant financial centers of Africa.
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Coğrafi konumu
ve gelişmiş liman
şehirleri sayesinde
önemli bir finans
merkezine dönüşen
Fas, Afrika’nın beşinci
büyük ekonomisidir.
Having transformed into
an important financial
center thanks to its
geographical location
and developed port
cities, Morocco is the fifth
biggest economy in Africa.

Fas’ın başkenti, Atlantik Okyanusu’na dökülen Bou Regreg

The capital of Morocco is Rabat, located by the Bou Regreg Riv-

Nehri’nin kıyısında yer alan Rabat’tır. Üniversitelerin yanı

er, which runs into the Atlantic Ocean. Home to institutions such

sıra Arkeoloji Müzesi, Bilim ve Doğa Müzesi, Çağdaş Sanat

as the Archaeology Museum, Science and Nature Museum, Con-

Müzesi, Nouiga Sanat Galerisi gibi kurumlara ev sahipliği ya-

temporary Art Museum and Nouiga Art Gallery besides univer-

pan Rabat, Fas’ın eğitim ve kültür merkezidir. Şehir, 2001’den

sities, Rabat is Morocco’s education and cultural center. Every

beri düzenlenen Mawazine Müzik Festivali ile her yıl dünyaca

year, the city hosts many world-renowned artists at the Mawa-

ünlü pek çok sanatçıyı ağırlar. Yapımına 12. yüzyılın sonunda

zine Music Festival organized since 2001. The Hassan Tower,

başlanan fakat projenin tamamlanamamasıyla yarım kalan

the construction of which started in the late 12th century but has

bir camiye ait Hassan Kulesi şehrin en ilgi çekici noktaların-

remained unfinished as the project could not be completed, is

dandır. Hedeflenen yüksekliğin yarısı (44 metre) uzunluğun-

among the most attractive spots of the city. The 44-meter tower

daki kule, kırmızı kum taşından yapılmıştır.

– about half of the intended height – is made of red sandstone.

Fas’ın en geniş ve kalabalık şehri Kazablanka, demiryolu ve

Morocco’s biggest and most populous city, Casablanca is very

otoyol bağlantılarının yanı sıra dünyanın başlıca yapay li-

much developed in the field of industry and commerce as it has

manlarından birine sahip olması dolayısıyla sanayi ve ticaret

one of the world’s major superficial ports as well as railway and

alanında oldukça gelişmiştir. Ülkenin önde gelen turistik mer-

highway connections. Among the prominent touristic centers

kezlerinden Kazablanka, etkileyici mimari özellikleri bulunan

of the country, Casablanca hosts cathedrals and mosques that

katedral ve camilere ev sahipliği yapar. İnşasına 1980 yılında

have impressive architectural properties. The Hasan II Mosque,

başlanan II. Hasan Camii, şehrin en göz alıcı yapılarındandır.

the construction of which started in 1980, is among the city’s

Atlantik kıyısında denizin doldurulmasıyla oluşturulan bir

most spectacular buildings. In the mosque, which is situated on

alan üzerinde konumlandırılan camide 100 bin kişi aynı anda

an area that was created by filling the sea on the Atlantic coast,

ibadet edebilmektedir. II. Hasan Camii, çarpıcı mimarisiyle

100 thousand people can pray at the same time. In addition to

dikkat çekmesinin yanı sıra 210 metrelik yüksekliğiyle dünya-

drawing interest with its striking architecture, the Hasan II

nın en uzun minaresine sahiptir. Şehrin diğer görülmesi gere-

Mosque also has the tallest minaret in the world with a height of

ken yerleri arasında Kraliyet Sarayı, Sidi Abderrahman Tapı-

210 meters. Other places worth seeing in the city include the Roy-

nağı ve Kazablanka Katedrali bulunmaktadır. Kazablanka’nın

al Palace, the Shrine of Sidi Abderrahmane and the Casablanca

Korniş bölgesi ise Atlantik kıyısındaki uzun plajları, otel-

Cathedral. On the other hand, the Corniche hosts visitors from

leri, restoran ve kafeleriyle tüm dünyadan ziyaretçileri

all around the world with its long beaches by the Atlantic, hotels,

ağırlamaktadır.

restaurants and cafés.
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Atlas Dağları’nın eteklerinde kurulan, toprağının rengi sebe-

Established on the skirts of the Atlas Mountains and called the

biyle yerli halkın “Kızıl Şehir” olarak adlandırdığı Marakeş,

“Red City” by the locals because of the color of its soil, Marrakech

surların içinde bulunan tarihî şehir Medina ve Gueliz adın-

comprises the historical city of Medina inside the city walls, and

daki yeni şehir bölgesinden oluşmaktadır. UNESCO İnsan-

the new city region called Gueliz. Inscribed on the UNESCO

lığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi’ndeki

Representative List of the Intangible Cultural Heritage of

Jemaa el Fnaa Meydanı, Medina bölgesindedir. Oldukça

Humanity, the Jemaa el-Fnaa Square is located in Medina. A

renkli bir pazar yeri olan bu meydan, akşam saatlerinde or-

quite lively marketplace, this square turns into a fantastic world

taya çıkan yılan oynatıcılar, hikaye anlatıcılar, falcılar, mü-

with the snake charmers, storytellers, fortunetellers, musicians

zisyenler ve dövmeciler ile fantastik bir dünyaya dönüşür.

and tattoo artists who appear at night. Koutoubia Mosque, Ali

Koutoubia Camii, Ali Bin Yusuf Medresesi, Saadi Mezarları,

Ben Youssef Madrasah, Saadian Tombs, Bahia Palace, Dar Si

Bahia Sarayı, Dar Si Said ve Marakeş müzeleri, Majorelle ile

Said and Marrakech museums, Majorelle and Menara gardens

Menara bahçeleri şehrin görülmeye değer yerlerindendir.

are among the places in the city that are worth visiting.

Köklü tarihi, kadim kültürü, Berberi ve İslam stilleriyle

Its deep-rooted history, ancient culture, structures depicting

harmanlanmış Arap, İspanyol, Portekiz ve Fransız mimari

Arab, Spanish, Portuguese and French architectural elements

ögelerini sergileyen yapıları, Atlas ve Rif dağlarındaki eşsiz

harmonized with Berber and Islamic styles, unique trek-

yürüyüş rotaları ve Sahra Çölü’nde develerle gerçekleştiri-

king routes in Atlas and Rif mountains, and camel trips in the

lebilecek gezintiler, ziyaretçileri Fas’ın büyülü atmosferine

Sahara Desert attract visitors into the the magical atmosphere

çekmektedir.

of Morocco.

Dünyada 200’ün üzerinde
noktaya Turpex güvencesiyle

Hızlı teslimat, kolay takip

Değişen ve dönüşen PTT

Changing and transforming PTT

Değişen ve dönüşen PTT’de
hizmet çeşitlendirmesi atılımları
Service diversification leaps at the
changing and transforming PTT

Şenol Sönmez
PTT Anadolum Destek Lojistik Hizmetleri Sanayi ve
Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdür Vekili
PTT Anadolum Assistance Logistics Services Industry and
Trade Corporation Acting Director General
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Türkiye’nin yaklaşık iki asırlık geçmişe

The deep-rooted institution of Turkey

sahip çınar kurumu Posta ve Telgraf Teşki-

with a history of almost two centuries,

latı Anonim Şirketi (PTT A.Ş.) köklü tari-

the Post and Telegraph Organization

hi boyunca sunduğu hizmetlerle her daim

Corporation (PTT Corp.) has always stood

vatandaşımızın yanında olmuş, onların

by our citizens throughout history with

huzur ve mutluluğunu artıracak faaliyetler

the services it offers, and strived to carry

gerçekleştirmeyi şiar edinmiştir. Bu doğ-

out activities to enhance their happiness

rultuda özellikle son birkaç sene içerisinde

and peace. Having started a change and

ivme kazanan bir değişim ve dönüşüm sü-

transformation process, which gained

reci başlatan Şirket, hem yapısını hem de

momentum especially in the past years, to

ürün ve hizmetlerini güncelleme yoluna

this end, the Company has updated both its

gitmiştir. PTT A.Ş., geniş kapsamlı yenilen-

composition and its products and services.

me sürecinde içinde bulunduğumuz dijital

During its extensive renewal process, the

çağın dinamik ve gereklerini ayrıntılı şekil-

PTT Corp. has thoroughly analyzed the

de analiz etmiş, stratejilerini bu analizlerin

dynamics and requirements of the digital

çıktıları

şekillendirmiş

age we live in, shaped its strategies in ac-

ve başarılı çalışmaları sayesinde bugün

cordance with the output of these analyses,

Türkiye’nin yüz akı kurumlarından biri

and thanks to its successful efforts is now

olarak anılmaya başlamıştır. Çalışmaları-

included among Turkey’s awe-inspiring

nı her zaman daha iyiyi hedefleyerek yü-

institutions. Carrying out its works by al-

rüten Şirket, faaliyet sahasını genişletmek

ways aiming for the better, the Company

ve hâlihazırda oldukça geniş bir skalada

is steering towards alternative sectors to

doğrultusunda

Pek çok alanda
kaliteli hizmet
sunan bir
şirketler grubu
olma vizyonuyla
hareket eden
PTT A.Ş., hizmet
çeşitlendirmesine
büyük önem
vermektedir.
Moving forward
with the vision of
becoming a group
of companies
that offers quality
services in many
fields, the PTT Corp.
attributes great
importance
to service
diversification.

sunduğu ürün ve hizmetleri çeşitlendirmek için alternatif sek-

expand its field of activity and to diversify its already broad

törlere yönelmektedir. Pek çok alanda kaliteli hizmet sunan

range of products and services. Moving forward with the

bir şirketler grubu olma vizyonuyla hareket eden PTT A.Ş.,

vision of becoming a group of companies that offers quality

bu hedefine ulaşmada hizmet çeşitlendirmesine büyük önem

services in a variety of fields, the PTT Corp. attributes major

vermektedir.

importance to service diversification in meeting this goal.

Hizmet çeşitlendirmesi söz konusu olduğunda literatürün önde

One of the leading names in the literature when it comes to

gelen isimlerinden Rusya doğumlu Amerikalı matematikçi ve

service diversification, Russian-born American mathemati-

işadamı Igor Ansoff, 1957 yılında Harvard Business Review

cian and businessman Igor Ansoff talked about a phenom-

dergisinde yayımlanan makalesinde günümüzde hâlâ güncel-

enon – still relevant in our day and a guide for many com-

liğini koruyan ve birçok şirket için kılavuz niteliği taşıyan bir

panies – in a Harvard Business Review article in 1957. This

fenomenden bahseder. Zaman içerisinde Ansoff Matrisi ola-

conceptualization, which eventually came to be known as

rak anılmaya başlayan bu kavramsallaştırma, faaliyet alanını

the Ansoff Matrix, was developed for companies that want

çeşitlendirmeyi ve büyümeyi hedefleyen şirketler için geliş-

to diversify their activities and grow. Indicated with a sim-

tirilmiştir. Dört haneli basit bir ürün/pazar tablosuyla göste-

ple four-section product/market table, the Ansoff Matrix is a

rilen Ansoff Matrisi, kompakt bir stratejik araç niteliği taşır.

compact strategic tool. The Ansoff equation has four varia-

Ansoff’un denkleminin dört değişkeni bulunur: Piyasa penet-

bles: Market penetration, market development, product de-

rasyonu, piyasa geliştirme, ürün geliştirme ve çeşitlendirme.

velopment and diversification. Market penetration is when

Piyasa penetrasyonu şirketin hâlihazırda sunmakta olduğu

a company increases its market share by using its current

ürün ve hizmetleri kullanarak pazar payını artırmasını ifade

products and services. This section of the Ansoff Matrix en-

eder. Ansoff Matrisi’nin bu bölümünde değişim yoktur, risk dü-

tails no change, therefore the risk is low and subsequently

şüktür ve bunlarla bağlantılı olarak muhtemel kazanımlar çok

possible gains are not major. As the name itself suggests,

yüksek değildir. Piyasa geliştirme, adından da anlaşılacağı gibi

market development means offering new products and ser-

faaliyet gösterilen sahada yeni ürün ve hizmetler sunulması

vices in the field of activity. In these first two components

anlamına gelir. Ansoff Matrisi’nin bu ilk iki unsurunda müş-

of the Ansoff Matrix, the customer base is the same, there is

teri tabanı aynıdır, farklı kullanıcı gruplarına ulaşma söz ko-

no case of accessing different customer groups. In product

nusu değildir. Matrisin üçüncü bileşeni olan ürün geliştirmede

development, the third component of the matrix, the aim is to
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Bir PTT iştiraki olarak yola çıkmak, PTT Anadolum A.Ş.’ye önemli kolaylık sunmakta,
ciddi bir rekabet avantajı sağlamaktadır.
Setting forth as a PTT affiliate offers PTT Anadolum Corp. considerable ease, and provides
for it a significant competitive advantage.
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yeni ürün ve hizmetlerin mevcut pazarlarda yeni müşterilere

offer new products and services to new customers in the ex-

sunulması hedeflenir. Çeşitlendirme ise diğer üç unsurun bir-

isting markets. Diversification, on the other hand, is a com-

leşimi niteliğindedir: Yeni ürün ve hizmetlerle yeni pazarlara

bination of the three other components: To open up to new

açılmak, yeni müşteriler kazanmak. Ansoff Matrisi’nin bu en

markets with new products and services, and to attract new

riskli kısmında esasen avantajlar ve dezavantajlar bir aradadır.

customers. This most risky part of the Ansoff Matrix offers

Çeşitlendirme stratejisi izleyen şirketlerin elindeki başlıca güç

both advantages and disadvantages. The main strength of

“ilk giren avantajı” olarak adlandırılan fenomendir. Bu kavram,

companies that follow a diversification strategy is the phe-

kendisiyle aynı sahada faaliyet gösteren diğer firmalardan önce

nomenon called the “newcomer advantage”. This concept

davranarak yeni alanlara yönelen şirketlerin inovatif yakla-

defines the advantage brought about by the innovative ap-

şımının getirdiği avantajı ifade etmektedir. Bununla birlikte,

proach of companies that beat other companies in the field to

daha önce operasyon yürütülmemiş yeni sahalara yönelmek el-

enter new fields. That being said, operating in new fields for

bette güven, tecrübe, iş modeli gibi unsurlarla ilişkili birtakım

sure introduces certain risks related to trust, experience and

riskleri beraberinde getirmektedir. Bu noktada geniş kapsamlı

business model. At this point, it is quite important that an ex-

ve ayrıntılı bir piyasa ve müşteri analizi yapılmasının yanı sıra

tensive and detailed market and customer analysis is made,

katma değer sağlayacak büyüme stratejilerinin geliştirilmesi ve

and growth strategies to provide added value are developed

doğru şekilde uygulanması büyük önem taşımaktadır.

and properly implemented.

Köklü geçmişinden
gelen birikimi ve
yeni profiliyle
PTT A.Ş., ülkemizin
en başarılı
kurumlarından
biridir.
With the
experience from its
rooted history and
its new profile, the
PTT Corp. is one of
the most successful
institutions of our
country.

PTT’nin marka değeriyle daha
güçlüyüz

Stronger with the PTT’s
brand value

PTT A.Ş.’nin bir iştiraki olan PTT

We believe that in this process, in

Anadolum Destek Lojistik Hizmetleri

which we, PTT Anadolum Assistance

Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Logistics Services Industry and Trade

(PTT Anadolum A.Ş.) olarak alter-

Corporation (PTT Anadolum Corp.),

natif sahalara yöneldiğimiz, geniş

steer towards alternative fields and

bir portfolyo ile hizmet verdiğimiz

offer a wide range of services as an

bu süreçte en büyük avantajımızın

affiliate of the PTT Corp., our great-

PTT’nin yüksek marka değeri olduğu-

est advantage is the PTT’s high brand

na inanıyoruz. Yukarıda bahsettiğim

value. The PTT Corp., which integrat-

büyüme stratejilerini, özellikle çeşit-

ed the growth strategies I have men-

lendirmeyi program ve çalışmalarına

tioned above, especially diversifica-

tatbik ederek dünyadaki posta idare-

tion, into its programs and works,

leri arasında benzeri görülmemiş bir

has initiated an unparalleled leap

hamle başlatan PTT A.Ş., başarıyla

among the Posts of the world, with

yürüttüğü dönüşüm süreciyle yapısını

the successful transformation pro-

revize etmiş, ürün ve hizmetlerini ye-

cess it has been managing reviewed

nilemiş, uluslararası platformlardaki

its composition renewed its products

etkinliğiyle küresel alanda söz sahibi

and services, and became a global

konuma gelmiştir. Köklü geçmişin-

decision maker with its efficiency on

den gelen birikimi ve yeni profiliyle

the international platforms. With the

PTT A.Ş., ülkemizin en başarılı ku-

experience of its rooted history and

rumlarından biri olmanın yanı sıra

new profile, the PTT Corp. is both one

insanımızın büyük güven duyduğu

of the most successful institutions of

bir marka niteliği taşımaktadır. Dola-

our country and is a brand our people

yısıyla, PTT sermayesiyle kurulan bir

trust in. Thus, setting forth as an af-

PTT iştiraki olarak yola çıkmak, PTT

filiate that was established with PTT

Anadolum A.Ş.’ye önemli kolaylık

capital offers PTT Anadolum Corp.

sunmakta, ciddi bir rekabet avantajı

considerable ease, and provides it

sağlamaktadır.

significant competitive advantage.
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PTT Anadolum A.Ş., öncelikli olarak PTT A.Ş.’nin mobilitesi-

PTT Anadolum Corp. was established with the primary aim

nin sınırlı olduğu alanlarda destek sunmak, üçüncü taraflar

of offering services in locations where the PTT Corp. has

aracılığıyla alınan hizmetlerin ilk elden verilmesini sağlamak

limited mobility, and offering services received from third

amacıyla kurulmuştur. Filo yönetiminden araç kiralamaya, lo-

parties firsthand. Carrying out works in many fields from

jistik operasyonlardan personel teminine, turizm ve konaklama

fleet management to car renting, from logistics operations

hizmetlerinden çağrı merkezi faaliyetlerine birçok farklı alanda

to personnel recruitment, from tourism and accommodation

çalışmaları bulunan PTT Anadolum A.Ş.’nin iş planı, birbirleriy-

services to call center activities, PTT Anadolum Corp.’s busi-

le ilişkili olarak düşünülebilecek iki temel prensibe dayanmak-

ness plan is based on two interconnected principles: Keep-

tadır: Öz sermayenin PTT içinde kalması ve hem PTT’ye hem

ing its own capital inside the PTT and offering added value

ülke ekonomisine katma değer kazandırılması. PTT Anadolum

to both the PTT and the country’s economy. PTT Anadolum

A.Ş., PTT’nin daha önce başka firmalar eliyle gerçekleştirdiği

Corp. makes it possible for the PTT to carry out its business-

iş ve işlemlerin, Şirket’in kendi iştiraki vasıtasıyla yapılmasını

es and works – which it previously conducted through other

mümkün kılmakta, bu sayede PTT sermayesinin yine PTT bün-

companies – through its own affiliate, and thus ensures that

yesinde sirkülasyonunu sağlamaktadır. Bu durum PTT A.Ş.’nin

the PTT capital is circulated inside the PTT. This fact serves

kârlılığını artıran bir unsur olarak işlev göstermekte, dolayısıyla

to increase the PTT Corp.’s profitability and as such enhances

Şirket’in Türkiye ekonomisine sunduğu katkıyı yükseltmektedir.

the Company’s contribution to the Turkish economy.

Farklı sahalarda kaliteli hizmetler

Quality services in varied fields

PTT Anadolum A.Ş., PTT A.Ş. ile yakın işbirliği içinde çalışma-

In addition to cooperating closely with the PTT Corp., PTT

nın yanı sıra ülkemizin tamamına kaliteli hizmet vermeyi hedef-

Anadolum Corp. aims to offer quality services throughout

lemektedir. Filo hizmetlerimizle her türlü motorlu ve motorsuz

the country. With our fleet services, we rent, buy and sell

kara, hava ve deniz taşıtları ile bunlara ait makinelerin kiraya

motor and non-motor land, sea and air vehicles and related

verilmesi ve alım-satım işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Ayrıca,

machines. Moreover, we aim to decrease costs in many pro-

araç sahiplik, MTV, bakım gibi birçok kalemde maliyetleri kayda

cedures such as vehicle ownership, Motor Vehicles Tax and

değer oranda düşürmeyi, son kertede de yüksek kaliteli ve uy-

maintenance, and ultimately to offer a quality and afforda-

gun fiyatlı bir ikinci el pazarı oluşturmayı amaçlıyoruz. Kargo

ble second hand market. In the field of cargo and logistics, we

ve lojistik alanında ise hem yurt içinde hem yurt dışında taşı-

are planning to buy and rent vehicles and equipment to carry

macılık faaliyetleri yürütmek için araç ve ekipman satın almayı,

out domestic and international freight operations. Setting up

kiralamayı planlıyoruz. Özel antrepolar kurmak ve işletmek, bu

and running special warehouses is an important part of our

sahadaki stratejimizin önemli bir parçasını teşkil ediyor.

strategy in the field.

PTT Anadolum A.Ş. olarak personel temini ve destek hizmetleri

We conduct important works in the fields of personnel

alanında da önemli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu bağlamda,

recruitment and assistance services as the PTT Anadolum

özel ve resmî kurum ve kuruluşların asli işleri dışındaki hizmet-

Corp. Within this framework, in addition to providing per-

ler için personel desteği sunmanın yanı sıra eğitimler düzenlen-

sonnel support for private and official institutions’ services

mesine öncülük ediyor, insan kaynakları konusunda danışman-

outside their own businesses, we also lead the organization of

lık veriyoruz.

training programs and offer human resources consultancy.

Acente ve turizm hizmetleri, PTT Anadolum A.Ş.’nin başlıca ça-

Agency and tourism services take the lead among PTT

lışma alanları arasında başı çekiyor. Bu faaliyet alanımız kap-

Anadolum Corp.’s main working fields. Within this scope,

samında başta PTT A.Ş. olmak üzere kamu kuruluşları ve işti-

we complete the accommodation and ticketing procedures

raklerinin, ayrıca özel sektör şirket ve çalışanlarının konaklama

of public institutions and affiliates, mainly PTT Corp. Event

ve biletleme işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Etkinlik planlaması

planning and management are included among our activities

ve yönetimi de bu alandaki faaliyetlerimiz arasında yer alıyor.

in the field. Within this framework, we offer efficient solu-

Bu çerçevede biletlemeden transfere, konaklamadan teknik des-

tions and manage the entire process from ticketing to trans-

teğe her aşamada verimli çözümler sunuyor, sürecin tamamını

fer, from accommodation to technical assistance. Collaborat-

etkin şekilde yönetiyoruz. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği

ing with a professional tourism agency after obtaining the

(IATA) belgesi alınmasıyla ilgili süreçlerin tamamlanmasının

International Air Transport Association (IATA) certification

ardından profesyonel bir turizm acentesiyle işbirliği yaparak

and speeding up our work in the field and enhancing their

bu sahadaki çalışmalarımıza hız vermek, etkinliğini artırmak

efficiency are some of our short-term future plans. Yet an-

kısa vadeli gelecek planlarımız arasında yer alıyor. Turizm fa-

other important tourism-related project of ours is to offer va-

aliyetlerimize ilişkin bir diğer önemli projemiz, Azerbaycan,

cation programs to the personnel of foreign Posts, especial-

Bosna Hersek, Katar ve Malezya başta olmak üzere yabancı

ly those of Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Qatar and

posta idarelerinin personeline tatil programları sunulmasını

Malaysia. At this point, we are planning to join forces with

kapsıyor. Bu noktada PTT A.Ş.’nin küresel e-ticaret platformu

www.ready2sale.com – the PTT Corp.’s global e-commerce

www.ready2sale.com ile güçlerimizi birleştirmeyi, paket tatil

platform – and to promote and sell our vacation packages

programlarımızın tanıtım ve satışını bu site üzerinden yapmayı

on this site.

planlıyoruz.
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İlginç bilgiler

Interesting facts

İlginç mineral ve taşlar
Interesting minerals and stones
Zeynep Tuğrul
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Mineral ve taşlar tarih boyunca insanları cezbeden, varlık-

Minerals and stones are wonders of nature that have attracted

larına birçok anlam yüklenen doğa mucizeleridir. İnsanoğlu

people and were attributed various meanings throughout his-

aşkını ölümsüzleştirmek, şifa bulmak veya hayatına güzellik

tory. To immortalize their love, find healing and add beauty to

katmak adına yeryüzünün yaşlı katmanları arasından özenle

their lives, humans have processed and shaped minerals and

çıkardığı mineral ve taşları işleyerek biçimlendirmiş, yaşamı-

stones they meticulously extracted of the old layers of the earth,

nın bir parçası kılmıştır. Tabiat, özgün renkleri ve doğal gü-

and made them part of their lives. Nature is home to thousands

zellikleriyle birbirinden ilginç ve göz alıcı binlerce mineral ve

of minerals and stones, each more interesting and spectacular

taşa ev sahipliği yapmaktadır. Biz de bu sayımızda mineral ve

than the other with their peculiar colors and natural beauties.

taşların şaşırtan dünyasına yakından bakmak istedik. Keyifli

In this issue, we wanted to take a close look at the fascinating

okumalar dileriz.

world of minerals and stones. Enjoy reading.

Krizokol

Chrysocolla

İşte mavi-yeşil rengiyle size denizin tüm

And here we have the chrysocolla stone, which

huzurunu getirecek krizokol taşı… Görünü-

will bring you the serenity of the sea with its

şüne bakınca bu taşın bünyesinde donmuş

blue-green color… Considering its appear-

su barındırıyor olması insanı şaşırtmıyor.

ance, it is not surprising at all that this stone

Bakır yataklarından çıkarılan krizokol, eş-

contains frozen water. Extracted from copper

siz rengini oksijene uzun süre maruz kal-

beds, chrysocolla gets its unique color from

dığında camgöbeğine dönüşen bakırdan

copper, which turns into sea green when ex-

alıyor. Nadir bulunması dolayısıyla oldukça

posed to oxygen for too long. Quite precious

değerli olan krizokol, saydam camsı yapısın-

since it is rare, chrysocolla is usually preferred

da sergilediği mavi ve yeşilin zengin tonları

in the decoration and jewelry sector owing to

nedeniyle genellikle süsleme ve mücevher

the richness of the shades of blue and green in

sektöründe tercih ediliyor. Temas halinde

its composition. Sticking to the tongue when

dile yapışması, bu taşın ilginç özellikleri

touched is among the interesting properties

arasında yer alıyor. Krizokol taşının insan

of this stone. Chrysocolla stone is believed to

psikolojisi üzerinde olumlu bir etkisi oldu-

have a positive effect on human psychology.

ğuna inanılıyor. Hatta Kleopatra’nın, önem-

Furthermore, it is argued that Cleopatra wore

li görüşmelerinde kendisine cesaret verdi-

chrysocolla-ornamented jewelry – which she

ğini düşündüğü krizokol süslemeli takılar

believed gave her courage – during impor-

taktığı rivayet ediliyor. Roma İmparatoru

tant meetings. And it is said that the Roman

Neron’un da arenaları krizokol tozuyla

Emperor Nero would paint arenas with

boyadığı söyleniyor.

chrysocolla dust.
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Bizmut
Bismuth
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Bizmut, gerek ilgi çekici görünümü gerek kim-

Bismuth is a semimetal mineral that evokes

yasal özellikleriyle hayranlık uyandıran yarı

admiration with both its aesthetic appear-

metal sınıfından bir mineraldir. İlk bakışta

ance and chemical features. Resembling a

tepesinde gökkuşağı renkli, kübik kristal çi-

multilayered labyrinth city on top of which

çeklerin açtığı çok katmanlı bir labirent kenti

cubic crystal flowers blossom in the colors

andıran bizmut, sadece doğal taş meraklı-

of the rainbow, bismuth arouses the inter-

larının değil, bilim insanlarının da ilgisini

est of not just natural stone aficionados

çekmektedir. Bütün metaller arasında en güç

but also scientists. The most diamagnetic

mıknatıslanma özelliğiyle bizmut, ilaç en-

element among all metals, bismuth is fre-

düstrisinde sindirim sistemi hastalıkları için,

quently used in drug industry for digestive

boya ve kozmetik sektöründe ise renk pig-

system diseases, and in paint and cosmet-

menti elde etmek amacıyla sıklıkla kullanılır.

ics industries for obtaining color pigments.

Bizmutun doğadaki tek izotopu olan Bi-209,

Bismuth’s only isotope in nature, Bi-209

evrenin tahmin edilen yaşından bir milyar

has a half-life of a billion times longer than

kat daha uzun bir yarı ömür süresine sahiptir.

the estimated age of the universe. Lead-

Bizmut filizlerinin en yaygın bulunduğu ve bu

ing among the countries where bismuth

elementin üretiminin en yoğun gerçekleştiril-

ores are most prevalent and this element is

diği ülkelerin başında Peru, Bolivya, Meksika,

produced most are Peru, Bolivia, Mexico,

Kanada ve Japonya gelir.

Canada and Japan.

Ametist
Amethyst

Günümüzde basit takılardan kuyumculuk

Amethyst, which frequently appears before

sanatının en sofistike örneklerine birçok

us in many designs from simple accessories

tasarımda sıklıkla karşımıza çıkan ametist,

to the most sophisticated examples of the art

kendine özgü mor rengini yapısında bulu-

of jewelry, gets its unique purple color from

nan demirden alır. Çağlar boyunca birçok

the iron in its composition. Deemed a heal-

medeniyet ve kültürde kuvvetli bir şifa taşı

ing stone in many civilizations and cultures

olarak kabul gören ametistin ismi Yunanca-

throughout ages, amethyst is named after

da “zehirlemez” anlamındaki amethystos ke-

the word amethystos meaning “not intox-

limesinden gelir. Şamanlar tarafından çeşitli

icated” in Greek. Used by shamans to cure

hastalıkların tedavisinde kullanılan, Orta

various diseases, seen by Medieval knights

Çağ şövalyelerince zırhlarının delinmesini

as a talisman to prevent their armor from

önleyecek bir tılsım olarak görülen bu taş,

getting pierced, this stone was deemed

yine Orta Çağ’da soyluluk sembollerinden

among the symbols of nobility in the Middle

sayılmıştır. Yeryüzündeki en yüksek kalite

Age. Amethyst, the highest quality deposits

rezervleri Hindistan, Uruguay ve Brezilya’da

of which are found in India, Uruguay and

bulunan ametist, Türkiye, ABD, Rusya ve

Brazil, is extracted in African countries

Kanada’nın yanı sıra Afrika ülkelerinde de

in addition to Turkey, USA, Russia and

çıkarılır.

Canada.
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Florit
Fluorite
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Gökkuşağından bir çiçek buketini andıran

Resembling a flower bouquet from the rain-

florit, doğada en zengin renk çeşitliliğine sa-

bow, fluorite is among the minerals in na-

hip minerallerdendir. Mor, mavi, yeşil, sarı,

ture with the richest color diversity. Fluorite,

kahverengi, kırmızı ve turuncunun çeşitli

which can embody various shades of purple,

tonlarını barındırabilen florit, görünen ışığın

blue, green, yellow, brown, red and orange,

yanı sıra görünmeyen ışığı da emebilmekte,

can absorb invisible light in addition to visible

bu sayede ultraviyole ışınları altında da renk-

light, and thus exhibit its colors under ultra-

lerini sergileyebilmektedir. Hatta American

violet light, as well. World’s leading mineral

Fluorite Museum, British Museum, Earth

museums such as American Fluorite Museum,

Heritage Gallery gibi dünyanın belli başlı mi-

British Museum and Earth Heritage Gallery

neral müzeleri floriti karanlık bir odada, ult-

exhibit fluorite in a dark room and under ul-

raviyole ışınları altında ziyaretçilerine sunar.

traviolet light. Having a transparent vitreous

Saydam camsı bir yapısı bulunan florit, renk

structure, fluorite is a substance frequently

bozulmalarını gideren özelliğinin yanı sıra

preferred in camera, telescope and micro-

kir ve toza dirençli oluşuyla fotoğraf makine-

scope lens production due to its resistance to

si, teleskop ve mikroskop merceği üretiminde

dirt and dust besides its ability to eliminate

sıklıkla tercih edilen bir maddedir. Florit kay-

discoloration. South Africa, China and Mexico

naklarının en zengin olduğu bölgelerin başın-

take the lead among the regions that are rich

da Güney Afrika, Çin ve Meksika gelir.

in terms of fluorite deposits.

Röportaj
Interview

Ayşe Yıldırım:
Her şeyin yenisi, dostun eskisi
makbuldür; kazaziye de
eski bir dost gibidir
Everything is good when new, but friends
otherwise; kazaziye is like an old friend
Röportaj Interview: Dr. Nergiz Nazlar Yılmaz
Fotoğraflar Photographs: Melis Seçkin

2015 yılında Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcıları Listesi’ne dahil edilen ve
“Devlet Sanatçısı” unvanına layık görülen kazaziye sanatçısı Ayşe Yıldırım,
“Sanat altın bir bileziktir. Sanatı öğretenlerse altın bilezik dağıtanlardır.
Bu kadar az bilinen bir sanatı başkalarına öğretmek onur verici” diyor.
Included in the List of Intangible Cultural Heritage Carriers and awarded the “State Artist”
title in 2015, kazaziye artist Ayşe Yıldırım says, “Art is a golden bracelet.
Teachers of an art are the ones who distribute golden bracelets.
It is honoring to teach people such a rarely known art.”
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“Karun Hazinesi’nin en değerli parçalarından altın işleme Kanatlı
Denizatı Broşu, kazaziye sanatının bilinen en eski örneğidir.”
“The Winged Seahorse Brooch, one of the most valuable pieces of the Karun Treasures,
is the oldest known example of the art of kazaziye.”

Öncelikle kazaziye sanatından biraz bahsedebilir

First of all, can you tell us a little about the art of

misiniz?

kazaziye?

El becerisi ile yaratıcılığın, sabrın ve sebatın eşsiz birleşimi

A unique combination of handicraft and creativity, of patience

kazaziye sanatı oldukça köklü bir geçmişe sahiptir. Lidyalı-

and perseverance, the art of kazaziye has a very deep-rooted

lardan günümüze ulaşan ve MÖ 6. yüzyıla tarihlenen Karun

history. The gold-made Winged Seahorse Brooch, which dates

Hazinesi’nin en değerli parçalarından altın işleme Kanatlı

from the Lydians and is among the most valuable artifacts of

Denizatı Broşu, kazaziye sanatının bilinen en eski örneğidir.

the Karun Treasures from the 6th century BC, is the oldest known

Bugün Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde sergilenen broşun

example of the art of kazaziye. Exhibited today at the Museum of

püskülleri bu teknikle örülmüştür. Antik çağdan beri Anadolu

Anatolian Civilizations, the brooch’s tassels were knotted with

topraklarında varlık gösteren kazaziye, Osmanlı İmparator-

this technique. Having shown presence in Anatolian soils since

luğu döneminde takı yapımında, kaftan ve şal gibi giysilerin

ancient times, kazaziye was used in the Ottoman Empire period

süslenmesinde, hatta zırh imalatında yaygın olarak kullanıl-

in jewelry making, ornamentation of garments like caftans and

mıştır. Osmanlı döneminin belki de en meşhur kazaziye usta-

shawls, and even in armor manufacturing. Perhaps the most

sı ise Kanuni Sultan Süleyman’dır. Binlerce yıllık geçmişine

famous kazaziye master of the Ottoman period is Suleiman the

rağmen I. Dünya Savaşı’nın ardından kaybolmaya yüz tutan

Magnificent. Being on the verge of sinking into oblivion after

bu sanatın geleneksel uygulaması Trabzonlu ustalar tarafın-

the World War I despite its history of thousands of years, this

dan korunmuş ve günümüze aktarılmıştır. Kazaziye teknikle-

art’s traditional practice was preserved and transferred to the

rine dair incelikler, çeşitli kurumların inisiyatifiyle kısa süre

present day by masters in Trabzon. Details regarding kazaziye

önce açılan kurslar sayesinde hevesli usta adaylarına öğretil-

techniques have started to be taught to enthusiastic master can-

meye başlamıştır.

didates thanks to courses recently opened with the initiative of
various institutions.
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Oldukça incelikli bir iş gibi görünüyor...

It looks like a very subtle practice...

Evet, kazaziye işinin her aşaması el emeğine dayanır. Al-

Yes, every stage of the kazaziye work is based on hand labor.

tın ve özellikle gümüş gibi metallerle icra edilen bu sanat,

Practiced with metals such as gold and particularly silver,

24 ayar altın veya bin ayar gümüşün 0,08 ila 0,18 milimetre

this art is based on drawing the 24-carat gold or 1000-carat

(80-180 mikron) ebatlarında oldukça ince bir formda çekilerek

silver into very thin wires of 0.08 to 0.18 millimeters

tel haline getirilmesi, daha sonra bu tellerin bir çıkrık yardı-

(80-180 micron), then wrapping these wires around silk

mıyla ipek iplik üzerine sarılması üzerinde temellenir. Oluştu-

threads by using a spinning wheel. It is important that the

rulan malzemenin yay gibi sıkı, aynı zamanda belirli bir esnek-

composed material be tight but also flexible to some extent

liğe sahip olması önemlidir. Kaç kat iplik üzerine sarıldığına

like a bow. These wires, the thickness of which vary depend-

göre kalınlığı değişen bu teller en az 0,3 milimetre genişliğine

ing on how many layers of threads they are wrapped around,

ulaştırılmalıdır. Kazaziye işinin ana maddesi olan gümüşle sar-

must have a width of at least 0.3 millimeters. The thrown

malanan ipek ibrişim, bu şekilde meydana getirilir.

silk, which is wrapped up with silver – the main material of

Kazaziye sanatıyla tanışma hikayenizi öğrenebilir
miyiz?
Meslek lisesinde aldığım eğitimlerin ardından sanatın farklı
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kazaziye -, is thus created.
Can we learn the story of how you met the art of
kazaziye?

dallarına olan ilgim ve el sanatlarına yatkınlığım nedeniy-

Following the education I received in vocational high school,

le bu alanın çeşitli branşlarında eğitim aldım. Halk Eğitim

I received trainings on various branches of art because of my

Merkezleri bünyesinde açılan meslek edindirme kurslarında

interest in different fields of art and my aptitude for handi-

dikiş ve mefruşat öğretmenliği yaptığım sırada gümüş kazazi-

crafts. During the time I taught sewing and furnishing at the

ye ile tanıştım. Bu sanatta kendimi geliştirmeyi şiar edindim.

Public Education Centers, I met silver kazaziye. I decided to

Trabzon’da kazaz ustalarıyla çalışarak kazaziye sanatının

improve myself at this art. I explored the particulars of the art

inceliklerini keşfettim. Daha sonra meslek edindirme kurs-

of kazaziye by working with kazaz masters in Trabzon. Later,

larında gümüş kazaziye sanatına dair bilgi ve deneyimimi

I started to convey my knowledge and experience about the art

öğrencilerime aktarmaya başladım.

of silver kazaziye to my students in vocational courses.

2015 yılında Kültür ve Turizm

You were awarded the “State

Bakanlığı tarafından “Devlet

Artist” title by the Ministry of

Sanatçısı” unvanına layık gö-

Culture and Tourism in 2015.

rüldünüz. Bu kıymetli unvan-

Can you share with us your

la ilgili duygularınızı bizimle

emotions about this title?

paylaşır mısınız?

“Kazaziyeyi
tanıtmak, bu sanatı
başka kişilere
aktarmak kadar
mutluluk verici bir
duygu yok.”
“There is no such
emotion as pleasing
as promoting
kazaziye, and
conveying this art
to others.”

In 2015, I received the titles of both

2015 yılında hem Devlet Sanatçısı

State Artist and Intangible Cultural

hem

Kültürel

Heritage Carrier. First of all, I thank

Miras Taşıyıcısı unvanını aldım.

Somut

Olmayan

the Ministry of Culture and Tourism,

Öncelikle beni bu unvanlara layık

which deemed me worthy of this title. I

gören Kültür ve Turizm Bakanlığı’na

obtained these titles by working hard,

teşekkür ederim. Çok çalışarak,

wondering about the particulars

mesleğimin

merak

of my occupation, researching and

ederek, merak ettiklerimi araştırıp

inceliklerini

applying what I wonder about, ex-

uygulayarak, tekrar tekrar tecrübe

periencing over and over again,

ederek, yeni ürünler tasarlayarak

designing new products and I am

bu unvanları elde ettim ve bununla

proud of this. There is no such emo-

gurur duyuyorum. Güzel ülkemin

tion as pleasing as promoting an art

unutulmaya yüz tutmuş bir sanatı-

of my beautiful country that is about

nı tanıtmak, benden sonraki kişile-

to sink into oblivion and conveying

re aktarmak kadar mutluluk verici

it to my successors. Knowing an art

bir duygu yok. Çok az kişinin bildi-

that few people know and teach-

ği bir sanatı bilmek ve bilmeyenle-

ing it to those who do not know is a

re öğretmek eşsiz bir ayrıcalık. Bu

unique privilege. This art has a very

sanat çok köklü bir geçmişe sahip,

deep-rooted history; it has existed

MÖ 6. yüzyıldan beri yaşıyor. Her şe-

since the 6th century BC. Everything

yin yenisi, dostun eskisi makbuldür;

is good when new, but friends other-

kazaziye de eski bir dost gibidir.

wise; kazaziye is like an old friend.
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“Kültür ve Turizm Bakanlığı
kazaziyeyi unutulmaya yüz tutmuş
el sanatlarından biri olarak
değerlendirip korumaya aldı.”
“The Ministry of Culture and Tourism
considered kazaziye one of the
handicrafts on the verge of sinking into
oblivion and took it under protection.”
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Aynı zamanda çeşitli kurslarda kazaziye sanatını öğ-

You teach the art of kazaziye in various courses. What

retiyorsunuz. Bu sanatı icra etmek ile öğretmek ara-

kind of a relationship is there between practicing and

sında nasıl bir ilişki var?

teaching this art?

Bir işi, sanatı icra etmek çok güzel ve gurur verici bir eylem

Practicing an occupation, an art is quite beautiful and honoring

ama bunu kendine saklamak bana biraz bencillik etmek gibi

but it seems to me that keeping it to oneself is like acting selfish-

geliyor. Öğretmek ve paylaşmak ise ayrı bir mutluluk kaynağı.

ly. Teaching and sharing are whole another source of happiness.

Öğrencinin meydana getirdiği ürünleri görmek, onların başa-

Seeing the products students create, sharing their feeling of

rı hissine ve sevincine ortak olmak tarifsiz bir duygu. Sanat

achievement and joy are an indescribable feeling. Art is a golden

altın bir bileziktir. Sanatı öğretenlerse altın bilezik dağıtan-

bracelet (a timeless skill or profession). Teachers of an art are

lardır. Bu kadar az bilinen bir sanatı başkalarına öğretmek

the ones who distribute golden bracelets. It is honoring to teach

onur verici.

people such a rarely known art.

Günümüzde kazaziye sanatına gösterilen ilgi hak-

What would you like to say about the current interest

kında neler söylemek istersiniz?

in the art of kazaziye?

Birçok sanat dalında olduğu gibi kazaziyede de ilgi azlığı söz

Just as it was in many art branches, there was also a lack of in-

konusuydu. Ayrıca, bu işin icrasının zorluğu, gümüşün paha-

terest in kazaziye. In addition, reasons such as the difficulty of

lı olması gibi gerekçeler de etkiliydi. Sonra Kültür ve Turizm

its practice and expensiveness of silver also had an effect. Then,

Bakanlığı kazaziyeyi unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarından

the Ministry of Culture and Tourism considered it one of the

biri olarak değerlendirip korumaya aldı. Benim gibi bu sanata

handicrafts on the verge of sinking into oblivion and took it un-

kendini adayan, onu unutturmamak için çaba gösteren birkaç

der protection. We are trying to teach this art in various courses

arkadaşımla beraber çeşitli kurslarda bu sanatı öğretmeye

together with a few friends of mine who, like me, have devoted

çalışıyoruz. Dileğimiz, çabamızın sadece küçük çırpınışlarla

themselves to this art and strive for not letting it be forgotten. We

sınırlı kalmaması, bu sanatın öğreniminin hobi seviyesinden

wish that our effort will not be limited to small flutters, and this

çıkarılıp eğitim ve öğretim programlarına dahil edilmesi yö-

art will be taken from the hobby level and included in curricu-

nünde. Unutulmaya yüz tutmuş sanatları icra eden arkadaş-

lums. My friends practicing the arts on the verge of sinking into

larım ve ben, bu sanatların yaşatılmasını, bu kapsamda sanat

oblivion and I want this art to be kept alive and art high schools

liselerinin açılmasını istiyoruz. Benzer şekilde, bu sanatlar

to be opened within this scope. Similarly, these arts can be taught

yüksekokullarda öğretilebilir, lisans seviyesinde eğitimleri

in colleges, their trainings can be provided on the undergraduate

verilebilir. Bu sanatlar bizim öz kültürümüzdür. Bu vesileyle

level. These arts are our very own culture. I would like to take this

kazaziye sanatının daha çok insana tanıtılmasını sağlayacak

occasion to thank the PTT family for this interview, which will

bu röportaj için PTT ailesine teşekkür ederim.

contribute to the promotion of the art of kazaziye to many people.
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Mektup
Letter

Mektup kışı
A winter of letters
Haydar Ergülen

Tam “Ey kış” diye seni bir mektuba yazmak üzereyken, artık

I was just about to write you down in a letter, saying, “O winter”

senin mi yoksa mektubun mu, o kadarını bilemedim, müziği

when music – I don’t know if it was yours or the letter’s, that

alnımın önünden geçmeye başladı. Alın galiba, kalbin, aklın

I do not know – started passing in front of my forehead. The

ve gözlerin buluşma yeri ya da meydanı, üçünü birden ilgi-

forehead, I suppose, is the meeting place or avenue of the heart,

lendiren bir hal olunca oradan alın yazısı gibi bir şey akmaya,

mind and eyes; where there is a state that concerns them all,

geçmeye başlıyor.

something like fate starts flowing, passing from there.

Müzik ya da ezgisiyle gelen türkünün girişi şöyle: Gönül gur-

Thus begins the folk song that comes with its music or melody:

bet ele varma / Ya gelinir ya gelinmez. Belki de eskiden beri

My heart, do not go to unknown places / One may come back

ne zaman seni uzağa yollamak gerekse -hele vakitlerden geç,

or not. Perhaps ever since the olden days when I had to send

mevsimlerden de kış ise- bu türkü gelip bağdaş kurar oturur

you off to distant places – especially if the time is late, and the

alnımın ortasına. Ondandır seni uzaklara göndermeye kıya-

season winter – this folk song comes and sits with legs crossed

mayışım, göndersem de bin evhamla, kuşkuyla, tedirginlikle

on the center of my forehead. That is why I cannot bring myself

yürek telaşına kalışım. O türkünün değil ama başka bir türkü-

to send you away, and even if I do, have my heart restless with

nün sözleri de sanki hem senin hem türkünün hem de benim

anxiety, suspicion and unease. The lyrics of not that folk song

telaşımın devamı: Akşam olur karanlığa kalırsın / Derin de-

but another one are almost like the continuation of both you, the

rin sevdalara dalarsın / Beni koyup yad ellere varırsın.

folk song and my restlessness: Falls the night, you are now in

Hal böyle olunca da dedim ki Erzurum’a yazayım ya da Kars’a,
Sivas’a, Eskişehir’e yazsam da olur. Zira birinde yaşamışlığım,

darkness / You are immersed in love so deep / You leave me for
those unknown.

ikisini görmüşlüğüm, dördüncüyü duymuşluğum var. Var da,

Since this is how things were, I thought I would write to

oralara sıcak mektup gerek, kışlık mektup. Öyle ya mektup da

Erzurum, or I could as well write to Kars, Sivas or Eskişehir, for

şiir gibi bir ihtiyaçtır, varken fark edilmez de yok olunca, aza-

I have lived in one, saw two, and heard of the fourth. I have, in-

lıp seyrelince anlaşılır yokluğu, kıymeti. Sevgili hemşehrim,

deed, but those places call for a warm letter, a letter for the win-

şimdi sonsuzlukta uyuyanlardan Sennur Sezer’in iki dizesi

ter. It is true, the letter – just like the poem – is a need, you do

gelir hep aklıma: Avuçlarım yandı mektuplarınızdan / Size

not realize it when its there but grasp its absence and its value

yazmak artık zor.

once it diminishes and becomes rare. I always am reminded of
the two verses by my fellow countrywoman Sennur Sezer, who
now sleeps in eternity: My palms have been burnt by your letters
/ Writing to you is now hard.
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Kış, araf. Yaşam kadar ölümü de duyumsadığım. Kar, sonsuz-

Winter, purgatory. Where I sense death as much as life. Snow,

luğun beyazı. İnsanın varlığıyla en çok baş başa kaldığı anlar.

the white of eternity. Moments when one is the most alone with

Hem doğum hem ölüm gibi. Yaşam gibi demek gerek aslında.

his existence. Like both birth and death. I should say like life,

Ve çocuklar kadar kimse yakın değil onlara. Acaba mevsim-

actually. And no one is closer to them than children. I wonder

lerin çocukluğu mu yoksa çocukluk mevsimi mi kış? Kimseyi

if winter is the childhood of seasons or the season of childhood?

çocuklar kadar sevindirdiğini görmedim çünkü. Yoksulu var-

For I have not seen it make anyone happier than children. The

sılı, karda bir bahçe buluyor kendine. Bir lunapark, dönme do-

wealthy and the poor alike find themselves a garden inside the

lap. Kar hepimizin çocukluğu. İnsan en çok kışta karda kar-

snow. A funfair, a ferris wheel. The snow is the childhood of us

deş hisseder kendini. Bazen hiç kardeşi olmasa da! Nedense

all. It is in winter that one feels like brothers the most. At times,

öyle bir yakınlık getirir kış ve kar öyle bir sıcaklık uyandırır

even if they have no brothers at all! For some reason, the winter

insanda, kardeşlik gibi.

brings about a closeness of that kind, and the snow evokes such

Kış ve kar. Benim için Eskişehir ve şiir. Çocukluğumda, genç-

warmth in man - like brotherhood.

liğimde kardeşlerimle, arkadaşlarımla, o tek katlı, küçücük

Winter and snow. To me, Eskişehir and poem. When I was a

evlerimizin üstüne pamuk gibi yağan, sokağı örten kara ya-

child, when I was young we would lay with my brothers, my

tar, ezberimizde ne varsa, göğe bakarak söylerdik. Allah Baba

friends on the snow that fell like cotton on our single-story, tiny

duysun da bizi daha çok sevsin, daha çok kar yollasın diye!

house, that would cover the street, and looking up to the sky, say

Çocukları daha çok duyuyormuş meğer, kış da eksik olmazdı

whatever we had memorized. So that Allah would hear us, love

kar da!

us even more, and send even more snow! Turns out, he hears

Kar ve kış şiirlerini sevmeyi de çocukluğumun Eskişehir’inde

children much better, we would never lack winter nor snow!

öğrendim, kar şehrinde. Dıranas’ın Kardır yağan üstümüze

It was in the Eskişehir of my childhood, in the city of snow that I

geceden dizesini de, Sezai Karakoç’un Allah kar gibi gökten

learned to love the poems of snow and winter. Both the verse It is

yağınca dizesini de.

the snow that falls over us through the night by Dıranas and the
verse When Allah falls from the sky like snow by Sezai Karakoç.
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Portreler
Portraits

İstiklalimizin şairi
Mehmet Âkif Ersoy
The poet of our independence
Mehmet Âkif Ersoy
Mehmet Sakarya

27 Aralık’ta vefatının 82’nci yıldönümünü idrak edeceğimiz Mehmet Âkif Ersoy,
milletine olan derin bağlılığı ve sevgisiyle şiirlerinde Türk halkının her dem
kutup yıldızı, kılavuzu ve yakın dostu olmuştur.
Mehmet Âkif Ersoy, the 82nd anniversary of whose passing will be observed on
27 December, has always been a polar star, guide and close friend to the Turkish
people in his poems with his deep commitment to and love for his nation.
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Siyasi çatışmaların hiç eksik olmadığı, toplumsal çalkan-

It is no easy task to earn the trust, respect and more importantly

tıların hüküm sürdüğü, dahası millî varlığın tehdit altında

love of people from very different segments at a time when po-

olduğu bir dönemde çok farklı cephelerden birçok kişinin

litical turmoil was ever present, societal turbulence prevailed,

güvenini, saygısını ve daha da önemlisi sevgisini kazan-

moreover the national existence was under threat. That could

mak herkesin harcı değildir. Bunu başarabilmek ancak sağ-

only be achieved with solid morals and a definite commitment

lam bir ahlak ve milletine kesin bir bağlılıkla mümkündür.

to one’s nation. The poet of our independence, Mehmet Âkif

İstiklal şairimiz Mehmet Âkif Ersoy, Türk milletinin müş-

Ersoy is among the rare personages of whom the Turkish nation

tereken kendisinden emin olduğu ender şahsiyetlerden

is collectively sure of.

biridir.

“Bana sor memleketin halini ben söyleyeyim”

“Ask me about the state of the homeland and
I shall tell you”

Resmî kayıtlara göre 20 Aralık 1873’te İstanbul’un Fatih

Born in İstanbul’s Fatih district on 20 December 1873 according

ilçesinde dünyaya gelen Mehmet Âkif, çocukluğundan ölü-

to official records, Mehmet Âkif never stopped being part of the

müne kadar halkın bir parçası olmaktan asla vazgeçmemiş-

people starting from his childhood until his death. This situa-

tir. Bu durum şiirlerinin ve düşüncelerinin de temelini oluş-

tion forms the basis of his poems and thoughts. The first book of

turur. Bütün şiirlerini bir araya getiren Safahat’ın ilk kitabı

Safahat, which complies his entire poems, is almost like a peo-

adeta bir halk portreleri galerisi gibidir. Âkif bu kitapta hal-

ple’s portrait gallery. In this book, Âkif focuses on the various

kın çeşitli sorunlarına odaklanır ve daha da önemlisi onları

problems of the people and more importantly, makes them speak

kendi ağızlarından konuşturur. Halk ile Âkif arasındaki bu

their own minds. This transparency between the people and Âkif
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şeffaflık sonraki eserlerinde de sürer.

continues in other works of his. We fre-

Âkif’i sıklıkla sokak aralarında, cami

quently see Âkif between streets, on the

kürsüsünde veya bir köy düğününde

dais of a mosque or in a village wedding.

görürüz. Şiirlerindeki bu durum ger-

This situation in his poems was actually

çek hayatta da farklı değildir aslında.

not that different in real life. Since he was

Baytar olması sebebiyle memuriyet sü-

a veterinarian, Âkif found the opportu-

recinde Osmanlı Devleti’nin çok çeşit-

nity to travel to many different regions

li bölgelerini gezme fırsatı bulmuş ve

of the Ottoman State when he served as

buralarda halkla yakın temas halinde

a civil servant and was in close contact

olmuştur. Millî Mücadele döneminde

with the people there. During the time of

de yine şehir şehir gezerek on yıllar-

the National Struggle, too, he traveled

dır savaştan yorgun düşen halkı son

from one city to another, strived to steer

bir kuvvetle istiklal yoluna sevk etmek

the public – exhausted with ten years of

için gayret göstermiş ve bunda da ba-

war – towards the path of independence,

şarılı olmuştur. Bu gayretin en berrak

and indeed succeeded. The zenith where

şekilde görülebildiği zirve ise şüphesiz

this effort can be seen most clearly is

İstiklal Marşı’mızdır.

without doubt our Independence March.

“Değil mi sinede birdir vuran
yürek... Yılmaz!”

“The heart that beats is one in
the bosom… It does not give up!”

Mehmet Âkif, Osmanlı’nın yıkımına,

Mehmet Âkif comes from a generation

İslam beldelerinin tek tek düşmanın

that has closely witnessed the fall of the

eline geçmesine yakından şahitlik

Ottomans, the capture of the cities of

eden bir kuşağın mensubudur. Bu se-

Islam by the enemy one by one. It is for

beple de bu halden nasıl kurtuluruz

this reason that he has put tremendous

sorusuna bir cevap üretmek için büyük

effort into coming up with an answer to

gayret göstermiştir. Şiirlerinde halk-

the question of how to end this situation.

tan söz ederken çok karamsar bir tablo

Although he paints a pessimistic picture

çizse de mesuliyet duygusu nedeniyle

in his poems when talking about the

bu karamsarlığa yenik düşülmemesi

people, he strongly underlines that one

gerektiğinin altını kalınca çizer.

should not give in to this pessimism because of the feeling of responsibility.
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Mehmet Âkif, Millî Mücadele
döneminde şehir şehir gezerek
halkı istiklal yoluna sevk etmek
için gayret göstermiş ve
bunda da başarılı olmuştur.
During the National Struggle period,
Mehmet Âkif traveled from one city to
another and tried to steer the people
towards the path of independence, in
which he did succeed.

Atiyi karanlık görerek azmi bırakmak…

Letting go of determination by seeing the future as dark...

Alçak bir ölüm varsa, eminim, budur ancak.

Should there be a shallow death, I am sure, it could only be this.

Azim ve beraberinde gelen umut belki de kimse tarafından

Perhaps no one has underlined determination and the hope

Mehmet Âkif kadar güçlü şekilde vurgulanmamıştır. Kaybe-

brought along with it stronger than Mehmet Âkif did. He strived

dilen özgüveni milletine yeniden aşılama derdindedir. Sade-

to help the people win back their lost self-confidence. It is seen

ce içinde bulunduğu halka değil, dünya üzerinde aynı kaderi

that he wanted to reach out with the same feeling to not just the

yaşadığını bildiği milyonlarca kardeşine, uzak bölgelerdeki

people he was part of, but to millions of brothers of his on the

İslam beldelerine de aynı duyguyla ulaşmak istediği görül-

face of the earth he knew to have experienced the same fate, to

mektedir. Üstelik bunu sadece kalem kağıda sığınarak değil,

the cities of Islam far away. Moreover, he did that with not just

yeri geldiğinde savaşın ortasında belde belde gezerek de ye-

pen and paper but by going from one city to another when nec-

rine getirir. Gördüğü ve göremediği diyarların tek bir yürek

essary in the middle of war. He strived so that the lands he saw

olarak atması için gayret gösterir.

and could not see beat as one heart.

“Bir yığın söz ki, samimiyyeti ancak hüneri”

“A bunch of words with only sincerity for their skill”

Mehmet Âkif, Safahat’ın başında şiirinin hüneri olarak en

In the beginning of Safahat, Mehmet Âkif points to sincerity as

başta samimiyete işaret eder. Gerçekten de onu yakından ve

the main skill of his poetry. Indeed, both those who are only ac-

uzaktan tanıyanlar samimiyetini, ahlakını ve iman dolu ka-

quaintances and those close to him have praised his sincerity,

rakterini övmüşlerdir. Âkif, yeri geldiğinde ciddiyetini muha-

morals and faith-laden character. Âkif appears before us as

faza eden, yeri geldiğinde arkadaşlarıyla şakalaşmaktan asla

someone who maintains his seriousness when necessary and as

çekinmeyen biri olarak çıkar karşımıza. Ailesine karşı şefkat-

someone who does not refrain from joking around with friends

lidir. Güreşe tutkundur. Müzikle arası iyidir. Bütün bunların

when the time is right. He is compassionate towards his family.

yanı sıra kendinden sonraki kuşakları etkisine alacak kuv-

He is a lover of wrestling. He is good at music. Moreover, he is

vetli bir şairdir aynı zamanda. Belki de şahsiyeti ve eserinin

a skilled poet that would influence the generations after him.

oluşturduğu bu bütün, Mehmet Âkif’in vatan semalarındaki

Perhaps this whole composed of his personality and works is

bir kutup yıldızı gibi bize hâlâ kılavuzluk edebilmesinin sebe-

the reason why Mehmet Âkif still guides us like a pole star in the

bidir. 27 Aralık 1936 günü aramızdan ayrılan büyük şairimizi

skies of the homeland. We commemorate this great poet of ours,

minnetle yâd ediyoruz.

who left us on 27 December 1936, with gratitude.
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Ufukta teknoloji

Technology on the horizon

“Akıllı toz”un dayanılmaz hafifliği
The unbearable lightness of “smart dust”
Zeynep Tuğrul

Modern bilimin kurucuları arasında gösterilen Albert Einstein,

Indicated among the founders of modern science, Albert

1929 yılında verdiği bir röportajda zihninin çalışma süreciyle il-

Einstein in a 1929 interview said on the way his mind works,

gili soruyu yanıtlarken, “Hayal etmek, bilgiden daha önemlidir

“Imagination is more important than knowledge. For knowledge

çünkü bilginin sınırları vardır, hayal ise tüm dünyayı kuşatır” de-

is limited, whereas imagination embraces the entire world.” As

mişti. Einstein’ın bu sözünü doğrularcasına genç bir bilim insanı

if to prove Einstein right, Kris Pister – a young scientist in the

olan Kris Pister 1990’larda, günümüzde bile çılgınca olarak nite-

1990s – came up with a dream that might sound crazy even to-

lendirilebilecek bir hayal kurdu: İnsanların, akla gelebilecek her

day: A future where people sprinkle trillions of tiny sensors over

türlü bilgiyi toplamak için yeryüzüne bir milimetreküplük minik

the face of the earth to collect all sorts of information! To mock

sensörlerden trilyonlarca serptiği bir gelecek! Pister, hayaline o

the concept of “smart” – the hot tech notion of the time – Pister

dönemin moda teknolojik deyimi “akıllı” (smart) kavramını tiye

named his dream “smart dust”.

almak için “akıllı toz” ismini vermişti.

Havada uçuşan teknolojik devrim
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Technological revolution floating in the air
Although “smart dust” has not made it into our daily lives yet,

Akıllı toz henüz günlük hayatımıza girmemiş olsa da endüstri-

it does have the potential to outdistance the Internet of Things,

nin en gözde kavramlarından Nesnelerin İnterneti’nin pabucunu

one of the most popular concepts in industry. For unlike the

dama atma potansiyeline sahip. Zira etkileşim için her bir nesne-

Internet of Things, which requires the placement of sensors in

ye sensör yerleştirilmesini gerektiren Nesnelerin İnterneti’nden

almost every object for interaction, smart dust particles are

Teknolojinin ulaşabileceği en ileri boyutlardan biri olarak görülen akıllı tozun
çalışma prensibi doğadan, tabiat ananın çalışkan arılarından geliyor.
Considered one of the most advanced levels of technology, smart dust’s
working principle is based on nature: Hard-working bees.

farklı olarak, akıllı toz zerrecikleri akla gelebilecek her yere;

designed so that they can be sprinkled over any conceivable

havaya, denize, karaya, tüm nesnelerin yapım malzemelerine

area; in the air, to the sea, on land, in the construction ma-

serpilebilecek, hatta insan bedenine dahi yerleştirilebilecek şe-

terial of all objects, or even can be placed inside the human

kilde tasarlanıyor. Ayrıca, havaya serpilen akıllı tozun görevini

body. Moreover, smart dust is foreseen to be light enough to

tamamlamadan yere düşmeyecek kadar hafif olması da öngö-

stay afloat until it completes its mission.

rülüyor.

Arıları taklit eden teknoloji

The technology that mimics bees
Considered one of the most advanced levels of technology,

Teknolojinin ulaşabileceği en ileri boyutlardan biri olarak gö-

smart dust’s working principle is based on nature: Hard-work-

rülen akıllı tozun çalışma prensibi doğadan, tabiat ananın ça-

ing bees. As known, bees leave their hives to seek pollen, sam-

lışkan arılarından geliyor. Bilindiği gibi arılar, polen bulmak

ple a very wide area, and communicate with other bees to in-

için kovandan ayrılır, oldukça geniş bir alandan örnekler top-

form those inside the hive. The smart dust technology mimics

lar, diğer arılarla iletişime geçerek bulgularını kovandakilere

this process of environmental monitoring by hives, which can

bildirir. Akıllı toz teknolojisi, biyosensöre benzetilebilecek

be likened to biosensors. To summarize, a large amount of

kovanların bu uzaktan çevresel izleme sürecini taklit ediyor.

smart dust to be sprinkled over an area will interact with the

Özetlemek gerekirse, bir alan üzerine serpilecek çok sayıda

desired sample through their sensors, collect data with their

akıllı toz, sensörleri aracılığıyla istenilen örnekle etkileşime

data processing circuits, make the calculations, form sponta-

geçecek, bilgi işlem devreleri ile veri toplayacak, hesaplamalar

neous wireless networks with other smart dust thanks to dual

yapacak, çift yönlü kablosuz iletişim teknolojisi sayesinde diğer

wireless communication technology, and finally transmit the

akıllı tozlarla spontane kablosuz ağlar kuracak ve nihayetinde

information they have collected to the headquarters. It will

topladığı bilgiyi ana merkeze iletecek. Tüm bunları ise ışıktan

make all of these things happen with wireless microelectro-

titreşime, sesten neme her uyarıcıyı algılayabilen kablosuz

mechanical sensors, which allow it to sense all sorts of stim-

mikroelektromekanik sensörleri aracılığıyla ve kablosuz ileti-

uli from light to vibration, from sound to moisture, and with

şim yoluyla gerçekleştirecek.

wireless communication.
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Tuz tanesinden küçük istihbaratçılar

Intel officers smaller than a grain of salt

Akıllı tozun başarabileceklerinin tek sınırı hayal gücü gibi

It seems that imagination is the only limit to what smart dust

görünüyor. Durum böyle olunca, akıllı toz ile ilgilenen ku-

can achieve. That being the case, it comes as no surprise at all

rumların başında savunma sanayisinin gelmesi hiç şaşırtıcı

that the defense industry takes the lead among the institutions

değil. ABD Savunma Bakanlığı’nın ileri teknoloji çalışmaları

that show an interest in smart dust. Carrying out the advanced

yürüten ajansı DARPA, projenin en eski ve en güçlü destek-

technology works of the American Secretary of Defense, DARPA

çileri arasında bulunuyor. Bunun en önemli nedenlerinden

is one of the longest standing and strongest supporters of the

biri, akıllı tozun geleneksel yöntemleri kayda değer oranda

project. One of the most important reasons for this is that smart

değiştirme potansiyeline sahip olması. Örneğin, bir ülkeden

dust has the potential to change traditional methods dramat-

başka bir ülkeye rüzgarla bile gönderilebilecek kadar küçük

ically. For instance, the possibility of espionage that involves

tozlarla casusluk yapılabilmesi ihtimali, konvansiyonel me-

small particles that can be sent to a country even with the wind

totların gözden geçirilmesini gerektirecek. Bir diğer örnek

will require a revision of conventional methods. Yet another ex-

ise akıllı toza bulanmış oje süren birinin klavyesinde yazdık-

ample is that what someone, who has put on smart dust-coated

larının, parmakların yön tayininin iletilmesi sayesinde kilo-

nail polish, types on their keyboard will be simultaneously re-

metrelerce ötedeki bir bilgisayara eş zamanlı yansıyabilecek

layed to a computer that is kilometers away since fingers will

olması. Kısacası, akıllı toz teknolojisi sayesinde devletlerin,

transmit the information of finger orientation. In short, thanks

tek bir yetkilisinin ya da radarının dahi bulunmadığı bölge-

to the smart dust technology, states will be able to receive intelli-

lerden istihbarat raporları almaları mümkün olacak.

gence reports even from regions where they don’t have a single

Çok sayıda alanda geniş kapsamlı etkiler
Akıllı toz, geleceğin dünyasında sivil hayatta da sayısız fayda

official or radar.

Far-reaching effects on many fields

sağlayabilecek. Örneğin, insan duyusunun algılayamayacağı

In the world of the future, smart dust is likely to offer countless

titreşimlerin hissedilmesiyle deprem, sel, çığ gibi çoğu doğal

benefits in civilian life. For instance, once the vibrations that

afeti önceden bilmek mümkün olacak. Böylelikle, can ve mal

cannot be perceived by human senses are felt, it will be possible

kaybını en aza indirecek tedbirler zamanında alınabilecek.

to predict many natural disasters such as earthquakes, floods
and avalanches beforehand. Thus, measures to minimize loss of
life and property can be timely taken.
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Akıllı toz teknolojisinin enerji sektöründen savunma sanayisine
pek çok alanda avantaj sağlayacağı düşünülüyor.
The smart dust technology is thought to provide advantage in many fields
from energy sector to defense industry.

Akıllı toz teknolojisi, petrol ve doğalgaz arama çalışmalarında za-

In addition to saving time in petrol and natural gas exploration,

man kazandırmanın yanı sıra maliyeti de düşürecek. Endüstriyel

smart dust technology will also lower costs. Problems such as

makinelere zarar verebilecek aşırı ısınmalar veya hatalı üre-

overheating or faulty production that can harm industrial ma-

tim gibi sorunlar, başlamadan önce fark edilebilecek. Daha ilk

chines will be realized before they appear. The warnings given

saniyede verilen uyarı, herhangi bir nükleer sızıntının felakete

in the earliest seconds will make it possible to detect nuclear leak

dönüşmeden tespit edilebilmesini mümkün kılabilecek. Akıllı

before it turns into a disaster. The smart dust technology will

toz teknolojisi, çevre ve tarım alanlarında da birçok avantaj su-

offer many advantages in the fields of environment and agri-

nacak. Bu teknoloji sayesinde iklim değişikliği yaşanan bölgeler

culture, as well. Thanks to this technology, regions where the

hızlı şekilde belirlenebilecek. Tarım planlamalarının toprağın

environment is changing will be determined quickly. That ag-

nem değerine göre yapılması, hasat verimini artıracak. Bitki ge-

ricultural planning is made in accordance with the moisture of

lişimi çok erken bir devrede, tohumlar henüz toprağın altınday-

the soil will enhance crop yield. The development of plants will

ken takip edilebilecek. Hava kirliliği riski, kimyasal özellikleriyle

be traced at a very early stage while the seeds are still under the

ayrıntılı olarak tespit edilebileceğinden insan sağlığına zarar

soil. Since the risk of air pollution will be determined in detail

vermeden önlenebilecek. Ayrıca, meteoroloji tahmin raporların-

together with its chemical properties, it will be prevented before

da hata oranı neredeyse sıfırlanacak.

causing harm to human health. Moreover, error rate will virtually drop to zero in meteorology forecasts.

Orman yangınlarına erken müdahaleden iç mekanlarda ısı ve

Smart dust, which has the potential to create important change

nem dengesinin sağlanmasına birçok sahada önemli değişim

in many fields from early response to forest fires to balancing

meydana getirme potansiyeli bulunan akıllı toz, hayatı kayda

heat and moisture in inner spaces, is likely to facilitate life con-

değer oranda kolaylaştıracak gibi görünüyor.

siderably.
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Mevlâna’nın gelinine mektubu

Rumi’s letter to his daughter-in-law

Canım, canına karışmıştır, birleşmiştir;

My zeal has been mingled with your spirit, has been united with it;

Seni inciten her şey beni de incitir.

All that hurts you hurts me, too.

Yücelendikçe yücelensin, Allah’ı şahit tutarım, yüce Allah’ın

May He become ever more exalted, Allah is my witness, I swear

sonsuzluktan gelen zatına yemin ederim ki özü doğru evladı-

to Allah’s entity that comes from eternity, that wherever the

mızın hatırı neden yaralanırsa, biz on kat yaralanırız. Sizin

sentiment of our essentially true son is hurt, it is where we, too,

gamınız bizim gamımızdır, sizin tasanız bizim tasamızdır.

are hurt ten times more. Your grief is our grief, your chagrin

Şeyhlerin padişahının, gerçekler ışıklarının doğusunun hak-

is our chagrin. The rights, benevolence, gentleness of the sultan

ları, ihsanları, efendilikleri, bu duacının boynunda öylesine

of sheikhs, of the east of the light of truth is such a debt on the

bir borçtur ki hiçbir suretle şükretmekle, hiçbir hizmetinde

shoulders of this prayer-sayer that there is no way of paying it

bulunmakla bunu ödemeye imkan yoktur. Allah onun ruhunu

with any thankfulness, with any kind of service. May Allah exalt

yüceltsin. Onun şükrünü ancak yüce Rabbin hazinesi öder.

his soul. His gratitude can only be paid back with the bounty of

Evladımdan dileğim şudur: Babasından hiçbir şeyi gizle-

his great Allah.

mesin. Kimden incinirse söylesin, Allah’ın izniyle ne kadar

Such is my wish from my son: May he conceal nothing from his

mümkünse o kadar yardımda kusur etmem. Bunu canıma

father. May he tell me whoever it is that hurts him, should Allah

minnet bilirim... Yüceler yücesi Rabbim sizin yardımcınızdır,

allow me, I shall not fail to help to the best of my abilities. I shall

Rabbimin kulları da yardımcınızdır. Sizin hakkınızda kötü

consider this a blessing... The most supreme Allah is your helper,

sözler söyleyen olursa bilin ki deniz, köpeğin ağzıyla pislen-

the subjects of my Allah, too, are your helpers. Should someone

mez; şeker kamışı dengi sinek düşmekle değerinden düşmez...

utter bad words about you, do know that the sea is not soiled
with the mouth of a dog; the sugar cane does not lose its value
with a fly...
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Ben nezaketim yüzünden bir topluluğun yüzüne zehir gibi

Even if I shall smile like poison to the face of a community due

gülsem bile -hamdolsun yüce Allah bana o gönlü vermiştir-

to my kindness – thankfully the exalted Allah has given me such

bilirim ve anlarım ki onlar canla, gönülle Hakk’a, Hakk’ın

heart – I do know and understand that I have not done it will-

kullarına açıkça, doğru bir gönülle bağlanmadıkça, düzeni

ingly as long as they committed to Allah, to the subjects of Allah

bulanık suya attıkça, işleri ters gösterdikçe, Allah’ın kulları-

openly with a true heart, as long as they throw the order into

nın ayaklarına toprak olmadıkça, onlara kul-köle kesilmedik-

muddy water, their deeds point to what is wrong, they become

çe ben bu işi gönül rızasıyla yapmamışımdır. Babanızın inancı

the soil under the feet of the subjects of Allah, they become their

budur, bu inançla ölürüm, bu inançla mezara giderim. Allah

slaves. Such is the faith of your father, with this faith I shall die,

için olsun, Allah için, bu babanızdan hiç gizlemeyin, bir bir

with this faith I shall go to the grave. For the sake of Allah, for

bütün olan biteni bana söyleyin de Allah’ın inayetiyle, müm-

His sake, keep nothing from this father of yours, tell me all that

kün olduğu kadar yardım edeyim. Siz o Sultan’ın eserlerin-

is going on one by one so that I shall help you as much as I can

densiniz. Siz dünyada Allah’ın lütfunun, amanının tılsımısı-

by the grace of Allah. You are the works of that Sultan. You are

nız. O’nun tertemiz ruhu sizin sebebinizle, sizi vesile kılarak

the talisman of Allah’s grace, mercy on the face of the earth.

yeryüzündekilere yardımda bulunur.

His pure heart shall help those on the earth because of you, by

Eserlerimiz hiç mi hiç eksik olmasın, soyunuz kesilmesin,

virtue of you.

hem de kıyamete dek. Sizin ve oğullarınızın gönlü gamlanma-

May our works never end, may our lineage resume until the end

sın, öyle olsun ey âlemlerin Rabbi.

of the world. May your and your sons’ hearts not know sorrow,
may it be as such, the Allah of all worlds.

Hazreti Mevlâna, bu mektubu oğlu Sultan Veled’in eşi Fatıma

Rumi wrote this letter to Fatıma Hatun, wife of his son Sultan

Hatun’a yazmıştır. Mektup, Mevlâna’nın oğlu ile gelini arasın-

Veled. After Rumi got the impression that something is amiss

da bir kırgınlık olduğu izlenimi edinmesinin ardından kendi-

between his son and daughter-in-law, he wrote the letter to

lerine bu kırgınlığı sonlandırmalarını nasihat etmek ve baba-

advise them to put an end to their resentment and to let them

ları olarak üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu bildirmek

know that as their father he is ready to do his part. The said

için kaleme alınmıştır. Söz konusu mektup, Mevlâna’nın

letter is included in the work Mektubât by Rumi.

Mektubât eserinde mevcuttur.
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Sağlık
Health

Cildimiz kışa hazır mı?
Is your skin ready for the winter?
Eda Eraslan
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Kendimizi sadece gripten ve soğuk algınlığı gibi hastalıklar-

We are now in the season in which we have to protect ourselves

dan değil, soğuk ve kuru havanın cildimizde yaratabileceği

not only from illnesses such as the flu and common cold, but

tahribattan da korumamız gereken bir mevsimdeyiz. Kış ay-

also from the damage the cold and dry weather can cause on

larında cildimiz de sertleşen hava şartlarına uyum sağlamak

our skin. During the months of winter, our skin takes meas-

için önlemler alıyor. Soğuğa sıklıkla maruz kaldığımızda vü-

ures to adapt to the weather conditions that get harsher. When

cudumuzda kan dolaşımı azalıyor, ter ve yağ bezleri daha az

we are frequently exposed to the cold, blood circulation in our

çalışmaya başlıyor. Bu da başta yüzümüz ve ellerimiz olmak

body slows down, sweat and sebaceous glands start to work

üzere tüm cildimizin ihtiyaç duyduğu antioksidanları alama-

less, which, in turn, results in our entire skin – especially our

masına sebep oluyor. Bu durum öncelikle cilt kuruluğuna ve

faces and hands – being deprived of the antioxidants it needs.

çatlaklara, ilerleyen zamanlarda da kırışıklık ve hızlı yaşlan-

This first leads to dry and cracked skin, and then to serious skin

ma gibi ciddi cilt sorunlarına yol açıyor.

issues such as wrinkles and fast aging.

Peki, kış ayları boyunca cildimizi korumak için neler yapabi-

So, what can you do to protect your skin throughout the months

liriz? Öncelikle sağlıklı bir cildin düzenli olarak temiz hava

of winter? First of all, you should keep in mind that healthy skin

almaya ihtiyacı olduğunu unutmamak gerek. Kış mevsimi,

needs to get fresh air regularly. The season of winter is a period

hava şartları sebebiyle evlerimizin, işyerlerimizin ve alışve-

of time when your homes, offices and crowded areas such as

riş merkezleri, toplu taşıma araçları gibi kalabalık alanların

shopping malls and public transportation vehicles are less ven-

daha az havalandırıldığı bir dönem. Üstelik klimalar başta ol-

tilated because of the weather conditions. Moreover, all heating

mak üzere tüm ısıtma sistemleri kapalı ortamlarda havanın

systems, particularly air conditioners cause the air to go dry

kurumasına sebep oluyor. Cildimizin kurumasını ve havasız

especially in closed spaces. To prevent your skin from getting

kalmasını önlemek için kapalı alanların sıklıkla havalandı-

dry and being deprived of air, it is essential to frequently venti-

rılması ve içerideki havanın nemlendirilmesi şart. Evimizde

late closed spaces and moisten the air inside. Placing wet towels

ısıtıcıların üzerine ıslak havlular ya da su dolu kaplar koymak,

or water-filled bowls over the heaters in your homes, and using

işyerlerinde hava nemlendiriciler kullanmak cilt kuruluğuna

air humidifiers in offices are among the measures that can be

karşı alınabilecek önlemler arasında.

taken to prevent dry skin.

Kış aylarında cildin kurumasını önlemek için kapalı alanların sıklıkla
havalandırılması ve içerideki havanın nemlendirilmesi gerekir.
To prevent the skin from getting dry during winter months, it is essential to frequently
ventilate closed spaces and moisten the air inside.

Cildimizin, özellikle de soğuğa karşı korunmasız olan yüzü-

Using moisturizing creams to prevent your skin, especial-

müzün kurumasını engellemek amacıyla nemlendirici krem

ly your face that is defenseless against the cold, from getting

kullanmak da etkili bir önlem. Fakat yazın güneş ışınlarının

dry is another effective method. However, most of the skincare

olumsuz etkilerine karşı koruma sağlayan cilt bakım ürünle-

products that protect against the negative effects of the sun-

rinin çoğu, kışın cildimiz hızla kuruduğu için yetersiz kalır.

rays during the summer will not suffice since your skin dries

Bu yüzden yaz aylarında ve geçiş dönemlerinde kullanılan su

too quickly in the winter. That is why it is important to go for

bazlı nemlendiriciler yerine kış aylarında yağ bazlı ve onarı-

oil-based and restorative moisturizers in the months of winter

cı özelliği yüksek nemlendiriciler seçmek önemlidir. Ciddi bir

instead of water-based ones used during the months of sum-

cilt probleminin olmadığı durumlarda eczaneden edinebile-

mer or in transition months. In cases when there is no serious

ceğimiz onarıcı bir nemlendirici kış boyunca cildimize kay-

skin issue, a repairing moisturizer from the pharmacy will give

bettiği nemi kazandırır ve gerekli bakımı sağlar. Öte yandan,

back its lost moisture to your skin and provide the necessary

hâlihazırda cilt problemleri yaşıyorsak kullanacağımız nem-

care. If you are already experiencing skin problems, on the oth-

lendiriciye ve cildimizi korumak için almamız gereken diğer

er hand, you should decide on the moisturizer you will use and

önlemlere bir dermatologla görüşerek karar vermeliyiz.

the measures you will take to protect your skin by consulting a
dermatologist.
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Kış soğuklarına direnebilecek dingin, parlak ve sağlıklı bir

Proper nutrition is also important for relaxed, bright and

cilt için doğru beslenme de büyük önem taşıyor. Cildimize kış

healthy skin that can resist the winter cold. Giving your skin the

aylarında her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğu nemi

moisture it needs more than ever during the months of the winter

sağlamak, her şeyden önce bol su tüketmeyi gerektiriyor. Kış

first of all requires drinking plenty of water. The food that will

aylarında cildimizin imdadına yetişecek yiyecekler ise Ome-

come to the rescue of your skin in the winter months, on the other

ga 3 açısından zengin balıklar, A ve C vitamini deposu havuç,

hand, are fish that are rich in Omega 3, vitamins A and C-loaded

turp ve kırmızı pancar gibi kök bitkiler ve E vitamini kaynağı

root vegetables such as carrots, turnips and beets, and fruit such

kayısı, üzüm gibi kuru meyveler. Esasen hemen her tür taze

as apricots and grapes that are abundant in vitamin E. In fact,

sebze ve meyve hem cildimizin hem de tüm vücudumuzun so-

consuming all sorts of fruit and vegetables will enhance the en-

ğuğa direncini önemli ölçüde artırır.

durance of both your skin and your entire body against the cold.

Kış aylarında günlük hayatımızda yapacağımız ufak değişik-

Small changes you shall make to your daily lives during the

likler de cildimiz için çok şey ifade edebilir. Bulaşık yıkarken

months of winter can also mean a lot for your skin. Making sure

eldiven kullanmaya dikkat etmek, ellerimizi yıkadıktan sonra

to wear gloves when doing the dishes and applying moisturizer

nemlendirici uygulamak çatlamaları engelleyecektir. Kışın

after washing your hands will prevent cracks. Going for as light

mümkün olduğunca hafif makyaj tercih etmek nemini ciddi

make up as possible in the winter will make sure that your skin,

oranda kaybeden cildimizin havasız kalıp daha da kuruması-

which has lost considerable moisture, is not further deprived of

nı önleyecektir. Çok soğuk havalarda yüzümüze çarpan rüz-

air and gets drier. Using scarves to block the wind that blows

garı engelleyecek atkılar kullanmak, ellerimizi korumak için

to your face in very cold weather and wearing gloves to pro-

eldiven takmak soğuğun yıkıcı etkisini azaltmaya yardımcı

tect your hands will also help reduce the destructive effect of the

olacaktır. Bu tür ufak önlemlerle cildimizi kış boyunca sağlık-

cold. Keeping your skin healthy and vivid throughout the winter

lı ve canlı tutmak hiç de zor değil!

is not difficult at all with such small measures!

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

› DASK
› TRAFİK
› KASKO
› KONUT
› EŞYA
› FERDİ KAZA
› YABANCI SAĞLIK
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Spor

Sports

Dünyanın çatısından bakmak
Dağcılık
Looking down from the top of the world
Mountaineering
Oğuzhan Yılmaz
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Yüksek zirveleri ve ihtişamlı görünüm-

With their high summits and glorious

leriyle dağlar, en eski zamanlardan beri

appearance, mountains have inspired

insanlığa ilham kaynağı olmuş, üzeri-

humankind since the most ancient times,

ne nice şiir yazılıp şarkı bestelenmiş-

and poems and songs have been writ-

tir. Kimileri için manevi simgeler olan

ten for them. Spiritual symbols to some,

bu doğa harikaları, kimileri için de bir

these natural wonders represent a state

meydan okuma halini temsil eder. Her

of defiance for others. Although this defi-

ne kadar bu meydan okuma beraberin-

ance brings with it a struggle, for moun-

de bir mücadele getirse de dağcılar ve

taineers and people engaged in other

diğer doğa sporlarıyla uğraşanlar için

nature sports, the issue is rather about

mesele daha ziyade uyum sağlamaktır.

adaptation. If your goal is to reach the

Eğer hedefiniz binlerce metre yüksek-

summit of a mountain that is thousands

likteki bir dağın zirvesine ulaşmaksa

of meters high, you have to learn how to

hava şartlarına, kar, buz, çığ, soğuk,

adapt to weather conditions, and obsta-

fırtına gibi engellere nasıl uyum sağla-

cles such as winter, ice, avalanches, cold

yacağınızı öğrenmeniz gerekir.

and storms.

Binlerce metre yükseklikteki bir dağın zirvesine ulaşabilmek için kar, buz, fırtına
gibi hava şartlarına nasıl uyum sağlanacağını bilmek önemlidir.
To reach the summit of a mountain that is thousands of meters high, it is important to know
how to adapt to weather conditions such as snow, ice and storms.

Bu anlamda dağcılık aslında birbirinden farklı birçok disipli-

Mountaineering, in this sense, is the totality of many different

nin toplamıdır. Ayrıca, bu spor zaman içinde çeşitli disiplin-

disciplines. Moreover, in time this sport has paved the way for

lerin ortaya çıkmasını da sağlamıştır. Kaya tırmanışı, buz tır-

the emergence of various disciplines. Nature sports such as rock

manışı, ip teknikleri, kış ve yaz kampçılığı, uzun yürüyüşler

climbing, ice climbing, rope techniques, winter and summer

gibi ayrı kulvarlar sayılabilecek doğa sporları aynı zamanda

camping and long hikes – which can be considered individual

yüksek bir zirveye ulaşmak istediğinizde sahip olmanız gere-

categories – are at the same time the skills you must possess

ken becerilerdir.

when you want to reach a high summit.

Dağcılar işlerine sıkı bir araştırma ile başlar. Eğer daha önce

Mountaineers start off with in-depth research. If they are plan-

tırmanılmış bir zirveye çıkmayı hedefliyorlarsa karşılaşacak-

ning on hitting a summit that has been climbed before, they do

ları parkurları bilir ve malzemelerini ona göre hazırlarlar. An-

know the tracks they will come across and prepare their equip-

cak ilk kez gerçekleşecek bir tırmanış çok daha geniş kapsam-

ment accordingly. However, a first-time climb requires a much

lı bir hazırlık gerektirecektir.

more extensive preparation.
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Çoğu tırmanış, dağcıların ve mal-

Most climbs begin with the mountain-

zemelerin belli bir noktaya kadar

eers and their equipment being taken

araçlarla hatta bazen helikopterle ta-

to a certain point with vehicles, some-

şınmasıyla başlar. Ardından ince he-

times even helicopters. Then comes

saplarla hazırlanmış onlarca kilo ağır-

the hike with bags, which have been

lığında çantalarla yürüyüş gelir. Doğa

prepared with meticulous calcula-

sporlarıyla biraz ilgilenen herkes bir

tions, and weigh tens of kilograms.

sırt çantası hazırlamanın beceri ve

Anyone who takes even a little bit of

dikkat gerektirdiğini bilir. İyi yerleş-

interest in nature sports knows that

tirilmemiş bir çanta yürürken denge-

preparing a backpack requires skill

nizi bozar ve boşa enerji harcamanıza

and attention. A bag that has not been

sebep olur.

organized properly will disturb your
balance when walking and cause you
to spend unnecessary energy.
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İlk kamp yerine ulaştığınızda önce-

When you reach the first camping

den hava şartlarıyla ilgili bir tahmi-

spot, you might come across sur-

niniz olsa da sürprizlerle karşılaşa-

prises even though you may have a

bilirsiniz. Kampçılık eğitimi burada

prediction about the weather. At this

hayati değerdedir. Şiddetli rüzgarda

point, camping training is vital. You

ya da kar fırtınasında nasıl kamp ku-

have to know how to camp in strong

racağınızı, çevrenizdeki her şeyi nasıl

wind or in a snowstorm, and how to

lehinize kullanabileceğinizi biliyor ol-

use all that is around you to your ad-

malısınız.

vantage.

Tüm ekip ve malzemeler her seferinde

All the equipment and materials are

bir sonraki kampa taşınır; bu durum

carried to the next camp each time;

zirveye yapılan son tırmanış başlaya-

this continues until the final climb

na kadar devam eder. Bu zorlu süreç,

to the summit. This challenging pro-

sonunda az sayıda insanın şahit ola-

cess, at the end, takes one to a scenery

bildiği bir manzaraya ulaştırır. Yine

few can witness. Still, the journey is

de yolculuk henüz tamamlanmamış-

not yet over. Now the return trip –

tır. Şimdi sizi çok daha fazla dikkat

which requires much more attention

Dağcılık sporunda
kampçılık eğitimi
hayati değerdedir.
Şiddetli rüzgarda
ya da kar
fırtınasında nasıl
kamp kurulacağını
öğrenmek gerekir.
Camping
training is vital in
mountaineering.
It is necessary to
learn how to camp
in strong wind or
snowstorm.

Dağcılık fiziksel olduğu kadar zihinsel açıdan da kişiyi geliştiren, sakin ve hızlı
düşünmeyi, net kararlar vermeyi ve uygulamayı gerektiren bir disiplin sporudur.
Mountaineering is a sport of discipline, which improves the person both physically and
mentally, and requires calm and fast thinking, taking and implementing clear decisions.

gerektiren zorlu bir dönüş yolculuğu beklemektedir. İniş, en

– awaits you. The descent requires as much technical

az tırmanış kadar teknik bilgi gerektirir. Zirveye ulaşmış ol-

knowledge as the climb. Letting go of caution because of the

manın getirdiği rahatlama duygusuyla dikkati elden bırak-

relief of having reached the summit may increase risks.

mak riskleri artırabilir.

Most people think mountaineering is a dangerous sport. Of

Çoğu insan dağcılığın tehlikeli bir spor olduğunu düşünür.

course they are not completely wrong. Almost all nature

Elbette haksız da değillerdir. Neredeyse tüm doğa sporları

sports involve risks. However, it is a fact that learning how

için riskler söz konusudur. Ancak şu bir gerçektir ki ortaya

to get protected against any possible dangers, and to use the

çıkabilecek tehlikelerden korunmayı ve bunu yapabilmek için

right material with the right method is an important part of

doğru malzemeleri doğru yöntemlerle kullanmayı öğrenmek

nature sports. You can also enhance your risk management

doğa sporlarının önemli bir parçasıdır. Deneyimli rehberlerin

skills through the trainings you will receive under the su-

gözetiminde alacağınız eğitimler ve katılacağınız etkinliklerle

pervision of seasoned guides as well as events. At this point,

risk yönetimi becerinizi de geliştirebilirsiniz. Bu noktada dağ-

mountaineering is a sport that requires discipline that en-

cılık fiziksel olduğu kadar zihinsel açıdan da kişiyi geliştiren,

hances the person in both the physical and mental sense, and

sakin ve hızlı düşünmeyi, net kararlar vermeyi ve uygulamayı

requires calm and fast thinking, and taking and implement-

gerektiren bir disiplin sporudur.

ing clear decisions.
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Sanatçılar ve eserleri:
Frank Owen Gehry
Artists and works

Frank Owen Gehry
Itır Şensoy
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28 Şubat 1929 tarihinde Kanada’nın Toronto şehrinde dünyaya

Born on 28 February 1929 in Toronto, Canada, Frank Owen

gelen Frank Owen Gehry, 1947 yılında ailesiyle birlikte ABD’nin

Gehry moved to Los Angeles, USA with his family in 1947.

Los Angeles kentine taşınmıştır. 1954’te Güney Kaliforniya

Completing his undergraduate study in architecture at the

Üniversitesi’nde mimarlık alanındaki lisansını tamamlayan

University of Southern California in 1954, Gehry left his ur-

Gehry, Harvard Üniversitesi’nde şehir planlama alanında gör-

ban planning education at Harvard University unfinished.

düğü eğitimini ise yarım bırakmıştır. Mimari üslupta dekons-

Cited among the leaders of the deconstructivist movement

trüktivist akımın öncüleri arasında gösterilen Gehry, dekons-

in architecture, Gehry is known by using in his designs all

trüktivist çizgiler ile dokunaklı eğrisel formları harmanladığı

the facilities technology offers alongside his works in which

eserlerinin yanı sıra tasarımlarında teknolojinin sağladığı tüm

he blends deconstructivist lines and poignant curvilinear

imkanları kullanmasıyla tanınmaktadır. Mimar, yapıları-

forms. The architect characterizes his buildings as original

nı özgün ve fonksiyonel heykeller olarak nitelendirmektedir.

and functional sculptures. Having received the prestigious

1989 yılında oldukça prestijli Pritzker Mimarlık Ödülü’nü,

Pritzker Architecture Prize in 1989 and American Institute of

1999’da ise Amerikan Mimarlar Enstitüsü Altın Madalya Ödü-

Architects Gold Medal in 1999, Gehry was awarded many

lü’nü alan Gehry, çağdaş mimarinin en önemli örneklerinden

more prizes with his works deemed among the most

sayılan eserleriyle daha birçok ödüle layık görülmüştür.

important examples of modern architecture.

Guggenheim Müzesi Bilbao
Guggenheim Museum Bilbao

İspanya’nın Bask bölgesinde, Bilbao şehrinin merkezinde ve

Built in Spain’s Bask region, in the city center of Bilbao and

Nervión Nehri’nin kenarında inşa edilen yapı, bir modern

by the River Nervión, the structure belongs to a museum of

sanat müzesine aittir. İnşası 4 yıl sürdükten sonra 1997’de

modern art. The museum, the construction of which was com-

tamamlanan müzenin toplam 11 bin metrekarelik bir ala-

pleted at the end of 4 years in 1997, has 19 galleries and an exhibi-

na yayılan 19 galerisi ve bir sergi salonu bulunmaktadır. Bu

tion hall distributed over an area of 11 thousand square meters.

galerilerden 10’u klasik ortogonal planı takip ederken, diğer

While 10 of these galleries follow the orthogonal plan, the other

9’u düzensiz formları esas alır. Cam, kireçtaşı ve titanyumun

9 are based on irregular forms. The curved titanium surfaces

ağırlıklı olarak kullanıldığı yapının kavisli titanyum yüzey-

of the structure – in which mainly glass, limestone and titani-

leri bilgisayar ortamında tasarlanmıştır. Bu yüzeyler, doğal

um were used – were designed in silico. These surfaces enable

ışığın ve hava akımının bina içindeki kontrolünün sağlanma-

the controlling of natural light and airflow inside the building.

sını mümkün kılmaktadır. Dekonstrüktivist mimarinin öncü

Acknowledged as one of the pioneer examples of the deconstruc-

örneklerinden kabul edilen müze, tasarımla teknolojinin har-

tivist architecture, the museum is among the most successful

manlandığı en başarılı modern mimari yapılardandır.

modern architectural buildings in which design and technology
is harmonized.
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Walt Disney Konser Salonu
Walt Disney Concert Hall
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ABD’nin Kaliforniya eyaletinin Los Angeles şehrinde inşa

Constructed in the city of Los Angeles, California, USA, the

edilen yapı, 2 bin 265 kişi kapasiteli bir konser salonudur ve

building is a concert hall with a capacity of 2 thousand 265 peo-

Los Angeles Filarmoni Orkestrası’na ev sahipliği yapmakta-

ple and is home to the Los Angeles Philharmonic Orchestra. The

dır. Birbirine bağlı bir dizi mekandan oluşan yapıyı taşıyan

steel system, which supports the structure comprising a series of

çelik sistem yer yer açıkça görülmektedir. 12 bin 500 oluklu

interconnected spaces, is seen in places. The outer surface cov-

levhayla kaplı dış cephe, doğal ışığı farklı yönlerde yansıtarak

ered with 12 thousand 500 corrugated plates creates a visual

görsel bir şölen yaratır. Binanın konser salonunun akustik da-

feast by reflecting natural light in different directions. The

nışmanlığını Yasuhisa Toyota yürütmüştür. Salonun tavanın-

acoustics supervision of the building’s concert hall was carried

daki ahşap dalgalı tasarım, orkestranın 150 metre üzerinde

out by Yasuhisa Toyota. The wavy wooden design on the hall’s

bulunmakta ve sesin daha iyi yayılmasını sağlamaktadır. Sa-

ceiling is 150 meters atop the orchestra and makes the sound

lonun ortasına yerleştirilen sahne, dört bir yandan seyirci kol-

disperse better. The stage – situated at the center of the hall – is

tukları ile sarmalanır. Salonun girişindeki 6 bin 134 borudan

encircled by audience seats. The huge organ at the entrance of

oluşan devasa organ ise Frank Gehry ve Manuel J.

the hall composed of 6 thousand 134 pipes is the joint design of

Rosales’in ortak tasarımıdır.

Frank Gehry and Manuel J. Rosales.

Ray ve Maria Stata Merkezi
Ray and Maria Stata Center

ABD’nin Massachusetts eyaletinin Cambridge şehrinde

Constructed on behalf of the Massachusetts Institute of

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) adına yaptırılan

Technology (MIT) in Cambridge, Massachusetts, USA, the

bina, 67 bin metrekarelik bir alana yayılan akademik bir

building is a 67 thousand-square-meter academic complex.

komplekstir. 2004 yılında kullanıma açılan yapı, sahip olduğu

Opened in 2004, the structure is compared to the German

eğrisel heykel formu dolayısıyla 1920’lerin Alman ekspresyo-

expressionism of the 1920s due to its curvilinear sculpture form.

nizmine benzetilir. 4 katlı binanın üzerinde yükselen altışar

The two towers with six floors each rising above the 4th floor

katlı iki kule Gates ve Dreyfoos kuleleri olarak bilinmektedir.

are known as the Gates and Dreyfoos towers. These towers are

Bu kuleler giriş kat boyunca uzanan bir koridor ile birbirine

connected through a hallway extending along the ground floor.

bağlanmaktadır. Binanın her bir köşesi tuğla, ayna yüzeyli

Each corner of the building displays different construction ma-

çelik, fırçalanmış alüminyum, oluklu metal gibi farklı yapı

terials such as brick, glass-surfaced steel, brushed aluminum

malzemeleri sergilemektedir. Yapının açıları ise adeta doğaç-

and corrugated metal. And each angle of the structure looks

lama meydana getirilmiş gibidir. Mimar, binanın hizmet ettiği

improvised. The architect considered such a metaphor appro-

araştırmaların özgürlüğü, cüretkarlığı ve yaratıcılığı nedeniy-

priate for the freedom, daring and creativity of the research the

le böylesi bir metaforu uygun görmüştür.

building serves.
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Louis Vuitton Vakfı

Louis Vuitton Foundation
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Bina, Fransa’nın Paris şehrinde 2014 yılında kullanıma açı-

The building belongs to a museum of culture and arts opened

lan bir kültür ve sanat müzesine aittir. Proje için özel tasar-

in 2014 in Paris, France. Situated next to a pool specifically de-

lanan bir havuzun yanında konumlanan yapı iki katlıdır. Alt

signed for the project, the structure has two stories. There are

katında 350 kişilik bir oditoryum ile 11 galeri bulunmakta,

one 350-seat auditorium and 11 galleries on the ground floor,

üst katındaki katmanlı teraslar ise çeşitli etkinlikler ve sa-

and the multilevel terraces on the upper floor are used for var-

nat gösterimleri için kullanılmaktadır. Bina, beyaz blokların

ious events and art installations. The building is made up of an

birbirine bağlanmasıyla oluşturulmuştur. Buzdağı olarak da

assembly of white concrete blocks. Also called icebergs, these

anılan bu beyaz bloklar, fiber-betonarme panellerle kaplan-

white blocks are covered with fiber-reinforced concrete pan-

mıştır. Beyaz bloklar, ahşap kirişlerle desteklenen camlarla

els. The white blocks are enveloped by glasses supported with

sarmalanır. Bu cam yapılar yelkenli bir geminin rüzgarla

wooden beams. These glass structures remind of the sails of

havalanan yelkenlerini anımsatır. Cam yelkenler, her biri

a sailing ship flapping in the wind. The sails are made up of

mimar tarafından tasarlanan kavis verilmiş 3 bin 584 adet

3 thousand 584 laminated curved glass panels, each designed

lamine cam panelden meydana getirilmiştir.

by the architect.

Hobi

Hobby

Ahşabın binbir tonu
A thousand shades of wood
Eda Eraslan
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Ahşap mobilyalar, aksesuarlar ve dekoratif ob-

In our day, when the popularity of natural mate-

jeler doğal malzemenin popülerliğinin arttığı

rials increases, we come across wooden furniture,

günümüzde daha sık karşımıza çıkıyor. Mutfak-

accessories and decorative objects more and more

larımıza renk katan tepsiler, ekmek kutuları; oda-

frequently. Trays and breadboxes that add color

larımızı süsleyen minik sehpalar, gazetelikler;

to our kitchens, tiny coffee tables and newspaper

duvarlarımızı güzelleştiren çerçeveler, aynalar...

racks that adorn our rooms, frames and mirrors

Ahşap boyama kolaylıkla öğrenilebilen ve beğeniler doğrultusunda keyifle
geliştirilebilen bir hobidir.
Wood painting is a hobby that can be learned easily and
improved in line with one’s liking.

Tüm bu eşya ve aksesuarların el emeğimiz ve zevkimizi yan-

that beautify our walls... It is possible for all of these objects and

sıtması mümkün. Zira sade ahşaba türlü türlü dokular, ton-

accesories to reflect your handcraft and taste, for it is very easy

lar kazandırmak oldukça kolay. Renklerle aramız iyiyse ve

to adorn wood with all sorts of patterns and shades. If you are

boş zamanlarımızı değerlendirmek için yeni bir hobi arıyor-

fond of colors and looking for a new hobby to make use of your

sak, ahşap boyama tam bize göre!

free time, wood painting is perfect for you!

Ahşap boyama, baskı ve dijital kesim gibi modern süsleme

Before modern decoration techniques such as print and digital

teknikleri yaygınlaşmadan önce, ahşap eşyaları hem süsle-

cut became widespread, wood painting was used to both adorn

mek hem de boya ve vernik ile koruyup ömürlerini uzatmak

wooden objects and to protect them and prolong their lifespan

amacıyla kullanılıyordu. Şimdilerdeyse ister evimizin rahat-

with paint and lacquer. Nowadays, it has become part of our

lığında ister bir kursa katılarak öğrenebileceğimiz ve beğe-

lives as a hobby we can learn either in the comfort of our homes

nilerimiz doğrultusunda keyifle geliştirebileceğimiz bir hobi

or by attending a course, and develop in line with what we like.

olarak hayatlarımızda yer alıyor. Bir yandan ahşabın çeşitli

It is possible to get lost in the various forms of wood and colorful

formları ve rengarenk boyalar içinde kaybolup zihnimizi din-

paint and rest our minds in one hand, and to renew old wooden

lendirirken, bir yandan da eski ahşap eşyaları yenilemek, zev-

objects and adapt them to our tastes on the other.

kimize uygun hale getirmek bu hobi sayesinde mümkün.
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Ahşap boyamaya başlamak için kul-

To start painting wood, it is essential

lanacağımız materyalin doğasını iyi

you properly understand the nature of

anlamak ve birkaç temel boyama

the material you will use as well as a

tekniği öğrenmek şart. Ne tür boya

few basic painting techniques. To learn

tercih etmemiz gerektiğini, hangi

what kind of paint you should pick,

boyanın hangi fırça ile uygulana-

which paint should be applied with

cağını ve zımparalama-vernikleme

which brush, and how the sanding-lac-

aşamalarının

ömrünü

quering processes affect the lifespan of

nasıl etkilediğini öğrenmek için be-

your paint, you can attend free cours-

lediyelerin ücretsiz kurslarına katı-

es organized by municipalities, keep

labilir, özel hobi merkezlerinin kısa

an eye on short-term educational pro-

eğitim programlarını takip edebilir

grams by special hobby centers or take

ya da internette bulabileceğimiz sa-

a look at countless wood painting web-

yısız ahşap boyama sayfasına göz

sites on the Internet.

boyamızın

atabiliriz.
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After acquiring the knowledge neces-

Başlangıç için gereken temel bilgileri

sary for the beginning, it comes down

edindikten sonra sıra boyanacak ah-

to choosing the type of wood that will

şap ürünü seçmeye geliyor. İlk aşa-

be painted. Picking small pieces in

mada küçük parçalar tercih etmek

the beginning means both less mate-

hem daha az malzeme hem de daha

rial and lower risk. Starting out with

az risk demek. Bir sehpa ya da büyük

small pieces such as a door ornament

bir ayna yerine kapı süsü, mücev-

or jewelry box instead of a coffee table

her kutusu gibi küçük parçalarla işe

or big mirror will not only lower costs,

başlamak maliyeti düşürmenin yanı

but also provide technical ease, for big

sıra teknik açıdan da rahat etmemizi

pieces require more complex decora-

sağlayacaktır. Zira büyük parçalar

tion techniques. Moreover, these sizes

Ahşap boyama
için ilk etapta
gerekenler,
her kırtasiyede
bulunabilen su bazlı
boya, fırça, vernik
ve zımparadır.
What is needed for
wood painting at
first is water-based
paint, brush, lacquer
and sandpaper that
can be found in any
stationery.

daha karmaşık süsleme teknikleri gerektirir. Ayrıca, bu ebat-

also make it difficult to conceal mistakes. Thus, choosing small

lar yapılan hataların gizlenmesini de zorlaştırır. Bu nedenle

pieces in the beginning and making progress by choosing less

başlangıçta ufak parçalar seçip az malzeme ve basit teknikler

materials and simple techniques, and then focusing on a specif-

kullanarak kendimizi geliştirmek, ardından sevdiğimiz bir

ic technique you like and developing yourself accordingly will

tekniğe odaklanıp o doğrultuda ilerlemek ahşap hobisini bi-

make the wood coloring hobby more pleasurable for you.

zim için daha keyifli kılacaktır.

After choosing the piece to be colored, you need to get a few

Boyanacak parçayı seçtikten sonra birkaç temel malzeme

other basic materials. What you first need for wood color-

daha edinmek gerekir. Ahşap boyama için ilk etapta gereken-

ing is water-based paint, brush, lacquer and sandpaper that

ler her kırtasiyede bulabileceğimiz su bazlı boya, fırça, vernik

can be found in any stationery. If the wood you will paint has

ve zımparadır. Boyayacağımız ahşap çok kıvrımlı bir parçaysa

many curves, a wide-end brush will make things more difficult

geniş uçlu bir fırça işimizi zorlaştıracaktır. Çalışmamızda açık

for you. If you are planning to use light colors in your work, a

renkler kullanmayı planlıyorsak koyu tonda bir vernik, ürünü

dark-shade lacquer will make the product look darker. That is

daha karanlık gösterecektir. Yani malzemelerimizi, boyayaca-

to say, it is important for you to pay attention to choosing your

ğımız ahşabın boyutuna, formuna ve tonuna uygun seçmeye

materials in line with the size, form and shade of the wood you

dikkat etmemiz önemli.

will paint.

Malzemelerimiz hazır olduğunda geriye sadece hayal gü-

Once your materials are ready, all you have to do is let your

cümüzü konuşturmak kalır. Ahşap boyama ile rengarenk

imagination roam free. With wood coloring, trestles adorned

çiçeklerle bezeli sehpalar, içine koca bir İstanbul manzarası

with colorful flowers, coffee tables that fit an entire scenery of

sığan kahve tepsileri, tekrar tekrar bakmak isteyeceğimiz çini

İstanbul inside, and tile-engraved mirrors in which you will

desenli aynalar artık fırçamızın ucunda...

want to look over and over again are at the tip of your brush...
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Gastronomi
Gastronomy

Kışa yakışan lezzetler
Delicacies fit for the winter
Mine Durur

Malzemeler
Soğuk kış günlerinde sofralarınızı

Here we are with appetizing dishes

şenlendirecek

that will bring joy to your tables on cold

lezzetli

yemeklerle

karşınızdayız.

winter days.

Kremalı mantar çorbası
Mushroom soup with cream
İçinizi ısıtacak bu çorba, mantardaki

This soup, which will warm you up in-

yüksek protein ve D vitamini bileşen-

side, adorns tables as a both delicious

leriyle hem sağlıklı hem de lezzetli bir

and healthy dish with high protein and

öğün olarak sofraları süslüyor.

vitamin D.

Yapılışı:
Temizlenmiş mantarlar küçük parçalar halinde doğranır. Ardından, pembeleşinceye dek zeytinyağında kavrulmuş soğana eklenir. Mantarların rengi değişip
suyu çekilince tencereye 6 bardak sıcak su ilave edilir ve çorba kısık ateşte pişmeye bırakılır. Ayrı bir tavada tereyağı eritilir ve un kavrulur. Kaynamakta olan
sudan bir miktar alınarak topaklanmaması için una eklenir. Elde edilen karışım,
kesilmemesi için tencereye yavaşça dökülür ve çorba homojen bir hale gelene kadar çırpıcı yardımıyla karıştırılır. Arzu edilen baharatlar eklendikten sonra çorba orta ateşte 20 dakika daha pişmeye bırakılır. Ocaktan almadan 2-3 dakika
önce krema konur. Çorbanız servise hazır.

Preparation:
Dice the cleaned mushrooms into small pieces. Then, add them to the onion that has
been cooked in olive oil until brown. Once the mushrooms change color and boil
down, add 6 cups of hot water into the pot and cook in low heat. Melt the butter and
fry the flour in a separate pan. Add some of the boiling water from the pot to the
pan so that the flour does not get lumpy. Pour the mixture slowly into the pot so that
lumps are not formed and whisk until the soup becomes homogenous. After adding
the spices of your preference, cook the soup for 20 more minutes in medium heat.
Add the cream 2-3 minutes before taking it off the heat. Your soup is ready to serve.
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Ingredients
- 300-400 gram mantar
- Bir büyük boy kuru soğan
- Yarım çay bardağı zeytinyağı
- 6 su bardağı sıcak su
- Yarım su bardağı krema
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 2 yemek kaşığı un
- Tuz, karabiber
- 9-10 dal maydanoz (İsteğe bağlı)
- 300-400 grams of mushrooms
- One large onion
- Half a cup of olive oil
- 6 cups of hot water
- Half a cup of cream
- 1 tablespoon of butter
- 2 tablespoons of flour
- Salt, pepper
- A bundle of parsley (To taste)

Malzemeler
Ingredients

Kolay paçanga böreği
Easy paçanga börek

Kokusuyla herkesi cezbeden paçanga

Here we present a simple recipe for

böreğinin en pratik tarifini sizlerle

paçanga börek, which can blow just

paylaşıyoruz.

anyone’s mind with its smell.

Yapılışı:

- 3 adet hazır yufka
- 100 gram çemensiz pastırma
- 100 gram rendelenmiş kaşar peyniri
- 2 adet yeşil biber
- 1 yumurta akı
- Galeta unu
- 2 bardak ayçiçek yağı (Kızartmak için)
- 3 sheets of pre-prepared phyllo dough
- 100 grams of pastrami sans fenugreek
- 100 grams of grated kaşar cheese
- 2 green peppers
- 1 egg white
- Breadcrumbs
- 2 cups of sunflower seed oil (To fry)

Yufkalar, eşit büyüklükte ve üçgen şeklinde 8 parçaya ayrılır. Dilimlenmiş pastırma parçaları, kaşar peyniri ve ince doğranmış biberler üçgenlerin geniş kısmına konur ve yufkalar kenarlardan katlanarak rulo şeklinde sarılır. Rulonun
uç kısmı su yardımıyla yapıştırıldıktan sonra börek önce yumurta akı, ardından
galeta ununa bulanır ve önceden kızdırılmış ayçiçek yağında kızartılır.

Preparation:
Cut the phyllo dough into 8 triangle-shaped pieces of the same size. Place the sliced
pastrami pieces, kaşar cheese and thinly chopped peppers inside the wide part of
the triangles, fold the dough from the sides and roll. After sticking the end of the roll
with the help of water, dip the börek in first egg white, then breadcrumbs, and fry in
preheated sunflower oil.
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Malzemeler
Ingredients

Nar ekşili bademli tavuk sote

Chicken stir-fry with pomegranate syrup and almonds
Tavuğun en lezzetli hallerinden bi-

This dish, which brings one of the tast-

rini sofralarımıza taşıyan bu yemek,

iest forms of chicken to tables, will

görüntüsüyle de iştah kabartacak.

whet the appetite with its appearance.

Yapılışı:
Kabuğu soyulan arpacık soğan ve sarımsaklar bütün olarak tavaya alınır ve zeytinyağında yaklaşık 5 dakika kavrulur. Soğanların rengi pembeleşince küçük
parçalara ayrılmış tavuk da tavaya eklenir ve bütün malzemeler 15 dakika boyunca sotelenir. Tavuğun rengi beyazlaşınca süt ve nar ekşisi tavaya dökülür. Tuz
ve karabiber ilave edilir. Köy biberi ve kapya biber iri halkalar halinde doğrandıktan sonra çiğ bademlerle birlikte tavaya alınır ve 6-7 dakika daha sotelenir.
Yemeğiniz, üzerine kekik serpildikten sonra servise hazır.

Preparation:
Take the peeled shallots and garlic cloves into a pan and fry for about 5 minutes in
olive oil. Once the onions turns brown, add the chopped chicken and stir-fry all the
ingredients for 15 minutes. When the chicken turns white, pour the milk and pomegranate syrup into the pan. Add salt and pepper. Largely chop the red and green
peppers, add to the pan together with the almonds and stir-fry for 6-7 minutes
more. Your meal is ready to serve once you sprinkle thyme over it.
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- Yarım kilo tavuk göğsü
- 4 adet yeşil köy biberi
- 1 adet kapya biber
- 8-10 adet arpacık soğan
- 6 diş sarımsak
- Yarım çay bardağı nar ekşisi
- Yarım çay bardağı süt
- Yarım su bardağı zeytinyağı
- 1 avuç çiğ badem
- Tuz, kekik, karabiber
- Half a kilogram of chicken breast
- 4 green peppers
- 1 red bell pepper
- 8-10 shallots
- 6 cloves of garlic
- Half a tea glass of pomegranate syrup
- Half a tea glass of milk
- Half a cup of olive oil
- A handful of raw almonds
- Salt, pepper, thyme

Malzemeler
Ingredients

Zencefilli tarçınlı kış kurabiyesi
Winter cookies with ginger and cinnamon
İçindeki baharatların muhteşem uyu-

The delicious smell of this cookie, which

muyla hayran bırakan bu kurabiyenin

wows with the harmony of the spices

mis gibi kokusu evinizi saracak.

inside, will surround the entire house.

Yapılışı:
Eritilmiş tereyağı ve şeker homojen hale gelene kadar çırpıldıktan sonra içine
pekmez ve yumurta sarısı ilave edilerek karıştırmaya devam edilir. Malzemeler
bulamaç kıvama gelince un, kabartma tozu, zencefil, tarçın ve toz karanfil eklenerek hamur elde edilir. Top haline getirilen hamur iki parçaya ayrılıp streç filmle kaplanır. 15 dakika kadar derin dondurucuda bekletilen hamur, merdane yardımıyla açılır ve kurabiye kalıpları ya da çay bardağı ağzıyla kesilir. Elde edilen
parçalar yağlı fırın kağıdı serilmiş tepsiye dizilir, önceden 180 derecede ısıtılmış

- 140 gram (yarım su bardağı) tereyağı
- ¾ su bardağı toz şeker
- Yarım su bardağı pekmez
- 1 yumurta sarısı
- 1 paket kabartma tozu
- 3,5 su bardağı un
- 2 tatlı kaşığı toz tarçın
- 1 tatlı kaşığı toz zencefil
- 1 tatlı kaşığı ezilmiş kuru karanfil
- 140 grams of (half a cup) butter
- ¾ cups of granulated sugar
- Half a cup of molasses
- 1 egg yolk
- 1 packet of baking powder
- 3.5 cups of flour
- 2 dessertspoons of ground cinnamon
- 1 dessertspoon of ground ginger
- 1 dessertspoon of crushed dried cloves

fırında 8-12 dakika kadar pişirilir ve servise hazır hale getirilir.

Preparation:
After whisking the melted butter and sugar until homogenous, add molasses and
egg yolk and keep whisking. When the ingredients have a paste consistency, add
flour, baking powder, ginger, cinnamon and ground clove and make a dough. Separate the dough, which you have shaped into a bowl, into two pieces and cover with
plastic wrap. After keeping the dough in the freezer for about 15 minutes, roll it and
cut with cookie cutters or a tea glass. Place the pieces on an oven tray covered with
a baking sheet, cook for 8-12 minutes in the oven preheated at 180 degrees, and get
them ready for serving.
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Pratik bilgiler
Good to know

sulu yemek ve çorbalar söz konusu olduğunda fazla tuzdan kurtulmanın kolay
bir yolu var. Kabuklarını soyduğumuz küçük boy bir patatesi çorba veya sulu yemeğimizin içine bütün olarak atalım. Patates
piştikçe fazla tuzu içinde hapsedecek, yemeğimizin yeniden lezzetli hale gelmesini
sağlayacaktır.
We sometimes go overboard with salt
when cooking. There is, fortunately, an
easy way of getting rid of the extra salt
when it comes to soups and stews. Peel a
Çocuklarımızın el işi aktiviteleri ve okul

small potato and add it inside your stew

projelerinde kimyasal içerikli yapıştırı-

as a whole. As the potato is cooked, it will

cılar kullanmasından rahatsız oluyorsak

lock the extra salt inside, and make your

tamamen doğal, hatta yanlışlıkla yenme-

dish delicious again.

si durumunda vücuda zarar vermeyecek
bir tutkal hazırlamamız mümkün. İhtiyacımız olan malzemeler sadece un ve su!

Natural glue for craftwork

El işleri için doğal yapıştırıcı

Bir çay bardağı un ve eşit miktarda suyu
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pürüzsüz bir kıvam elde edene dek çırpalım. Karışımı orta derece ateşte kaynayana kadar karıştıralım ve ocaktan alalım.
Soğuyan yapıştırıcıyı hava almayan bir
kapta dilediğimiz kadar saklayabilir, yapışkanı bir fırça yardımıyla istediğimiz
yüzeye uygulayabiliriz.
If your children using chemical glues for
craftwork activities and school projects
bother you, it is possible for you to prepare
an all-natural alternative that won’t harm
the body even if accidentally swallowed.
All you need is just water and flour! Mix a
tea glass of flour and an equal amount of
water until they become smooth. Stir the
mixture on medium heat until it comes to
a boil, then remove from the heat. Once it
cools down, you can keep the glue in an
airtight container for as long as you like,
and apply it over any surface with a brush.

Yemeğimiz çok mu tuzlu oldu?

çüsünü tutturamayabiliyoruz. Neyse ki

Too much salt in your dish?

Yemek hazırlarken kimi zaman tuzun öl-

ve küften kaynaklanan kötü kokular oluşabiliyor. Bu rahatsız edici kokudan kurtulmanın sağlıklı bir yolu var. Bir bardak
karbonat ile bir bardak kaynar suyu macun kıvamına ulaşana dek karıştıralım ve
içine 8-10 damla lavanta yağı ilave edelim.
Bu aşamada kuru lavanta da kullanabiliriz. Elde ettiğimiz karışımı buz kalıplarına döküp 24 saat bekletelim. Nem emici ve
kötü kokuları hapsedici lavanta kalıplarını ihtiyaç duyduğumuz alanlarda bir aya
kadar etkili şekilde değerlendirebiliriz.

When was the last time you watered your plants?

Bitkilerimizi en son ne zaman suladık?

Bad humidity and mold smells can occur
in the rooms of our houses that don’t get
sufficient air, inside closets and chests, and
Evde çiçek yetiştirmek çevremizi güzel-

in bathrooms and showers. There is a cost-

leştirmenin yanı sıra yaşadığımız ala-

free and healthy way of getting rid of these

nın havasını tazeleyip yenileyerek hayat

disturbing smells. Mix a cup of carbonate

kalitemizi de artırıyor. Ancak yoğun ya-

and a cup of boiling water until they

şam koşuşturması sebebiyle evimizdeki

take a paste-like consistency. Then, add

bitkilerle ilgilenmek zorlaşabiliyor, hatta

8-10 drops of lavender oil inside the mix-

onları en son ne zaman suladığımızı unu-

ture. You may also use dried lavender

tabiliyoruz. Bitkilerimizin suya ihtiyacı

at this stage. Pour the mixture into ice

olup olmadığını kolay bir yöntemle an-

cubes and keep them inside the fridge for

layabiliriz. Bir kürdanı çiçeğin toprağına

24 hours so they get solid. You can effi-

batırdığımızda kürdan nemli toprak veya

ciently use humidity-absorbing and bad

çamurla kaplanıyorsa bitkimizin yeterli

odor-capturing lavender cubes in places

miktarda suyu var demektir.

where needed for up to one month.

Nem ve küf kokularına son

larında, dolap içlerinde, sandıklarda nem

No more humidity and mold smells

Evlerimizin yeterince hava almayan oda-

Growing flowers at home not only adds
beauty to our surroundings but also freshens up the air in the places we live and enhances our life quality. However, taking
care of the plants at home gets difficult in
the hustle and bustle of life and we sometimes forget the last time we watered them.
We can understand if our plants need water with an easy method. Dip a toothpick
inside the soil. If it comes back out moist
and covered in mud, it means your plants
do have enough water.
105

lemek pek de keyifli bir iş değildir. Ancak
bu tatsız durumu önlemenin çok basit bir
yolu var. Çöp kutumuza yerleştireceğimiz
yeni poşetin dip kısmına eski gazete ya da
dergi parçaları koyarsak alttaki bu kağıt
katmanı, çöpten akan fazla suyu emecek
ve hayatımızı kolaylaştıracaktır.
It is no joyful task to clean a bin that is
dirty with bad-smelling liquid from waste
bags. There is, however, a very simple way
of preventing this unwanted situation. If
you place old newspaper or magazine pieces at the bottom of the new bag you will
place in your trash bin, this paper layer unMaydanoz, reyhan, nane, dereotu gibi

derneath will absorb the excess water from

otlar kısa sürede tazeliğini yitirip bozu-

the garbage, and make your life easier.

labiliyor. Oysa taze yeşilliklerin israf olmaması için onları kurutabiliriz. Yıkayıp
temizlediğimiz yeşillikleri fırın kağıdıyla
kapladığımız bir tepsiye yayarak en dü-

Don’t waste greens

Yeşillikleri israf etmeyelim

şük derecede 20 dakika boyunca fırına
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verelim. Fırın kapağını tahta kaşık yardımıyla biraz aralık bırakmak yeşilliklerin
nemlenmesini engelleyecektir. Soğuyan
yeşillikleri elimizde ya da mutfak robotu
yardımıyla ufalayarak baharat haline getirebiliriz.
Greens such as parsley, sweet basil, mint
and dill can lose their freshness in no time.
However, you can dry fresh greens so that
they do not go to waste. After cleaning the
greens, spread them over a baking tray
covered with non-stick paper and keep
them in the oven for 20 minutes. Keeping
the oven door open with the help of a wooden spoon will prevent the greens from getting moist. Once they have cooled down,
you can crumble the greens in your hands
or inside a food processor and turn them
into spices.

Çöp atmak kabus olmasın

sıvılarla kirlenen bir çöp kutusunu temiz-

Throwing the garbage is no longer a nightmare

Çöp poşetinden damlayan kötü kokulu

SİZ NE ZAMAN İSTERSENİZ
KARGOMAT 7/24 HIZMETINIZDE

HİÇBİR TESLİMATI KAÇIRMAYIN
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.

Haberler
News
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ATO üyeleri PTT ile dünyaya açılacak
ATO members will open up to the world with the PTT
Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT A.Ş.) ile

The Post and Telegraph Organization Corporation (PTT Corp.)

Ankara Ticaret Odası (ATO), e-ticaret alanında önemli bir

and Ankara Chamber of Commerce (ATO) have carried an im-

işbirliğini hayata geçirdi. ATO üyeleri, Türkiye’nin millî

portant cooperation into effect in the field of e-commerce. ATO

e-ticaret platformu ePttAVM.com üzerinden dünya pazarları-

members have attained the opportunity to open up to world

na açılma imkanına kavuştu.

markets through Turkey’s national e-commerce platform

PTT A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan

ePttAVM.com.

Bozgeyik, 29 Kasım 2018 tarihinde ATO’nun 28. Dönem

PTT Corp. Chairman of Board and Director General Kenan

8. Olağan Meclis Toplantısı’na katılarak e-ticaret işbirliği-

Bozgeyik made evaluations on the e-commerce cooperation by

ne yönelik değerlendirmelerde bulundu. Türkiye’nin yerli

attending ATO’s 28th Term 8th Ordinary Assembly Meeting on

ve millî şirketi PTT’nin posta, kargo, lojistik, e-ticaret, ban-

29 November 2018. Indicating that Turkey’s local and national

kacılık, sigortacılık gibi pek çok alanda faaliyet gösterdiğini

company PTT carries out activities in many fields such as mail,

belirten Genel Müdür Bozgeyik, dijital dönüşüm ve Ar-Ge

cargo, logistics, e-commerce, banking and insurance, Director

çalışmalarına verdikleri önemi vurguladı. Türk mühendisler

General Bozgeyik stressed the importance they attribute to dig-

tarafından üretilen “Kargomat 7/24” adlı akıllı kargo otoma-

ital transformation and R&D works. Mentioning “Kargomat

tından söz eden Kenan Bozgeyik, “Şu anda 100 adet Kargomat

7/24” – the smart parcel automat produced by Turkish engineers

7/24 pilot il olarak Ankara’da kuruldu. Bu cihazı tüm

–, Kenan Bozgeyik said, “Currently, 100 Kargomat 7/24 have

Türkiye’ye yaygınlaştırma projesini yürütüyoruz” dedi.

been installed in Ankara as a pilot city. We have been conducting
the project for spreading this device throughout Turkey.”
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Genel Müdür Bozgeyik, e-ticaretin dünyada ve Türkiye’de

During his speech in which he pointed to the development of

gelişimine işaret ettiği konuşmasında, PTT’nin bu alanda

e-commerce in the world and Turkey, Director General Bozgeyik

ePttAVM.com, ready2sale.com ve ptttrade.com platformla-

gave information about the activities PTT carries out in this

rı üzerinden gerçekleştirdiği faaliyetlerle ilgili bilgi aktardı.

field through ePttAVM.com, ready2sale.com and ptttrade.com.

Son iki yılda 22 ülkeyle e-ticaret sözleşmesi imzaladıklarını

Noting that they have signed e-commerce agreements with

belirten Kenan Bozgeyik, “Ülkemizin ihracatını artırmak,

22 countries in the last two years, Kenan Bozgeyik went on

ekonomisini büyütmek için çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşka-

to add, “We are working for enhancing the export and grow-

nımızın, Sayın Bakanlarımızın, Hükümetimizin koymuş ol-

ing the economy of our country. We are striving to achieve the

duğu hedefleri yakalamanın çabası içerisindeyiz. Bu konuda

goals that our Esteemed President, Esteemed Ministers and

‘Biz de varız’ diyorsanız Şirket olarak yanınızdayız. PTT’nin

Government have set. If you say ‘We are in’ on this matter, we are

bütün imkanlarını seferber ettik” diye konuştu. Ankara

by your side as the Company. We have mobilized all the facilities of

Ticaret Odası’nda stant açılarak ePttAVM.com ile ilgili bilgi

the PTT.” Stating that they will open a stand at the Ankara Cham-

aktarılacağını kaydeden Genel Müdür Bozgeyik, ATO üyeleri-

ber of Commerce and convey information about ePttAVM.com,

nin kargolarını yüzde 20 indirimli taşıyacaklarının müjdesini

Director General Bozgeyik also heralded that they will carry

de verdi.

ATO members’ cargos with a 20 percent discount.

“PTT’mizi ve Ankara Ticaret Odamızı
kutluyorum”

“I congratulate our PTT and Ankara Chamber of
Commerce”

Türkiye

Odalar

ve

Borsalar

Birliği

Başkanı

Rifat

President of the Union of Chambers and Commodity Exchanges

Hisarcıklıoğlu, toplantıda yaptığı konuşmada, “PTT’mizi ve

of Turkey Rifat Hisarcıklıoğlu said during his speech at the

Ankara Ticaret Odamızı kutluyorum. Ülkemiz için, tüccar-

meeting, “I congratulate our PTT and Ankara Chamber of

larımız için müthiş hayırlı bir iş yapıyorlar” dedi. Ankara

Commerce. They are doing an incredibly good job for our coun-

Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran ise ATO üyelerini lojistik

try and merchants.” Ankara Chamber of Commerce Chairman

ve e-ticaret gibi konularda desteklemek üzere PTT ile çalış-

Gürsel Baran stated that they held working meetings with the

ma toplantıları düzenlediklerini ifade ederek, “Bu toplantı-

PTT to support ATO members in subjects such as logistics and

larda ePttAVM.com aracılığıyla yabancı dil bilgisine ihtiyaç

e-commerce, and added, “At these meetings, we learned that we

duymadan, herhangi bir dış prosedürle uğraşmadan ihracat

can carry out export without needing a foreign language and

gerçekleştirilebileceğini öğrendik. Konuyla ilgili detaylı bilgi

getting involved in any external procedures via ePttAVM.com.

alışverişi için bir çalışma grubu oluşturuldu. Bu grubun çalış-

A working group was formed for detailed exchange of informa-

maları doğrultusunda elektronik ticareti geliştirmek için yeni

tion on the matter. In line with the works of this group, we will

adımlar atacağız” diye konuştu.

take new steps for improving electronic commerce.”
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“Türkiye-Slovakya Ortak Pulu”
“Turkey-Slovakia Joint Stamp”
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Türkiye ile Slovakya arasında her alanda sürdürülen dosta-

A commemorative stamp themed “Turkey-Slovakia Joint

ne ilişkileri geliştirmek ve işbirliğini çeşitlendirmek üzere

Stamp” was prepared by the Posts of the two countries with the

iki ülke posta idareleri tarafından “Türkiye-Slovakya Ortak

aim of furthering the friendly relations in all fields and diver-

Pulu” konulu anma pulu hazırlandı. 12-19. yüzyıllara ait

sifying collaboration. The commemorative stamp, which fea-

Osmanlı-İslam el yazmaları ile taş baskılarından oluşan ve

tures the visuals of the work called Marifetname in the Basagic

1997 yılında UNESCO Dünya Belleği Programı’na kaydedilen

Collection – composed of Ottoman-Persian manuscripts and

Basagic Koleksiyonu’ndaki Marifetname adlı eserin görselle-

stone prints dated to the 12th to 19th centuries and included in the

rine yer verilen anma pulu, 27 Kasım 2018 tarihinde tedavüle

UNESCO Memory of the World Program in 1997 – was issued

çıkarıldı.

on 27 November 2018.

78x41 milimetre boyutundaki anma pulu 4 TL bedelle, söz ko-

The commemorative stamp of 78x41 millimeters was put up

nusu pula ait 140x210 milimetre boyutundaki ilkgün zarfı ise

for sale for 4 liras, and the related first day cover of 140x210

5 TL bedelle PTT işyerlerinde, www.filateli.gov.tr adresinde

millimeters for 5 liras at PTT offices, on www.filateli.gov.tr and

ve filateli cep uygulamasında satışa sunuldu.

philately mobile application.

“Türkiye-Slovakya Ortak Pulu” konulu anma pulunu gör-

The work called Marifetname, which adds value to the com-

selleriyle zenginleştiren Marifetname adlı eser, 18. yüzyılda

memorative stamp themed “Turkey-Slovakia Joint Stamp” with

Erzurumlu İbrahim Hakkı tarafından kaleme alındı. Din

its visuals, was written by İbrahim Hakkı of Erzurum in the

felsefesinden sosyal ve tabii bilimlere çeşitli alanlarda geniş

18th century. A comprehensive encyclopedia in various fields

kapsamlı bir ansiklopedi mahiyetindeki eser, 1870-1934 yılla-

from philosophy of religion to social and natural sciences, the

rı arasında yaşamış gazeteci, yazar, şair, tercüman, kütüpha-

work constitutes an important part of the collection by journal-

neci ve siyasetçi Safvet Beg Basagic’e ait koleksiyonun önemli

ist, writer, poet, translator, bibliothec and politician Safvet Beg

bir parçasını oluşturuyor. Basagic, söz konusu koleksiyonu

Basagic, who lived between 1870-1934. Basagic donated the

1924 yılında Bratislava Üniversitesi Kütüphanesi’ne bağışladı.

said collection to the Bratislava University Library in 1924.

3

Kastamonu 2018 Türk Dünyası
Kültür Başkenti Pul Sergisi
Kastamonu: Capital of the
Turkic World 2018 Stamp Exhibition

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

The Post and Telegraph Organization Corporation (PTT Corp.)

26-30 Kasım 2018 tarihleri arasında “Kastamonu 2018 Türk

organized the “Kastamonu: Capital of the Turkic World 2018

Dünyası Kültür Başkenti Pul Sergisi” düzenledi. Açılışına

Stamp Exhibition” between 26-30 November 2018. Attended by

PTT A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Ali İhsan Karaca’nın da iş-

the PTT Corp. Deputy Director General Ali İhsan Karaca, the

tirak ettiği sergi ilgiyle izlendi.

exhibition received major attention.

PTT A.Ş., serginin açılış gününde “Kastamonu 2018 Türk

On the opening day of the exhibition, the PTT Corp. issued the

Dünyası Kültür Başkenti” konulu anma pulunu tedavüle çı-

commemorative stamp themed “Kastamonu: Capital of the

kardı. 36x52 milimetre boyutunda, 2 TL ve 4 TL bedelli anma

Turkic World 2018”. The commemorative stamp of 36x52 milli-

pulu; söz konusu pula ait 140x210 milimetre boyutunda, 7 TL

meters and 2 liras and 4 liras value; the related first day cover

bedelli ilk gün zarfı; içerisinde 36x52 milimetre boyutunda,

of 140x210 millimeters and 7 liras value; the portfolio of 20 liras

2 TL ve 4 TL bedelli anma pulu, 74x74 milimetre boyutunda,

including the commemorative stamp of 36x52 millimeters and

2 TL bedelli seri numaralı anma bloğu, yurt içi 2 TL bedelli

2 liras and 4 liras value, the serial numbered commemorative

pul baskılı posta kartı ve yurt dışı 4 TL bedelli seri numaralı

block of 74x74 millimeters and 2 liras value, the stamp-marked

pul baskılı posta kartının yer aldığı 20 TL bedelli portföy PTT

postcard of 2 liras domestic value, and the serial numbered

işyerlerinde, www.filateli.gov.tr adresinde ve filateli cep uygu-

stamp-printed postcard of 4 liras international value was

lamasında satışa sunuldu.

put up for sale at PTT offices, on www.filateli.gov.tr and the
philately mobile application.
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Esnaf ve sanatkarlara özel e-ticaret eğitimi
E-commerce training exclusive to tradesmen and craftsmen

112

Yaygın, güvenilir ve kaliteli hizmetleriyle vatandaşın haya-

Contributing considerably to the country’s economy while fa-

tını kolaylaştırırken ülke ekonomisine de önemli katkı sağ-

cilitating the lives of citizens with its widespread, reliable and

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

quality services, the Post and Telegraph Organization Corpo-

toplumun her kesiminin olduğu gibi esnaf ve sanatkarla-

ration (PTT Corp.) continues to stand by tradesmen and crafts-

rın da yanında yer almaya devam ediyor. Şirket, Ticaret

men, like for all segments of society. Within the framework of

Bakanlığı Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü ile imza-

the protocol it signed with the Ministry of Trade Directorate

ladığı protokol çerçevesinde, e-ticaret konusunda esnaf ve

General of Tradesmen and Craftsmen, the Company organizes

sanatkarlara yönelik eğitim ve bilgilendirme toplantıları

e-commerce training and information meetings for tradesmen

düzenliyor. Çeşitli illerde gerçekleştirilen toplantılarda, PTT

and craftsmen. During the meetings organized in various cities,

A.Ş. tarafından esnaf ve sanatkarlara özel üretilen Esnaf

the PTT Corp. also promotes Esnaf Pttkart (Tradesmen Card),

Pttkart’ın tanıtımı da yapılıyor.

which was produced especially for tradesmen and craftsmen.

“Ekonominin temel direği” kabul edilen esnaf ve sanatkar-

Until today, training meetings for tradesmen and craftsmen

lara yönelik eğitim ve bilgilendirme toplantıları, bugüne

– considered the “building block of economy” – were held in

kadar Ankara, Trabzon, Kayseri, Konya, Hatay, İstanbul ve

Ankara, Trabzon, Kayseri, Konya, Hatay, İstanbul and Bursa.

Bursa’da gerçekleştirildi. PTT A.Ş. Genel Müdür Yardımcı-

At the meetings, which were also attended by PTT Corp.

ları, Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü yetkilileri ile

Deputy Directors General, officials of the Directorate Gen-

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği temsilcilerinin de iştirak

eral of Tradesmen and Craftsmen, and representatives of the

ettiği toplantılarda, günümüzde yaygınlık ve etkinliği hızla

Union of Tradesmen and Craftsmen Chambers, the importance

artan e-ticaretin önemi vurgulanırken, bu sektörün ülkemiz-

of e-commerce – which has increased popularity and efficiency

de ve dünyada ulaştığı noktaya ilişkin değerlendirmelerde

in our day – was stressed, and assessments were made on the

bulunuldu. Türkiye’nin millî e-ticaret platformu ePttAVM.com

level this sector has reached in our country and in the world. At

başta olmak üzere PTT A.Ş.’nin e-ticaret alanındaki faali-

the meetings, where the PTT Corp.’s e-commerce activities, main-

yetlerine değinilen toplantılarda, Esnaf Pttkart’ın imkan ve

ly ePttAVM.com – Turkey’s national e-commerce platform –

avantajlarıyla ilgili bilgi aktarıldı.

were touched upon, information was relayed on the possibilities
and advantages offered by Esnaf Pttkart.

Esnaf Pttkart sayısız avantaj sunuyor

Esnaf Pttkart offers countless advantages

PTT A.Ş. ile Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü arasın-

Carried into effect with the protocol signed between the PTT

da imzalanan protokolle hayata geçirilen Esnaf Pttkart, esnaf

Corp. and Directorate General of Tradesmen and Craftsmen,

ve sanatkarlara ürünlerini ePttAVM.com aracılığıyla dünya-

Esnaf Pttkart offers tradesmen and craftsmen the opportunity

ya ulaştırma ve PTT A.Ş.’nin çeşitli hizmetlerinden özel in-

to introduce their products to the world via ePttAVM.com and

dirimlerle yararlanma imkanı sağlıyor. Esnaf Pttkart, esnaf

to benefit from various PTT Corp. services at special discount-

ve sanatkarların, ülke ekonomilerini olduğu kadar küresel

ed prices. Esnaf Pttkart allows tradesmen and craftsmen to

ekonomiyi de önemli ölçüde etkileyen e-ticaret alanına devlet

enter the field of e-commerce, which has an impact on the glob-

güvencesiyle girmelerini mümkün kılıyor. Kart kullanıcıları,

al economy as much as on national economies, with the state

ücretsiz olarak ePttAVM.com’da mağaza açma, 6 ay boyunca

guarantee. Card users enjoy various advantages such as open-

reklam ve tanıtım desteği alma, tüm ürünlerde sigortalı gön-

ing free shops on ePttAVM.com, receiving advertisement and

derim imkanı ve çeviri desteği elde etme gibi avantajlara sa-

marketing assistance for 6 months, insured shipping for every

hip oluyor. Esnaf ve sanatkarların ihracat yapmasının da önü-

product, and translation assistance. Also making it possible for

nü açan Esnaf Pttkart sayesinde hiçbir kargo ve gümrükleme

tradesmen and craftsmen to export, Esnaf Pttkart allows sales

masrafı olmaksızın satış yapılabiliyor.

without cargo or customs fees.
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Bayburt’ta 100 bin fidan
toprakla buluştu
100 thousand saplings planted in Bayburt

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

The Post and Telegraph Organization Corporation (PTT Corp.)

sorumluluk projelerine bir yenisini daha ekledi. PTT A.Ş. ile

implemented yet another social responsibility project. Within

Orman Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol çer-

the framework of the protocol signed between the PTT Corp.

çevesinde Bayburt Demirözü Barajı etrafında 100 bin fidan

and Directorate General of Forests, 100 thousand saplings were

toprakla buluşturuldu.

planted around the Bayburt Demirözü Dam.

PTT A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Gürbüz Akbulut, fidan

In the speech he delivered at the sapling planting ceremony,

dikim töreninde yaptığı konuşmada, Şirket olarak sosyal so-

PTT Corp. Deputy Director General Gürbüz Akbulut indicated

rumluluk kapsamında her yıl çeşitli projeler gerçekleştirdik-

that as the Company they implement various projects within the

lerini, ağaçlandırma çalışmalarının da bunlar arasında yer

framework of social responsibility and afforestation efforts are

aldığını belirtti. Akbulut, “Her yıl ülkemizin değişik yerlerin-

included among the said activities. Akbulut said, “Every year,

de birkaç orman oluşturacak şekilde fidan dikiyoruz. Bu sene

we plant saplings so as to form a couple of forests in various

protokollerin tamamının Bayburt’a kazandırılması adına ça-

parts of our country. This year, we carried out works so that all

lışma yaptık” dedi.

of the protocols were completed for Bayburt.”

Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan ve Bayburt Milletvekili

At the ceremony, which was also attended by Bayburt Governor

Fetani Battal’ın da iştirak ettiği törende, PTT A.Ş. ile Orman

Ali Hamza Pehlivan and Bayburt Deputy Fetani Bakkal, it

Genel Müdürlüğü’nün güzel işbirliği neticesinde Demirözü

was stated that afforestation works were conducted around

Barajı etrafında yeşillendirme çalışması gerçekleştirildiği be-

the Demirözü Dam as a result of the pleasant collaboration

lirtildi. Vali Ali Hamza Pehlivan, emekli bir PTT çalışanının

between the PTT Corp. and Directorate General of Forests.

oğlu olması dolayısıyla bu kurumu baba ocağı gibi gördüğü-

Governor Ali Hamza Pehlivan indicated that he considers the

nü ifade ederek, “PTT’nin bir yandan hizmet alanı içerisinde

institution to be a home since he is the son of a retired PTT

ulusal ve uluslararası başarılar ortaya koyarken bir yandan da

personnel, and said, “It makes us all proud that the PTT, while

doğayla, insanla ve çevreyle ilgili faaliyetleri hayata geçirmesi

securing national and international achievements within its

hepimizi gururlandırıyor” dedi.

service field on one hand, carries out activities related to the
nature, people and environment on the other.”
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Çocuklar “Pette” ile eğlenceye doyuyor
Children will have a blast with “Pette”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Posta ve Telgraf Teşkilatı

Carried into effect by the PTT Information Technologies Corp.

Anonim Şirketi’nin (PTT A.Ş.) desteğiyle PTT Bilgi Teknolo-

with the support of the Ministry of Transport and Infrastructure

jileri A.Ş. tarafından hayata geçirilen Pette Çocuk Tiyatrosu,

and the Post and Telegraph Organization Corporation (PTT

Türkiye’nin dört bir yanında küçük

Corp.), the Pette Children’s Theater is

izleyicilerin karşısına çıkıyor. Proje,

making an appearance before chil-

çocukların tiyatro ile buluşmasını

dren in all four corners of Turkey. The

sağlamayı ve kültürel gelişimlerine

project aims to ensure that children

katkıda bulunmayı amaçlıyor. Bu

make an acquaintance with the theat-

anlayış doğrultusunda, PTT A.Ş.’nin

er and to contribute to their cultural

kurumsal kimliğini yansıtan Pette

development. To this understanding,

karakteri ve arkadaşları, TRT ek-

the character Pette and friends, who

ranlarından tanınan Kerem Eser ile

reflect the PTT Corp.’s corporate iden-

birlikte “Pette Yollarda” adlı sahne

tity, put on the stage performance

gösterisini sunuyor.

called “Pette on the Road” together
with Kerem Eser, who came to be

Çocukların gelişim düzeylerine uy-

known through the TRT screens.

gun ve güzel sanatlara ilgi duymalarını sağlayacak bir içerikle sosyal

Implemented as a social responsibili-

sorumluluk projesi olarak uygula-

ty project fit to children’s development

maya konulan gösteri, küçük izleyi-

levels and so as to ensure their interest

cilere keyifli anlar yaşatıyor. Pette ve

in the fine arts, the performance offers

arkadaşlarının renkli maceralarını

children a pleasant time. Conveying

müzikler, şarkılar, danslar ve illüz-

Pette and friends’ vivid adventures to

yon şovları eşliğinde sahneye taşıyan

the stage with music, songs, dances

“Pette Yollarda”, PTT A.Ş.’nin posta, kargo, bankacılık, tekno-

and illusion shows, “Pette on the Road” promotes the PTT Corp.’s

loji gibi alanlardaki hizmetlerini eğlenceli bir şekilde çocuk-

services in fields such as post, cargo, banking and technology to

lara tanıtıyor.

children in a fun way.
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Hizmet ağını genişleten PTT her yerde
PTT is everywhere with its expanding service network
Bir dünya markası olma yolunda emin adımlarla ilerleyen

Proceeding with firm steps on the way to become a global brand,

Türkiye’nin köklü kuruluşu Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim

Turkey’s rooted institution Post and Telegraph Organization

Şirketi (PTT A.Ş.), yurt içi hizmet noktalarını her geçen gün

Corporation (PTT Corp.) continues to increase the number of its

artırmaya, ülke genelinde yaygın erişim ağını genişletmeye

domestic service points by the day, and expand its widespread

devam ediyor. Şirket, 2023 yılına kadar işyeri sayısını 15 bine

reach network throughout the country. The Company aims to

ulaştırmayı hedefliyor.

raise the number of its offices to 15 thousand until 2023.

PTT A.Ş. Kocaeli-Kocaeli Üniversitesi Şubesi
PTT Corp. Kocaeli-Kocaeli University Office
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PTT A.Ş. Kocaeli-Kolordu Şubesi
PTT Corp. Kocaeli-Kolordu Office

PTT A.Ş. Mersin-Kampüs Cezaevi Şubesi
PTT Corp. Mersin-Kampüs Cezaevi Office

PTT A.Ş. Bingöl-Üniversite Şubesi
PTT Corp. Bingöl-University Office

PTT A.Ş. Karabük-Çarşı Şubesi
PTT Corp. Karabük-Çarşı Office

PTT A.Ş. Karabük-Esentepe Şubesi
PTT Corp. Karabük-Esentepe Office

15 Ekim-15 Kasım 2018 tarihleri arasında Türkiye genelin-

Many new PTT branches, agencies and Pttmatiks were

de pek çok yeni PTT işyeri, acentelik ve Pttmatik’in açılışı

launched throughout Turkey between 15 October-15 Novem-

gerçekleştirildi. Bingöl, Bursa, İstanbul, İzmir, Karabük,

ber 2018. A total of 13 offices in 10 cities, namely Bingöl, Bursa,

Kayseri, Kocaeli, Kütahya, Mersin ve Osmaniye olmak üzere

İstanbul, İzmir, Karabük, Kayseri, Kocaeli, Kütahya, Mersin

10 ilde toplam 13 işyeri; Konya, Samsun, Tekirdağ ve Tokat ol-

and Osmaniye; and a total of 4 agencies in 4 cities, namely

mak üzere 4 ilde toplam 4 acentelik hizmete sunuldu. Ayrıca,

Konya, Samsun, Tekirdağ and Tokat were offered to service.

Ankara, Ardahan, Balıkesir, Bingöl, Bolu, Burdur, Diyarbakır,

In addition, a total of 56 Pttmatiks were launched in 22 cities,

Eskişehir, Erzurum, Giresun, Hakkari, Isparta, İstanbul,

namely Ankara, Ardahan, Balıkesir, Bingöl, Bolu, Burdur,

Karaman, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Malatya, Manisa,

Diyarbakır, Eskişehir, Erzurum, Giresun, Hakkari, Isparta,

Mardin, Muğla ve Rize olmak üzere 22 ilde toplam

İstanbul, Karaman, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Malatya,

56 Pttmatik’in açılışı gerçekleştirildi.

Manisa, Mardin, Muğla and Rize.
117

KİTAP
BOOK

SESSIZ KÖŞE
THE SILENT CORNER

DEAN KOONTZ
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Deniz albayı kocası Nick’in esrarengiz in-

FBI agent Jane Hawk, who cannot come

tiharını kabullenemeyen FBI ajanı Jane

to terms with her husband’s mysterious

Hawk, bu olayın arka planını araştırmak

suicide, sets forth to seek what is be-

için yola koyulur ve son zamanlarda sıkça

hind the incident and comes across fre-

yaşanan şaşırtıcı intihar vakalarıyla kar-

quently recurring suicide cases. Agent

şılaşır. Herhangi bir takip mekanizması-

Jane, who can roam freely without be-

na takılmadan özgürce dolaşabilen ve hiç-

ing chased and use the Internet without

bir iz bırakmadan internet kullanabilen

leaving any traces, finds herself inside a

Ajan Jane, kendini gizemli bir hikayenin

mysterious story.

içinde bulur.

4. MAYMUN
THE FOURTH MONKEY

J. D. BARKER

4. Maymun lakaplı seri katil, işleyeceği

The serial killer nicknamed the Four Mon-

her cinayetten önce kurbanlarına paket-

key Killer sends packages to his victims be-

ler göndererek kendisinin peşinde olan

fore each murder and plays around with

Dedektif Porter’a oyunlar oynamaktadır.

Detective Porter who is after him. When a

Bir gün bir belediye otobüsünün bir yaya-

public bus hits a pedestrian one day, things

ya çarpmasıyla olaylar beklenmedik bir

take an unexpected turn. The diary inside

hal alır. Yayanın elinden düşen kutudaki

the box that falls out of the pedestrian’s

günlük, seri katilin çocukluğundan bu

hand recounts what the serial killer has

yana yaşadıklarını anlatmaktadır. Yap-

experienced ever since his childhood. The

bozun parçalarını birleştirmeye çalışan

detectives, who are trying to match the

dedektifler hiçbir şeyin göründüğü gibi

pieces of the puzzle, will realize – although

olmadığını geç de olsa fark edeceklerdir.

late – that nothing is what it seems.
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MÜZİK
MUSIC

HAVANIN SUYUN
MUHABBETI

NİLİPEK
120

Alternatif müziğin popüler isimlerinden

One of the popular figures of alterna-

Nilipek, en sevilen parçalarının yer aldı-

tive music, Nilipek offered her album

ğı “Havanın Suyun Muhabbeti” albümü-

“Havanın Suyun Muhabbeti”, which fea-

nü müzikseverlerin beğenisine sundu.

tures her most loved songs, to the lovers of

Konser kayıtlarından oluşan 10 parçalık

music. The artist is accompanied by Can

akustik albümde sanatçıya Can Aydınoğlu

Aydınoğlu and Umut Çetin in the album

ve Umut Çetin eşlik ediyor. Albüme tüm

composed of 10 live records. The album is

dijital platformlardan ulaşmak mümkün.

accessible on all digital platforms.

YINELEME

Kısa

JABBAR

sürede

elde

ettiği

başarılarla

Liked by the aficionados of electronic mu-

elektronik müzik meraklılarının beğeni-

sic with the success he achieved in a short

sini kazanan Jabbar, ilk solo albümünü

period of time, Jabbar released his first

çıkardı. Tüm parçaların söz ve bestesi-

solo album. The album called “Yineleme”,

nin Jabbar’a ait olduğu “Yineleme” isimli

in which all songs were written and

albümde, sanatçının Türkiye ve dünya

composed by Jabbar, includes acoustic

listelerinde iyi bir yer edinen şarkıları-

versions of the songs by the artist that hit

nın akustik versiyonları da bulunuyor.

Turkish and world charts.
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FİLM
MOVIE

BIZI HATIRLA
Eşi ve iki çocuğuyla İstanbul’da

Kaan, who lives in İstanbul with

yaşayan Kaan, yoğun iş tempo-

his wife and two kids, has some-

su nedeniyle babası Eşref’i biraz

what neglected his father Eşref

ihmal etmiştir. Sahil kasaba-

because of his busy work schedule.

sında yaşayan Eşref’in rahatsız-

When Eşref, who lives in a coastal

lanması üzerine Kaan, babasını

town, gets ill, Kaan brings him to

İstanbul’a, ailesinin yanına geti-

İstanbul, next to his family. While

rir. Birbirlerine oldukça yabancı-

the father and son, who have

laşan baba-oğul aradan geçen za-

grown estranged, try to make up

manı telafi etmeye çalışırken hem

for the lost time, they will both ex-

zorlanacak hem de sıkı bir vicdan

perience challenges and question

muhasebesi içine girecektir.

their consciences.

YÖNETMEN DIRECTOR: ÇAĞAN IRMAK
OYUNCULAR STARS: ALTAN ERKEKLİ, TOLGA TEKİN, BİNNUR KAYA,
ÖZGE ÖZBERK, SUMRU YAVRUCUK
YAPIM PRODUCTION: TÜRKİYE TURKEY
TÜR GENRE: DRAM DRAMA
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AQUAMAN
Yarı-insan yarı-Atlantisli Arthur

Half-man, half-Atlantean Arthur

Curry, namıdiğer Aquaman, Sualtı

Curry, also known as Aquaman,

Krallığı’ndaki kardeşi Orm’un su

finds out that his brother Orm in

üstündeki dünyaya savaş açmaya

the Underwater Kingdom is get-

hazırlandığını öğrenir. Bu savaşı

ting prepared to wage war on the

durdurabilecek tek kişi kendisidir.

world above the water. He is the

Başrolünü Jason Momoa’nın üst-

only one who can stop this war.

lendiği filmin yönetmen koltuğun-

Starring Jason Momoa, the film is

da James Wan yer alıyor.

directed by James Wan.

YÖNETMEN DIRECTOR: JAMES WAN
OYUNCULAR STARS: JASON MOMOA, AMBER HEARD,
NICOLE KIDMAN, PATRICK WILSON
YAPIM PRODUCTION: ABD USA
TÜR GENRE: AKSİYON-FANTASTİK ACTION-FANTASTIC
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Bilgi

Information
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Posta gönderileriniz imzanızı

Would you like your postal

taşısın ister misiniz?

dispatch to bear your signature?

PTT A.Ş.’nin Kişisel Pul Hizmeti’yle

With PTT Corp.’s Personal Stamp Ser-

gönderilerinizde iz bırakın, postaları-

vice, leave a mark on your dispatch and

nıza değer katın. PTT işyerlerinden Ki-

add value to your post. By obtaining the

şisel Başvuru Formu ve Sözleşmesi’ni

Personal Stamp Application Form and

temin ederek ilk adımı atabilir, seçti-

Agreement from PTT branches, you can

ğiniz bir görsel objeyi pul haline geti-

take the first step, and make a stamp out

rebilirsiniz. Üstelik bu pulu gönderile-

of a visual object of your choice. Moreo-

rinizde kullanabilir veya hatıra amaçlı

ver, you can use this stamp on your dis-

saklayabilirsiniz.

patches or keep it as souvenir.

Biz kitap dostuyuz

We are book-friendly

Kitapların eğitim ve kültüre katkısının

Aware of the contribution of books to

bilincinde olan PTT A.Ş., yürüttüğü

education and culture, the PTT Corp.,

kitap taşıma kampanyasıyla kitapları

with its book delivery campaign, brings

diğer gönderilere oranla daha uygun fi-

books to the recipient at even more af-

yatlara alıcıya iletiyor. Ticari olmamak

fordable prices compared to other types

kaydıyla içeriğinde kitap bulunan APS

of post. EMS posts that include books –

kurye gönderileri, eğer ağırlığı 1 kilog-

on the condition that they are not com-

ramı aşmıyorsa 3 TL ücretle alıcıya

mercial – are delivered for 3 TL if they

ulaştırılıyor. Ağırlığı 1 kilogramı aşan

are under 1 kilogram. For EMS courier

APS kurye veya kargo gönderilerine ise

or cargo exceeding 1 kilogram, on the

mevcut tarife üzerinden yüzde 50 indi-

other hand, a discount of 50 percent

rim uygulanıyor.

over the present tariff is applied.

Milyonlarca ürün

Millions of products on

ePttAVM.com’da

ePttAVM.com

PTT’nin e-ticaret sitesi ePttAVM.com,

PTT’s e-commerce website ePttAVM.

yaklaşık 9 milyon ürünü oldukça uy-

com offers around 9 million products at

gun fiyatlara sunuyor. Siteden gözünüz

quite affordable prices. Have no doubts

kapalı alışveriş yapabilirsiniz. Çünkü

whatsoever about shopping on the site,

ePttAVM.com’da güvenli ticaret siste-

for on ePttAVM.com, each and every

miyle alıcı ve satıcı arasındaki bütün

step between seller and buyer are con-

adımlar baştan sona kontrol ediliyor.

trolled through the secure e-commerce

Müşterinin kredi kartı bilgileri sistem-

system. Customers’ credit card infor-

de tutulmuyor ve üçüncü şahıslarla ke-

mation is not retained on the system

sinlikle paylaşılmıyor. Ödeme, güvenli

and is not shared with third parties

bir 3D secure sayfası üzerinden aracı-

whatsoever. Payment is made unmed-

sız olarak gerçekleştiriliyor.

iated on a 3D secure site.

Teknolojik mektubun adı

Technological letter: PTTKEP

PTTKEP

Registered Electronic Mail (Kayıtlı Elek-

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) PTT

tronik Posta-KEP) is delivered with safe-

aracılığıyla güvenli bir şekilde ileti-

ty through the PTT. The content of digital

liyor. PTTKEP’le gönderilen dijital

mail sent via PTTKEP is absolutely un-

postaların içeriği kesinlikle değişti-

alterable, and these posts can be used as

rilemiyor ve bu postalar gerektiğinde

legal evidence if required. Persons and

hukuki delil olarak kullanılabiliyor.

institutions that want to save on time,

Zamandan, kağıttan ve paradan tasar-

paper and money, complete their offi-

ruf etmek, resmî ve ticari işlemlerini

cial and commercial procedures rapid-

hızlı yapmak, ticari faaliyetlerini ve-

ly, carry out their commercial activities

rimli yürütmek, çevrenin korunması-

efficiently, and contribute to the protec-

na katkı sağlamak isteyen şahıslar ve

tion of the environment opt for PTTKEP

kurumlar elektronik yazışmaları için

in their electronic correspondence.

PTTKEP’i tercih ediyor.

Baskı ve gönderi maliyetinizi

Reduce your printing and

azaltın

dispatch costs

PTT A.Ş., Birleşik Posta hizmetiyle

PTT Corp. offers major comfort to its

müşterilerine büyük kolaylık sağlıyor.

customers with its Hybrid Mail service.

Kurum ve kuruluşların yanı sıra şahıs-

In this service, which can be used by es-

ların da faydalanabildiği bu hizmette

tablishments, institutions and persons

fatura, sigorta poliçesi, banka ekstresi,

alike, collective sendings such as bills,

tebrik, broşür, kutlama kartı gibi toplu

insurance policy, bank statements, con-

gönderiler PTT A.Ş. tarafından basılı-

gratulatory notes, brochures and cel-

yor ve ilgili kişilere iletiliyor. Dünyada

ebration notes are printed by the PTT

az sayıda posta şirketinde bulunan bu

Corp. and sent to the relevant persons.

hizmet Türkiye’de PTT A.Ş. kalitesi ve

Offered by only a few postal administra-

güveniyle sunuluyor.

tions in the world, this service is granted
in Turkey under the quality and safety of
the PTT Corp.

Western Union hizmeti

Western Union service

Uluslararası para transferinde dünya-

The world’s most reliable and fastest

nın en güvenilir ve en hızlı kuruluşu

institution when it comes to internation-

kabul edilen Western Union, Türkiye’de

al money transfer, Western Union adds

PTT aracılığıyla hızını katlıyor. PTT bir

to its speed in Turkey with the PTT. As a

Western Union temsilcisi olarak, ban-

Western Union representative, the PTT

ka hesabı gerektirmeden, dünyanın her

carries out money transfers anywhere

noktasına para transferi işlemlerinizi

in the world without the requirement of

gerçekleştiriyor. Western Union’la para

a bank account. To transfer money via

transferi yapabilmek için kimliğinizle

Western Union, all you have to do is go to

birlikte PTT’ye gitmeniz yeterli.

a PTT branch with your ID card.
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Bulmaca

Hazırlayan: Mustafa Başaran
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SUDOKU

Bulmaca
Çözümler
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