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Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketimiz 
(PTT A.Ş.) başarıyla tamamladığı 2016 yılı-
nın ardından çalışmalarına 2017’de de hız 
kesmeden devam ediyor. 18-21 Ocak günle-
ri arasında Antalya’da “Tam Zamanı, Oyun 
Şimdi Başlıyor” sloganıyla gerçekleştirdiği-
miz Yönetim Koordinasyon Toplantısı, önü-
müzdeki dönemde atacağımız adımların 
yalnızca PTT’miz ve ülkemiz için değil, dün-
ya posta sektörü açısından da kritik öneme 
sahip olduğunu bir kez daha ortaya koydu. 

After having completed 2016 success-
fully, the Turkish Post (PTT A.Ş.) con-
tinues its works in 2017 without slowing 
down. The Administrative Coordination 
Meeting we carried out between 18-21 
January in Antalya with the slogan “It Is 
About Time, the Game Begins Now” has 
revealed once again that the steps we 
will take in the forthcoming period have 
critical importance not only for our PTT 
and our country but also for the world 
postal sector, as well. 
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Geçtiğimiz ayda yaşanan bir diğer önemli gelişme ise 
Dünya Posta Birliği (UPU) Genel Sekreteri Sayın Bishar 
Hussein başkanlığında bir heyetin ülkemizi ziyaretiydi. 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanımız Sa-
yın Ahmet Arslan ile görüşen heyet, Afrika ülkelerinin  
e-ticaret alanında gelişim göstermek istediğini, bu ne-
denle kendilerine liderlik yapacak deneyimli bir ülkeye 
ihtiyaçları bulunduğunu ifade ederek Türkiye’nin bu 
konuda ana dağıtım noktası işlevi görmesi yönündeki 
taleplerini bildirdi. Ana dayanaklarından birini PTT’mizin 
oluşturacağı bu işbirliği projesi hükümetimiz nezdinde 
son derece olumlu karşılandı.

Şirketimiz Türkiye’nin küresel liderlik vizyonu doğrultu-
sunda, hizmet verdiği sektörlerde ülke içinde, bölgesinde 
ve dünyada lider bir marka konumunda bulunma karar-
lılığıyla yurt içi ve yurt dışında çeşitli işbirliklerinin tarafı 
olmaya devam ediyor. Yakın dönemde Katar Postası’yla 
yürüttüğümüz e-ticaret platformu çalışması ve Sosyal 
Güvenlik Kurumu (SGK) ile imzaladığımız protokol bu 
çalışmalara örnek teşkil ediyor. Doha’da gerçekleştirdi-
ğimiz görüşmeler sonucunda iki ülkenin posta idareleri 
arasında yürütülecek ortak çalışmaların yol haritasını 
belirledik. Bu çerçevede başta e-ticaret olmak üzere 
çeşitli konularda mutabakata vararak parasal posta 
hizmetlerinin geliştirilmesi hususunda anlaşma imzala-
dık. SGK’nın yurt dışından getirdiği ilaçların Türkiye’deki 
adreslere teslimi konusundaki protokol ile bu alanda 
satın almadan alıcıya teslime kadarki tüm süreç devlet 
güvencesine bağlanmış oldu. Bu iki örneğin gösterdiği 
üzere Şirketimiz ulusal ve uluslararası başarılarla ülke 
ekonomisine katkıda bulunmaya son sürat devam ediyor.

PTT A.Ş.’nin hizmetlerini yürütmesinde katkısı bulunan 
tüm kişi ve kurumlara şükranlarımı sunuyor, geliştir-
diğimiz işbirliklerinin ülkemize hayırlı uğurlu olmasını 
temenni ediyorum.

Kenan Bozgeyik
Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür 

Dünya Posta Birliği İdari Konsey Başkanı

Turkish Post Chairman of Board and Director-General 
UPU Council of Administration Chair

Another important development which occurred last 
month was the visit paid by a delegation led by the 
Director General of the Universal Postal Union (UPU) 
Bishar Hussein. Indicating that the African countries 
want to develop themselves in the subject of e-com-
merce and that they are in need of an experienced 
country which will lead them, the delegation which 
met with our Minister of Transport, Maritime Affairs 
and Communication Ahmet Arslan communicated 
their demand that Turkey serves as a hub on this 
subject. This cooperation project, one of the main 
pillars of which will be our PTT, was welcomed in a 
highly positive manner by our government.

Our company continues to be party to several col-
laborations at home and abroad with the decisive-
ness to be a brand in the country, in its region and in 
the world regarding the sectors in which it provides 
services. Recently, the e-commerce platform efforts 
we have been carrying out with the Qatari Post 
and the protocol we signed with the Social Security 
Institution (SGK) are the examples of these works. 
As a result of the meetings we held at the Doha, 
we identified the roadmap of the joint works to be 
carried out between the postal administrations of 
the two countries. Within this framework, we signed 
an agreement on the development of the monetary 
postal services by agreeing on several issues, in 
particular on e-commerce. With the protocol on the 
delivery of the drugs imported by the SGK to the ad-
dresses in Turkey, the entire process from purchas-
ing to delivery to receivers will be guaranteed by the 
state. As these two examples illustrate, our Compa-
ny continues to contribute to the state economy at 
full speed with national and international successes. 

I would like to express my gratitude to all the people 
and institutions who contribute to maintenance of 
the PTT Corp.’s services and hope that the  collab-
orations we developed will do good for our country.
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14 Şubat 2017 günü ODTÜ Teknokent’te 
5G Mükemmeliyet Merkezi’nin açılışı 
yapıldı. 5G başta olmak üzere iletişim 
teknolojileri alanında faaliyet göste-
recek ve millî üretime yoğunlaşacak 
merkezin açılışına Başbakan Binali Yıl-
dırım’ın yanı sıra Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü 
ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 
Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan ile sektör 
temsilcileri katıldı.

Açılış töreninde bir konuşma yapan Baş-
bakan Binali Yıldırım ülkemizdeki tek-
nokent sayısının 15 yıl içinde 2’den 64’e 
çıktığına dikkat çekerek, “Yetişmiş insan 
gücü en büyük kaynağımız, mukayeseli 

1 5G MÜKEMMELİYET  
MERKEZİ AÇILDI
5G CENTER OF EXCELLENCE OPENS

The 5G Center of Excellence was opened 
in the Middle East Technical University  
(ODTÜ) Teknokent on 14 February 2017. 
Besides Prime Minister Binali Yıldırım, Mi-
nister of Transport, Maritime Affairs and 
Communication Ahmet Arslan, Minister of 
Science, Industry and Technology Faruk 
Özlü and President of the Information and 
Communication Technologies Authority Dr. 
Ömer Fatih Sayan participated in the ina-
uguration of the center which will carry out 
activities in communication technology and 
focus on the national production. 

Delivering a speech in the inauguration 
ceremony, Prime Minister Binali Yıldırım po-
inted out that the number of technocities in 
our country increased from 2 to 64 in 15 ye-
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üstünlüğümüz. Bütün bunları değerlendirerek bilişim ve 
teknoloji alanında çok ciddi fark oluşturabiliriz” dedi. 
5G Mükemmeliyet Merkezi’nin özel sektör ve kamunun 
çalışmalar yürütebileceği bir laboratuvar işlevi göre-
ceğini ifade eden Yıldırım konuşmasını şöyle sürdürdü: 
“Üretilen yerli yazılımlar, ağ altyapıları, diğer bütün 
teknolojilerin testleri burada yapılacak. Bütün bu test-
lerden sonra elde edilen başarılı sonuçlar da uluslara-
rası sektörde yerini almış olacak. Türkiye 5G’de sadece 
uygulayıcı değil, aynı zamanda bu teknolojinin üreticisi 
olacak. Bakanlığa ilk başladığım gün söylediğim bir şey 
var: Bilgiyi kullanmak yetmez; bilgiye sahip olacaksınız, 
bilgiyi üreteceksiniz. Başkalarının da bu bilgiye erişimine 
imkan tanıyacaksınız. Bunu başardığımız zaman bir yere 
gelmiş oluruz.” Başbakan Binali Yıldırım, konuşmasında 
bilişim altyapısının millî güvenlikle doğrudan ilgili oldu-
ğuna da değindi.

5G Mükemmeliyet Merkezi’nin açılışında Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da bir 
konuşma yaparak bilgi ve iletişim teknolojilerinde yerli 
üretimin önemine dikkat çekti. Bu bağlamda 5G Mü-
kemmeliyet Merkezi’nin önemli rol üstleneceğine olan 
inancını dile getiren Bakan Arslan, “5G’nin en önemli 
beklentilerinden biri iletişim hızındaki artış olarak gö-
zükmekte. Ancak bu süreçte en önemli kazanım, ağ ve 
ağ altyapılarının yazılımlarının millî olarak geliştirilmesi 
ve bu anlamda yol almak olacak. Bu noktada, bu tür 
tesisler sayesinde ülke olarak katkımızı artırabileceğimiz 
ve diğer ülkelerle mukayese edildiğinde özgün çalışma-
lar gerçekleştirebileceğimiz bir aşamaya ulaştığımızı 
memnuniyetle ifade etmem gerekir” dedi.

ars and said, “Qualified labor force is our greatest source and 
our comparative superiority. By utilizing all of them, we can 
make a remarkable difference in informatics and techno-
logy.” Indicating that the 5G Centre of Excellence will serve as 
a laboratory in which private and public sectors can carry out 
works, Yıldırım continued his speech by saying, “The tests of 
national software produced, network infrastructures and all 
technologies will be held here. The successful results achieved 
after these tests will also take their place in the international 
sector. In the 5G field, Turkey will be the implementer as well 
as the producer of this technology. I’ve been pointing out a 
single issue since the day I started working at the Ministry: It 
is not enough to use the information; you have to produce the 
information. You shall allow others to use that information, as 
well. The moment you accomplish this, you will reach a point.” 
In his speech, Prime Minister Binali Yıldırım also pointed out 
the fact that the informatics infrastructure is directly related 
to national security. 

Giving a speech at the opening of the 5G Centre of Excellen-
ce, Minister of Transport, Maritime Affairs and Communicati-
on Ahmet Arslan emphasized the importance of the national 
production in information and communication technologies. 
Expressing his belief that the 5G Centre of Excellence will 
take on an important duty within this perspective, Minister 
Arslan said, “It seems that one of the greatest expectations 
from 5G is the increase in speed in communication.  However, 
within this process, the greatest achievements are the natio-
nal development of the network and network infrastructure 
software and proceeding in this sense. At this point, I would 
like to gladly state that we have reached a level where we can 
increase our contribution as a country and create our unique 
works compared to other countries owing to such facilities.”
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleş-
me Bakanı Ahmet Arslan ve Kal-
kınma Bakanı Lütfi Elvan, 12 Şubat 
2017 tarihinde Kars’ta Karayolları 
18. Bölge Müdürlüğü’nde “Cazibe 
Merkezleri Programı Tanıtım Top-
lantısı”nda yatırımcılarla bir araya 
geldi. 

2 “CAZİBE MERKEZLERİ” 
KALKINMAYI HIZLANDIRACAK
ATTRACTION CENTERS TO SPEED UP 
DEVELOPMENT

Cazibe 
Merkezleri 

Programı’yla 
yatırımların 

teşvik edilmesi 
hedefleniyor.
Through the 

Attraction 
Centers 

Program, 
it is aimed 

to promote 
investments.

On 12  February 2017,  Minister of 
Transport, Maritime Affairs and Com-
munication Ahmet Arslan and Minister 
of Development Lütfi Elvan came toget-
her with investors in the “Attraction Cen-
ters Program Promotion Meeting” at the 
18th Regional Directorate of Highways 
in Kars. 
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Toplantıda bir konuşma yapan Bakan Arslan, Cazibe 
Merkezleri Programı’nın 23 ilin kalkınmışlık farkını 
gidermek ve bu illerde yapılan yatırımlara ivme ka-
zandırmak amacıyla hayata geçirildiğini ifade etti. 
Cazibe Merkezleri Programı’nın başarılı olması saye-
sinde proje kapsamındaki illerde yatırım ve istihdamın 
artacağını belirten Arslan, “Sadece ülkemiz içerisinde 
değil, bulunduğumuz coğrafyada bize yakın ülkeler 
var, oraları da pazar yerleri olarak belirleyerek, orayı 
da hedef alarak inşallah biz kalkınmamızı sağlamış 
olacağız” dedi.

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ise Kars’ın büyük yatırım 
potansiyeline sahip olduğuna dikkat çekerek, “Kars, 
çok yüksek potansiyeli olan, ancak bugüne kadar bu 
potansiyelini yeterince değerlendiremediğimiz bir ili-
miz. Aslında AK Parti hükümetleriyle yerel ve bölgesel 
kalkınma alanında çok önemli değişimler yaşandı, çok 
önemli gelişimler sağlandı” dedi. 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki 23 ili kap-
sayan Cazibe Merkezleri Programı’yla yatırımların 
teşvik edilmesi suretiyle bu illerin rekabet gücünün 
artırılması ve insan kaynaklarının geliştirilmesinin yanı 
sıra illerdeki işsizlik oranının düşürülmesi ve dış göçün 
önlenmesi amaçlanıyor. 

Giving a speech in the meeting, Minister Arslan expres-
sed that the attraction centers were carried into effect in 
order to overcome the development disparity of 23 cities 
and to accelerate the investments made in these cities. 
Indicating that investment and employment will increase 
in the cities within the scope of this project owing to the 
success to be secured by the Attraction Center Program, 
Arslan said, “Not only in our country; there are countries 
close to us in our geography, I hope that we will ensure 
our development by determining them as markets and 
targeting them, as well.”

Pointing out that Kars has great investment potential, 
Minister of Development Lütfi Elvan said, “Kars is one 
of our cities which has great potential but from which 
could not benefit enough until today. In fact, owing to 
the governments of Justice and Development Party, 
great transformations were experienced and many de-
velopments were achieved in the field of national and 
regional development.” 

Owing to the promotion of investments through the Att-
raction Centers Program which comprises 23 cities in the 
Eastern and Southeastern Anatolia Region, it is aimed 
to increase the competitive power of these cities and to 
enhance their human resources as well as to decrease 
the unemployment rate in these cities and to prevent 
external migration.

9
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EVLERİN MUTEBER SAKİNİ, 
İLETİŞİMİN VAZGEÇİLMEZİ: 

RADYO
NOTABLE RESIDENT OF HOUSES, 

SINE QUA NON OF COMMUNICATION: 
RADIO 



Kimi uyanır uyanmaz açtı haberleri dinledi, kimi 
heyecanla bekledi bir gün önce yarıda bırakılan 
hikayenin devamını... Yeni çıkan şarkıcılar 
onunla tanındı, en beğenilen şarkılardan 
oluşturulan listeler merakla beklendi, maçlar 
hop oturup hop kalkıp dinlendi. 

Some turned it on and listened to the news as soon 
as they woke up, some waited for the follow-up of 
the story left unfinished the other day… Emerging 
singers became known owing to it, lists compiled by 
the most popular songs were awaited impatiently, 
soccer matches were listened to on pins and needles.  

Sanayileşmenin etkisiyle artan hızlı ve uzak mesafeli 
haberleşme ihtiyacı, telgraf sisteminin icadını sağlar. 
Bu bakış dünya iletişim tarihinde bir devrim niteliği 
taşır. Ne var ki telgraf, yalnızca yazılı mesajları ilete-
bilmektedir. Elektromanyetik alanında yapılan yeni ça-
lışmalar, yazının yanında sesin de iletilmesini mümkün 
kılar. Alman fizikçi Heinrich Rudolf Hertz, 1888 yılında 
radyo dalgalarını keşfeder. Dalgaları ölçmek için kul-
lanılacak birim daha sonra kendi soyadı ile adlandı-
rılacak ve tüm dünyada kullanılacaktır. Hertz’in çığır 
açan keşfinden kısa bir süre sonra David Hughes ses 
dalgalarını elektromanyetik akıma çeviren mikrofonu 
geliştirir. Bütün bu gelişmeleri yakından izleyen genç 

The need for immediate and long-distance communi-
cation, which increased due to the effect of industrial-
ization, ensured the invention of the telegraph system. 
This approach had the feature of being a revolution in 
the history of communication. However, the telegraph 
could only communicate written messages. New stud-
ies carried out in the electromagnetic field ensured the 
transmission of sound as well as writing. The German 
physicist Heinrich Rudolf Hertz discovered the radio 
waves in 1888. The unit used to measure the waves 
would later be named after his surname and would 
be used in the entire world. A short while after Hertz’s 
ground-breaking invention, David Hughes invented the 
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Oldukça kısa sürede bir kitle iletişim 
aracına dönüşüp gündelik yaşamda yer 

almaya başlayan radyo, 1927-1945 yılları 
arasında altın çağını yaşar.

After a quite short period of time, the 
radio, which turned into a means of mass 

communication and started to become 
a part of daily life, had its golden age 

between the years of 1927-1945.

İtalyan fizikçi Guglielmo Marconi kontrollü radyo sin-
yalleri göndermeyi başarır. 1895 yılında çatı katındaki 
odasına yerleştirdiği basit radyo alıcısı ve vericisi vası-
tasıyla 1 kilometre uzaklıktaki bir tarlada çalışan erkek 
kardeşine ilk radyo sinyalini yollar. 20. yüzyılda iletişim 
kurallarını sil baştan yazacak radyonun doğuşudur bu. 

Yeni bir kitle iletişim aracı

Oldukça kısa sürede bir kitle iletişim aracına dönüşüp 
gündelik yaşamda yer almaya başlayan radyo, 1927-
1945 yılları arasında altın çağını yaşar. Yayınlar gerek 
teknik gerek içerik bakımından hızla gelişir. 1930’lu yıl-
lara gelindiğinde hemen tüm dünyada radyo yayınları 
yaygınlaşır. Yayınlar çoğunlukla devlet tekelinde ya da 
denetimindedir. Radyo programları ise ağırlıklı olarak 
haber, müzik ve reklam yayınlarından oluşur. Dalga 
boylarının tahsisi için uluslararası birçok toplantı yine 

microphone which converts soundwaves into electro-
magnetic current. Following closely all these develop-
ments, Italian physicist Guglielmo Marconi managed to 
transmit controlled radio signals. By the medium of a 
radio receiver and transmitter he placed in his rooftop 
room in 1894, he sent the first radio signal to his brother 
who was working in the field 1 kilometer away. This was 
the birth of the radio which would rewrite the rules of 
communication in the 20th century. 

A new means of mass communication

After a quite short period of time, the radio, which 
turned into a means of mass communication and start-
ed to become a part of daily life, had its golden age 
between the years of 1927-1945. Broadcasts developed 
both in terms of technique and content. Come 1930s, 
radio broadcast became widespread almost in the 
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1935 yılında FM (Frekans 
Modülasyonu) bandı bulunur.
The FM (Frequency Modulation) 
band was found in 1935.

bu yıllarda yapılır, uzun mesafeli frekanslar ülkeler ara-
sında paylaşılır. 1935 yılında FM (Frekans Modülasyonu) 
bandı bulunur. FM bandı, yayıncılara daha kaliteli ve 
parazitsiz ses yayını yapma imkanı verir. Radyo yayın-
cılığı ile birlikte radyo üretimi de gelişir. 1940’lı yılların 
sonlarına doğru lambalı ve tüplü radyoların yerini tran-
sistörlü, daha küçük, portatif radyolar alır. Teknolojinin 
gelişmesiyle pilli radyolar günlük yaşama dahil olur. 

“Telsiz telefon” Türkiye’de

Ülkemizin radyo ile buluşması dünyada radyo kul-
lanımının başladığı ilk yıllara rastlar. Önceleri “telsiz 
telefon” olarak adlandırılan radyo, bir kitle iletişim 
aracı olarak 1927 yılında ülkeye tanıştırılır. İş Bankası, 
Anadolu Ajansı ve Falih Rıfkı Atay, Cemal Hüsnü Taray, 
Sedat Nur İleri gibi ülkenin ileri gelen gazetecilerinin 
ortaklığıyla kurulan Türkiye Telefon Telsiz Anonim Şir-
keti, Sirkeci’de bulunan Büyük Postane binasının iki 
odasını radyo stüdyosuna çevirir. ABD ve İngiltere’den 
5 sene sonra, Mayıs 1927’de ilk düzenli radyo yayınları 
dinleyicilerle buluşturulur. Ne var ki radyo cihazları ol-
dukça pahalıdır. Bu nedenle ilk yayınlar postane binası 
üzerine konulan vericiler aracılığıyla halka ulaştırılır. 
Spiker Sadullah Gazi Evranos ilk anonsunu “Alo Alo… 
Muhterem samiin. Burası İstanbul Telsiz Telefonu. 1200 
metre tul-u mevç, 250 kilosikl. Şimdi akşam neşriyatı-
mıza başlıyoruz” diye yapar. 

entire world. Broadcasts were generally either under 
the state monopoly or supervision. Radio programs 
were mostly composed of news, music and adver-
tisement broadcasts. Many international meetings 
for the assignment of wave length were also held in 
these years; long wave frequencies were shared by the 
countries. The frequency modulation (FM) band was 
found in 1935. The FM band provided the broadcast-
ers the opportunity to perform broadcasts of higher 
quality and without interference. With radio broadcast, 
radio production developed as well. Towards the end 
of the 1940s, smaller, portative radios with transistors 
replaced the ones with lamp and tube. With the devel-
opment of technology, battery-operated radios were 
included in the daily life. 

“Radio telephone” in Turkey

Our country’s rendez-vous with the radio corresponds 
to the early years when it started to be used in the 
world. In 1927, the radio, which was formerly called 
“radiotelephone”, was introduced in the country as a 
means of mass communication. The Radio Telephone 
Corporation of Turkey, which was established with the 
cooperation İş Bank, Anadolu Agency and the leading 
journalists of the country such as Falih Rıfkı Atay, Cemal 
Hüsnü Taray and Sedat Nur İleri turned two rooms of 
the Grand Post Office in Sirkeci into a radio studio. 5 
years after the United States of America and the Unit-
ed Kingdom, first radio broadcasts met the listeners 
in May 1927. However, the radio devices were quite 
expensive. So, the first broadcasts were transmitted to 
the public through the transmitters placed on the top of 
the post office. Presenter Sadullah Gazi Evranos made 
his first announcement as such: “Hello, Hello… Distin-
guished listeners. Here is the İstanbul Radio Telephone. 
1200 megahertz, 250 kilocycles. We start our evening 
broadcast.” 

13



Atatürk tarafından da desteklenen şirket kısa sürede 
yayınlarını geliştirir; haber ve müzik programlarına, 
spor müsabakalarına ve eğitim programlarına daha 
çok yer verilir. Ne var ki zamanla finansman açığı baş 
gösterir. Yayınlar yaygınlaşamaz. Radyo oldukça pa-
halı olduğundan satışları da sınırlı kalır. 1936 yılında 
radyo yayını yapma hakkı PTT’ye verilir. Radyo ya-
yınlarını dört yıl boyunca PTT yapacak ve radyo ağını 
yaygınlaştırmaya çalışacaktır. Ankara’da yeni verici 

Supported by Atatürk as well, the company enhanced 
its broadcasts in a short period of time; music and 
news programs, sports competitions and education-
al programs were given wide coverage. However, a 
finance deficit emerged by time. Broadcasts couldn’t 
become widespread. As the radios were too expensive, 
sales were limited, as well. The right of broadcast was 
entitled to the PTT in 1936. The PTT would broadcast on 
the radio for four years and would try to make the radio 
network widespread. A new radio transmitter became 
active in Ankara and the building of the radio broad-
casting house was constructed. In big cities, the use of 

 1936 yılında radyo yayını yapma hakkı PTT’ye verilir. 
Radyo yayınlarını dört yıl boyunca PTT yapacak ve 

radyo ağını yaygınlaştırmaya çalışacaktır.

 The right of broadcast was entitled to the PTT in 1936. 
The PTT would broadcast on the radio for four years 

and would try to make the radio network widespread.
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istasyonu devreye girer ve Radyoevi binası inşa edilir. 
Büyük şehirlerde radyo kullanımı artar. Atatürk’ün ölüm 
haberini pek çok eve radyo ulaştırır.  

1964 yılında çıkarılan 359 Sayılı Kanun’la radyo yayın-
cılığı yapma hakkı bir kamu tüzel kişiliği olan Türkiye 
Radyo Televizyon Kurumu’na (TRT) devredilir. TRT ile 
birlikte radyo yayıncılığı hızla gelişir. Hemen hemen her 
eve girmeye başlar radyo. Devletin denetiminde olan 
yayınlar çoğunlukla “ajans” olarak bilinen haber ku-
şakları, müzik programları ve eğitici yayınlardan oluş-
maktadır. 1974 yılında TRT1, TRT2 ve TRT3 radyo kanal-
ları yayın yapmaya başlar. Bu yıllarda radyo evlerin 
en önemli eğlencesidir. Çocuklar için özel hazırlanan 
masal programları ve eğitici kuşaklar yanında farklı 
yaşlardaki dinleyicileri radyo başına toplayan “Radyo 
Tiyatrosu” ve “Arkası Yarın” adı verilen kuşaklar en çok 
dinlenen programlar arasında yer alır. 

1974 yılında Kıbrıs’ın Sesi Radyosu yayına başlar. Bir 
sene sonra TRT radyosu yayınları Arapça, Yunanca, 
Bulgarca, İngilizce, Almanca gibi 15 ayrı dilde dinle-
yiciyle buluşturur. Daha sonra ülkeyle ilgili haberleri 
uluslararası platformlara en doğru şekilde duyurmak 
amacıyla kurulacak Türkiye’nin Sesi Radyosu, 24 dilde 
yayın yapacak ve İngiliz BBC Radyosu’ndan sonra dün-
yanın ikinci en büyük radyo kuruluşu olacaktır. 

the radio increased. It was the radio that conveyed the 
news of Atatürk’s death to many houses.

Owing to the Law No. 359, which was enacted in 1964, 
the right of radio broadcast was handed over to the 
Turkish Radio and Television Cooperation (TRT), a pub-
lic entity. With the TRT, radio broadcasting developed 
quickly. The radio started to be found in almost every 
house. Broadcasts, which were under the supervision of 
the state, were mostly composed of news time known 
as “news bulletin”, music programs and educational 
broadcasts. In 1974, TRT1, TRT2 and TRT3 radio chan-
nels started broadcasting. In those years, the radio was 
the most important entertainment of houses. Besides 
the story time programs prepared especially for chil-
dren and educational programs, the “Radio Theater” 
and “Soap Opera” programs, which brought the listen-
ers of different ages to the sphere of the radio, were 
among the programs listened to the most. 

In 1974, the radio of Voice of Cyprus started broadcast-
ing. A year later, the TRT radio transmitted broadcasts 
to the listeners in 15 different languages such as Arabic, 
Greek, Bulgarian, English and German. Later, the radio 
of Voice of Turkey, which was established in order to 
convey most correctly the news on the country to the 

1974 yılında TRT1, TRT2 ve TRT3 
radyo kanalları yayın yapmaya 
başlar. Bu yıllarda radyo evlerin 
en önemli eğlencesidir. 

In 1974, TRT1, TRT2 and 
TRT3 radio channels started 
broadcasting. In those years, 
the radio was the most 
important entertainment of 
houses.
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“Radyomu istiyorum”

1990’lı yıllara kadar radyo yayını yapma hakkı yalnız-
ca TRT’ye aittir. Ancak gelişen teknoloji ve radyonun 
yaygınlaşması pek çok özel yayıncılık girişimini de 
tetikler. Yasadaki bazı boşluklardan yararlanan yayın 
kuruluşları 1990 yılından itibaren radyo ve televizyon 
yayınına başlar. TRT’nin alışılagelmiş programlarından 
farklı ve ağırlıklı olarak popüler müziğe yer veren özel 
radyo kanalları kısa sürede halkın vazgeçilmezi haline 
gelir. 1993 yılında İçişleri Bakanlığı’nın verdiği talimatla 
özel radyolar yasal olmadıkları gerekçesiyle kapatılır. 

international platforms, would broadcast in 24 lan-
guages and would become the second greatest ratio 
institution of the world after the BBC Radio of England. 

“I want my radio” 

Until the 1990s, the right of broadcasting was granted 
solely to the TRT. However, the developing technology 
and the radio, which became widespread, stimulated 
many private broadcasting initiatives. Taking advan-
tage of the legal gaps, broadcasting companies start-
ed radio and television broadcasting as of 1990. The 
private radio channels, which featured mainly popular 
music, contrary to the usual programs of the TRT, be-
came the sine qua non of the public in a short time. In 
1993, radios were closed upon the order of the Ministry 
of Interior on the grounds that they were not legal. 
However, this caused great discontent within the pub-
lic. Showing their reaction by putting black ribbons on 

TRT’nin 
alışılagelmiş 

programlarından 
farklı ve ağırlıklı 
olarak popüler 

müziğe yer veren 
yayınlar yapan özel 

radyo kanalları 
kısa sürede halkın 

vazgeçilmezi 
haline gelir. 

The private radio 
channels, which 
featured mainly 
popular music, 
contrary to the 

usual programs of 
the TRT, became 
the sine qua non 
of the public in a 
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 Ancak toplumda bu karar büyük memnuniyetsizlik ya-
ratır. Arabalarının antenlerine siyah kurdeleler takarak 
tepkilerini belli eden “radyoseverler” geniş çaplı bir 
protesto kampanyası başlatır. Devlet “Radyomu istiyo-
rum” sloganıyla özel radyoların yeniden yayına başla-
masını talep eden pek çok vatandaşın sesine kayıtsız 
kalmaz, kısa süre sonra yapılan yeni düzenlemeyle özel 
radyolar yayın hayatına döner.

Televizyonun yaygınlaşması, gerek ülkemizde gerek 
dünyada radyonun şanlı saltanatını sona erdirse de 
günümüz dünyasında evlerde, işyerlerinde, araçlarda 
yer alan, çantalarda taşınabilen radyolar halen zevkle 
kullanıyor. Bununla birlikte internet üzerinden de radyo 
dinlenebilmesi ve cep telefonlarına radyo özelliğinin 
eklenmesi bu icadın aslında ne kadar önemli olduğunu 
gözler önüne seriyor. Dünya çapında yüz binlerce rad-
yo istasyonu yayın yapmayı sürdürüyor. Radyo, daha 
uzun yıllar en önemli kitle iletişim araçlarından biri ola-
rak anılmaya devam edecek gibi görünüyor.

the antennas of their cars, the “radio lovers” started a 
widespread protest campaign. The state didn’t remain 
silent to the voice of many citizens who demanded 
private radios to restart broadcasting; private radios 
returned to broadcasting with a new regulation made 
soon afterwards. 

Even though the spread of the television both in our 
country and in the world ended the glorious reign of 
the radio, which in today’s world can still be found in 
homes, offices and vehicles and can be carried in bags, 
are still used with pleasure. In addition to this, the fact 
that the radio can be listened to over the Internet and 
that the radio feature is added to the cell phones reveal 
how important this invention is. Hundreds of thousands 
of radio stations continue broadcasting throughout 
the world. It seems that the radio will continue to be 
considered one of the most important mass communi-
cation tools for years to come.

Dünya çapında yüz binlerce 
radyo istasyonu yayın yapmayı 
sürdürüyor. Radyo, daha uzun 
yıllar en önemli kitle iletişim 
araçlarından biri olarak 
anılmaya devam edecek gibi 
görünüyor.

Hundreds of thousands of radio 
stations continue broadcasting 
throughout the world. It seems 
that the radio will continue to 
be considered one of the most 
important mass communication 
tools for years to come.

17



Rö
po

rt
aj

PTT, TÜM BANKALARIN ŞUBE 
SAYILARI İLE KARŞILAŞTIRILDIĞINDA 
YAKLAŞIK ÜÇTE BİR PAZAR PAYIYLA 
LİDER KONUMDADIR

SEVTAP KORUNUR: 
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COMPARED TO THE NUMBER OF 
BRANCHES OF ALL BANKS, THE 
PTT IS IN THE LEADER POSITION 
WITH APPROXIMATELY ONE THIRD 
MARKET SHARE
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Pttbank, PTT A.Ş.’nin en önemli hiz-
met alanları arasında yer alıyor. 
Pttbank’ın iş ve işlemlerinden ana 
hatlarıyla bahseder misiniz?

PTT A.Ş. Genel Müdürlüğü, müşteri 
odaklı hizmet anlayışını benimsemek-
tedir. 3 Mart 2004 tarihinde hayata 
geçirdiğimiz Pttbank projesi ile müşte-
ri odaklı hizmet anlayışını hâkim kıla-
rak, sürekli atılım yapan hizmet kalite 
ve standardını yükseltme anlayışı ile 
özellikle bankacılığın olmadığı kırsal 
kesimde yaşayan vatandaşlarımızın 
finansal alanda ihtiyaçlarını gidere-
bilmek amaçlanmıştır. Bu projenin ilk 
ayağı olan otomasyon altyapısının 
tüm işyerlerimize yaygınlaştırılması 

PTT Bank is among the most impor-
tant service fields of PTT Corp. Can 
you tell us in general about the busi-
ness and operations of PTT Bank? 

The General Directorate of the PTT 
Corp. adopts an understanding of 
customer-oriented service. By mak-
ing the understanding of custom-
er-oriented service dominant through 
the PTT Bank project we carried into 
effect on 3 March 2004, it was in-
tended to meet the financial needs of 
our citizens who especially live in the 
rural areas, where there is no bank-
ing with an understanding of increas-
ing the service quality and standard 
which always leaps forward. In order 

Pttbank Daire Başkanvekili Sevtap Korunur, 
Türkiye genelinde en yaygın şube otomasyon 

ağına sahip PTT’nin, 1112 merkez, 2 bin 347 şube 
ve 972 acentesiyle ülkenin her köşesine hizmet 
götürdüğünü belirtiyor. Korunur, “PTT, değişen 

yüzü, hizmet kalitesi ve çeşitliliğiyle sektörün önemli 
aktörleri arasında yer almaktadır” diyor.

Acting Head of PTT Bank Department Sevtap 
Korunur indicates that the PTT, which has the 

most widespread automation network throughout 
the country, provides services in every corner of 
the country with its 1112 centers, 2 thousand 347 

branches and 972 agencies. Korunur says, “PTT is 
among the important actors of the sector with its 

changing face, service quality and diversity.”

19



Rö
po

rt
aj

“Şirketimiz 2016 
yıl sonu itibarıyla 

toplam 371 kurum ve 
kuruluş ile 529 ayrı 

işbirliği sağlamıştır.” 

“As of the end of 
2016, our company 
made 529 different 
collaborations with 
371 institutions and 

organizations.”

amacıyla 2016 yıl sonu itibarıyla 4 bin 431 adet işyerimiz 
otomasyona açık hale getirilmiştir. Tüm işyerlerimizde 
parasal iş ve işlemler saniyeler içerisinde yapılmaktadır. 
Türkiye çapında en yaygın şube otomasyon ağına sahip 
olan PTT, 1112 merkez, 2 bin 347 şube ve 972 acentesiyle 
ülkenin her köşesine hizmet götürmektedir. Ülke gene-
linde yaygın ağa sahip olan, en büyük tahsilat ve ödeme 
merkezi niteliği taşıyan PTT, hiçbir bankanın olmadığı 
1629 yerleşim yerinde vatandaşlarımızın finansal ihtiyaç-
larını karşılamaktadır. PTT, tüm bankaların şube sayıları 
ile karşılaştırıldığında yaklaşık üçte bir pazar payı ile lider 
konumdadır.

Şirketimiz 2016 yıl sonu itibarıyla toplam 371 kurum ve 
kuruluş ile 529 ayrı işbirliği sağlamıştır. Pttbank konsepti 
kapsamında altyapı çalışmaları son hızla sürdürülen oto-
masyon sistemi üzerinden işletilen, birbirinden farklı online 
hizmet çeşitleri de vatandaşımızın hizmetine sunulmuştur. 
PTT havale işlemleri, bankacılık işlemleri, hesap işlemleri, 
tahsilat işlemleri, Pttkart ve Pttmatik, ödeme işlemleri ve 
diğer ticari işlemlerin (abonelik başvurusu, bilet ve ürün 
satışı) yanı sıra son birkaç yıl içerisinde devreye alınan 
Hızlı Geçiş Sistemi (HGS), Pttcell, sosyal yardım ödemele-
rinde kullanılan Ön Ödemeli Sosyal Pttkart, ePttAVM.com, 

to make the automation infrastructure widespread in all 
our branches – which is the first step of this project – our 
4 thousand 331 branches were opened for automation 
as of the end of 2016. In all our branches, monetary 
works and operations are carried out within seconds. 
PTT, which has the most widespread automation net-
work throughout Turkey, provides services in every cor-
ner of the country with its 1012 centers, 2 thousand 347 
branches and 972 agencies. The PTT Corp., which has 
the most widespread network throughout the country 
and which has the feature of being the biggest collec-
tion and payment center, meets the financial needs of 
our customers in 1629 settlement areas where there is 
no bank. The PTT Corp. is in the leader position with ap-
proximately one third market share. 

As of the end of 2016, our company made 529 different 
collaborations with 371 institutions and organizations. 
Different kinds of online services operated through the 
automation system infrastructure, the works of which 
are carried out within the framework of PTT Bank con-
cept are put into the service for our citizens. The PTT 
money transfer operations, banking operations, account 
transactions, PTT Card and PTT Matik, payment trans-
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PTT Sigorta Platformu gibi projeler ile hizmet çeşitliliğini 
artırmıştır. Bu dönüşüme paralel olarak hizmet kanal-
larında da büyük değişimler yaşanmıştır. Müşterilerin 
işlemlerini daha kolay yapabilmeleri, zamandan tasarruf 
sağlayarak tüm hizmetlere tek noktadan ulaşabilmele-
rini sağlamak amacıyla uygulamaya konulan Pttmatik, 
Pttkart, Pttbank İnternet Bankacılığı, Cep Pttbank mobil 
uygulamaları Pttbank konseptinin tamamlayıcı unsurları 
olmuştur. Şirketimiz envanterinde bulunan 2 bin 126 ci-
haza ek olarak, 2016 yılında 900 adet, 2017 yılında da bin 
adet cihaz yatırımı yapılması planlanmıştır. Bu yatırım-
larla Pttmatik sayısının 4 bine çıkarılması hedeflenmek-
tedir. Ayrıca 2023 vizyonu çerçevesinde her yıl yapılacak 
alımlarla birlikte cihaz sayısının 9 bin adede yükseltilmesi 
hedeflenmektedir.

Şirketimiz ile Sosyal Güvenlik Kurumu, Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü,  
İş-Kur Genel Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Da-
yanışma Vakıfları arasında imzalanan protokoller kap-
samında işyerlerimizde maaş/aylık ve sosyal yardım 
ödemeleri ile SGK prim tahsilatları yapılmaktadır. Ayrıca 
Şirketimiz ile SGK arasında imzalanan protokol kapsa-
mında işyerlerimizden ilk aylıklar ve emekli ikramiyeleri 
hariç geçici işgöremezlik, şahıs tıbbi malzemeleri, emzir-
me yardımı, şahıs sağlık yolluğu yardımı gibi ödemelerin 
yapılması işlemlerine kısa süre içerisinde başlanacaktır. 
Bununla birlikte hayata geçirilmesi kararlaştırılan uygu-
lama kapsamında Şirketimiz de emeklilere promosyon 
ödemesi yapacaktır.

Tüm işyerlerimizden yurt içi havale ve posta çeki hizmet-
leri online olarak sağlanmaktadır. Şirketimiz bünyesinde 
açılan posta çeki hesap sayısı 2016 yıl sonu itibarıyla  
7 milyon 605 bin 939 adede ulaşmıştır. Yurt dışı havale hiz-
meti halen 13 ülke ile posta yoluyla, 22 ülke ile EUROGIRO 
sistemi üzerinden karşılıklı ve Türkiye-yurt dışı yönünde 
Makedonya ile sürdürülmektedir. Şirketimizin kurduğu 
sistem üzerinden ise Azerbaycan ve KKTC ile online ola-
rak yurt dışı havale hizmeti sağlanmaktadır. Yurt dışına 
havale kabul ve ödeme işlemleri tüm merkezlerimizce 
yerine getirilmektedir. Şirketimiz ile Western Union firması 
arasında 2004 yılında imzalanan protokol çerçevesinde, 
şu an için 2 binin üzerinde işyerimizde hızlı para transferi 

actions and other commercial operations (applications 
of subscription, ticket and product sales) as well as pro-
jects like HGS (Fast Transit System) carried into effect in 
recent years, PTT Cell and Prepayment Social PTT Card 
used in the social security payments, ePttAVM.com and 
PTT Insurance Platform increased the diversity of the 
services. In parallel with this transformation, there were 
great changes in service channels. The applications of 
PTT Matik, PTT Card, PTT Bank Internet Banking, PTT 
Bank mobile applications which was put into service so 
that the customers can perform their operations much 
easily and that they can reach all the services through 
a single point, were the complementary elements of the 
PTT Bank concept. In addition to 2 thousand 126 ma-
chines in our Company’s inventory, an investment of 900 
machines in 2016, 1000 machines in 2017 is planned. With 
these investments, it is intended that the number of PTT 
Matiks increases to 4 thousand. In addition to this, with 
the purchases to be made each year within the frame-
work of the 2023 vision, it is intended that the number of 
machines increases to 9 thousand.

Within the framework of the protocols made with the 
Social Security Institution, the General Directorate of 
Social Assistance of the Ministry of Family and Social 
Policies, the General Directorate of the Turkish Employ-
ment Agency and the Foundations of Social Help and 
Solidarity, payments of salaries and social assistances 
as well as the Social Security Institutions (SGK) premi-
ums are carried out. In addition to this, within the frame-
work of the protocol signed between our Company and 
the Social Security Institution, except the first salaries 
and retirement grants, the payments such as benefits 
for temporary incapacity, personal medical equipment, 
nursing grants, travel allowances will start to be paid 
in a short period of time. In addition to this, within the 
framework of the application, which decided to be 
carried into effect, our Company will make promotional 
payment to retirees.

Online domestic money transfers and postal cheque 
services are provided in all our branches. The number 
of postal cheque accounts opened within our Company 
reached 7 million 605 thousand 939 as of the end of 
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hizmeti verilmektedir. Ayrıca, Uluslararası Ödeme Şartlı 
Gönderi Hizmeti 13 ülkeyle (Arnavutluk, Çek Cumhuriyeti, 
Gürcistan, İsviçre, İspanya, İtalya, KKTC, Macaristan, Mı-
sır, Moldova, Portekiz, Romanya ve Yunanistan) karşılıklı 
olarak yürütülmektedir.

PTT A.Ş.’nin bu yaygın ağı hizmetlerinize ve vatandaşla 
ilişkilerinize nasıl yansıyor?

Pttmatikler, sektördeki diğer bankalara kıyasla çok daha 
kısa bir geçmişe sahip olmasına rağmen hem cihaz sayısı 
hem de banka ve kredi kartı ile yapılan para çekme işlem 
cirolarına göre sektör sıralamasında ilk 10’a girmeyi ba-
şarmıştır. Para çekme işlemleri dışında Pttmatiklerin diğer 
işlemlerde de yoğun kullanıldığı göz önüne alındığında 
yurdun dört bir yanında çok önemli bir ihtiyaca cevap 
verdikleri görülmektedir. Ülke genelinde hiçbir banka 
ATM’sinin bulunmadığı toplam 175 yerleşim yerinde sa-
dece Pttmatikler vatandaşlarımıza hizmet vermektedir.

2016. International money transfer services bilaterally 
continues through post with 13 countries, over the EU-
ROGIRO system with 22 countries  and with Macedonia 
in the direction of Turkey-abroad. Over the system es-
tablished by our Company, online international money 
transfer services are executed with Azerbaijan and the 
Turkish Republic of Northern Cyprus. International mon-
ey order admittance and payment operations are given 
by all our centers. Within the framework of the protocol 
signed with Western Union in 2004, fast money order 
services are for now provided in more than 2 thousand 
branches. In addition to this, the International Cash-On 
Delivery Services are bilaterally carried out in 13 coun-
tries (Albania, Czech Republic, Georgia, Switzerland, 
Spain, Italy, Turkish Republic of Northern Cyprus, Hun-
gary, Moldova, Portugal, Romania and Greece). 

“Ülke genelinde hiçbir 
banka ATM’sinin 
bulunmadığı toplam 175 
yerleşim yerinde sadece  
Pttmatikler 
vatandaşlarımıza 
hizmet vermektedir.”

“Throughout the country, 
in 175 settlement areas, in 
which no ATMs of any bank 
can be found, only  
PTT Matiks provide service 
to our citizens.” 
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PTT Sigorta, Pttbank çatısı altında sunulan hizmetler ar-
asında bulunuyor. PTT Sigorta müşterilerine ne gibi kolay-
lık ve avantajlar sağlıyor?

PTT Sigorta adı altında sigortacılık hizmetlerini tek bir 
çatı altında toplayarak sigorta şirketlerinin üye olduğu bir 
platform oluşturulmuştur. PTT Sigorta, üye sigorta şirketle-
rinin bu platformda sunmuş olduğu ürünlerin müşterilere 
teminat-fiyat alternatifleriyle sunulması avantajı sağla-
maktadır. Müşteriler fiyata göre ya da alışkanlık duydukları 
sigorta şirketine göre seçim yaparak işlemlerini kolaylıkla 
tamamlamaktadır.

Pttkart hizmetlerinizin bankacılık işlemlerinin gerçekleştiril-
mesinde hız ve kolaylık avantajı sunduğunu biliyoruz. Bu 
konuda neler söylemek istersiniz?

Pttkart hizmeti 2011 yılında sunulurken, tüm sosyal yardım 
ödemeleri ön yüklemeli (prepaid) Sosyal Pttkart aracılığıy-
la verilmeye başlamıştır. Ön yüklemeli Pttkart sahipleri yar-
dım ödemelerini sıra beklemeden Pttmatiklerin yanı sıra 
tüm banka ATM’lerinden nakit alabilmekte, kartları ile yurt 
içi ve yurt dışı alışveriş yapabilmektedirler. Ön yüklemeli 
Pttkartlar için hak sahiplerinden herhangi bir kart aidatı, 
işletim ücreti, güven akçesi vb. ücretler alınmamaktadır.

Şirketimiz işlem çeşitliliğinin ve müşteri potansiyelinin 
artırılması amacıyla 12-25 yaş grubuna yönelik “Genç  
Pttkart” uygulamasının devreye alınması planlanmaktadır. 
Çalışmaları devam etmekte olan proje kapsamında Genç 
Pttkart’ın ön yüklemeli bir kart olarak tasarlanması; isten-
diğinde ebeveyne ait posta çeki hesabına bağlı ek kart 
olarak tanımlanabilmesi; Genç Kartların harçlık isteme, 
ebeveyn hesabına bağlı Genç Kartlara harçlık gönder-
me, hesap hareketleri vb. akışları kapsayacak şekilde bir 
aplikasyona bağlı olarak çalışması; sonrasında Genç Ptt-
kart’tan Genç Pttkart’a ücretsiz/düşük ücretli para transfe-
ri, düşük ücretli mobil havale vb. hizmetlerde özel indirimler 
uygulanması; Pttcell hatlarına TL yüklemelerinde bedava 
konuşma, internet kullanımı, SMS vb. kazanılması ile  
ePttAVM.com’dan alışverişlerde indirim gibi faydaların 
sağlanması hedeflenmektedir. Projeyle ilgili analiz ça-
lışmaları devam etmekte olup projenin 2017 yılının ikinci 
yarısında devreye alınması planlanmaktadır.

How is the wide network of PTT Corp. reflected onto your 
services and your relationship with citizens?

Even though PTT Matiks have a much recent history than 
those of other banks in the sector, they managed to be 
listed in top ten of the sector for number of machines 
and their cash withdrawal turnovers made through 
bank and credit cards. Considering that PTT Matiks are 
used intensely in other operations as well as the cash 
withdrawal operations, it is seen that they meet a very 
important need all around the country. Throughout the 
country, in 175 settlement areas, in which no ATMs of any 
bank can be found, only PTT Matiks provide service to 
our citizens. 

PTT Insurance is among the services delivered by PTT 
Bank. What kind of facilities and advantages does PTT 
Insurance provide for its customers?

By bringing together the insurance services under the 
name of PTT Insurance, a platform in which the insur-
ance companies are members, was formed. PTT Insur-
ance provides the advantage of delivering the products 
which the member insurance companies offer to the 
customers in this platform with insurance-price alterna-
tives. Customers can easily complete their operations by 
choosing the price or the insurance company they are 
used to. 

We know that your PTT Card Services provide speed and 
facility in carrying out banking operations. What would 
you like to say on this issue? 

While the PTT Card service was being offered in 2011, 
all social assistance payments started to be paid via 
Prepaid Social PTT Card. The owners of Prepaid Social 
PTT Card can receive their assistance payment via PTT 
Matiks as well as all the ATMs of all the banks in cash 
without waiting in queue and do shopping at home and 
abroad with their cards. No cards fees, transaction fees 
and security premiums are collected from the benefi-
ciaries for the Prepaid PTT Cards. 

In order to increase the diversity of operations and the 
customer potential of our Company, it is planned to 
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2016 yıl sonu itibarıyla yaklaşık 270 bin internet bankacılığı 
ve 8,5 milyon Pttkart sahibi müşteriye sahip olan PTT, de-
ğişen yüzü, hizmet kalitesi ve çeşitliliğiyle sektörün önemli 
aktörleri arasında yerini almaktadır.

Hızlı Geçiş Sistemi (HGS), hem trafik yoğunluğunu azalt-
ması hem de PTT A.Ş.’nin en kârlı işlemleri arasında yer 
almasıyla büyük önem taşıyor. Bu sisteme ilişkin değer-
lendirmeleriniz nelerdir?

HGS projesinin, devreye alındığı 17 Eylül 2012 tarihinden 
itibaren hızlı bir şekilde ilerleyerek tüm yönleriyle yay-
gınlaşması sağlanmış ve 1 Şubat 2017 tarihi itibarıyla 
10 milyonu aşkın aktif müşteriye ulaşılmıştır. 2016 yılına 
kadar toplam 806 milyon adet etiketli geçiş sağlanan 
yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Yurt içinde kısa bir 
sürede büyüyen ve gelişen HGS, Triangle Management 
Services tarafından 2000 yılından beri düzenlenen ve tüm 
dünyadan posta işletmelerinin çeşitli kategorilerde yarış-
tığı Dünya Posta Ödülleri’nde (World Mail Awards) 2015 
yılında Şirketimize “Büyüme” (Growth) kategorisinde bi-
rincilik ödülü kazandırmıştır. 2012 yılında Otoyol ve Boğaz 
Köprüleri’nde devreye alınan HGS projesi, ilerleyen dö-
nemlerde feribot işletmeciliğinde ve yeni yapılan yap-iş-
let-devret otoyollarında da kullanılmaya başlamıştır. Millî 
Parklar’da giriş ücreti tahsilat sistemi projesi ile akaryakıt 
firmalarıyla kurumsal HGS projelerine yönelik çalışmalar 
devam etmektedir.
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carry out the application of “Young PTT Card” intended 
for the age group of 15-25. Within the framework of the 
project, the works of which continue, it is intended that the 
PTT Card for Youth is designed as a prepaid card and that 
it is designed as a card which can be identified an addi-
tional card to the parents’ postal cheque account on de-
mand, that it works under an application through which 
pocket money can be demanded, pocket money can be 
sent to the Young Cards that are linked to the parents’ 
accounts, and includes flows such as statement of ac-
count etc., and later that it provides benefits such as free 
or low-commissioned money transfers from PTT Card to 
Young PTT Card, special discounts in low commissioned 
mobile money order services, free call opportunity, free 
Internet use, SMS grants, etc. in TL depositing on PTT Cell 
lines as well as discounts in shopping at ePttAVM.com. 
The analysis studies on the project continue; it is planned 
that it is put into practice in the second half of 2017. 

As of the end of 2016, the PTT, which has 270 thousand 
online banking and 8.5 million PTT Card owner custom-
ers, is among the important actors of the sector with its 
changing face, service quality and diversity.

The Fast Transit System (HGS) has great importance 
due to the fact that it decreases the density of the traffic 
and that its among the most profitable operations of PTT 
Corp.  What are your evaluations regarding this system?

Since 17 September 2013, the day when the HGS project 
was carried into effect, it was ensured that it became 
widespread with all its aspects and as of 1 February 2017 
the system reached over 10 million active users. Until 
2016, 806 million labeled passages has been ensured 
and the HGS is widely used. With the HGS project, the 
system, which grew and developed in a short time in the 
country, brought the first prize in 2015 to our Company in 
the “Growth” Category of the World Mail Awards in which 
many postal administrations compete in several catego-
ries and which is organized by the Triangle Management 
Services since 2000. The HGS, which was put into practice 
in highways and bridges of Bosporus in 2012, started to be 
used in ferryboat management and in newly constructed 
highways of build-operate-transfer in the forthcoming 

“HGS projesi 1 Şubat 
2017 tarihi itibarıyla 

10 milyonu aşkın aktif 
müşteriye ulaşmıştır.”

“As of 1 February 
2017, the HGS project 

reached over 10 
million active users.”
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Sizce bazı PTT işyerlerinde mesai saatlerinin uzatıl-
masının ne gibi etkileri olacaktır?

Pilot olarak belirlenen bazı işyerlerimizde Şirketimiz pres-
tijinin korunması, müşterilerimize hizmetlerimizin daha 
etkin ve verimli sunulabilmesi, bunun yanı sıra işyerleri-
mizde görevli personelden daha etkin yararlanılabilmesi 
ve müşteri yoğunluğunun minimize edilerek memnuniye-
tin artırılmasını teminen 2 Ocak 2017 tarihinden itibaren 
08:30-19:00 saatleri arasında hizmet verilmeye başla-
mıştır.

Bankacılık sektöründeki gelişmelere ilişkin değerlendir-
melerinizi alabilir miyiz?

Yürütülen faaliyetler ve elde edilen başarılı sonuçlar 
neticesinde Şirketimiz, ana faaliyet kolu olan Pttbank ile 
yüksek katma değer yaratarak ülke ekonomisine önemli 
katkılar sağlamaktadır. Pttbank, ürün ve hizmetlerinin 
yanında diğer ana faaliyet kolları olan posta, kargo, 
lojistik, elektronik hizmetler alanlarında da Şirketimiz 
vizyon, misyon ve hedefleri doğrultusunda çalışmalarını 
yürütmektedir. Bankacılık lisansımız bulunmamakla bir-
likte sahip olduğumuz yasal yetki ve izinlerle yürütülen 
finansal hizmetlerden sağlanan sosyal ve ekonomik fay-
da göz önünde bulundurulduğunda bir “evrensel banka” 
gibi hizmet vermekteyiz. PTT’nin bir aktör olarak finansal 
piyasalarda daha fazla yer alması ve günün gereksinim-
lerine yönelik interaktif müşteri odaklı hizmet vermesinin, 
kârlı bir kuruluş olarak hak ettiği yeri sağlamlaştırması 
açısından gerekli olduğunu düşünüyoruz.

periods. The project on the collection of entrance fees 
in national parks and the works on the institutional HGS 
projects regarding the fuel oil companies continue. 

In your opinion, what will be the effect of extending the 
working hours in some PTT branches?

In some of our branches which are determined as pilot 
branches, in order to protect the prestige of our Compa-
ny, to provide our services to our customers more effec-
tively and efficiently as well as to take more advantage of 
the professional staff in our branches and to increase the 
customer satisfaction by minimizing the density, services 
started be provided between the hours of 08:30-19:00 
since 2 January 2017. 

Can we have your evaluations regarding the develop-
ments in the banking sector? 

As a result of the activities carried out and the successful 
results achieved, our Company makes important contri-
butions to the country’s economy by creating high added 
value. Besides its products and services, PTT Bank con-
tinues its works in other fields in which the main activities 
are post, cargo, logistics, e-services in accordance with 
the vision, mission and targets of our Company. Even 
though we do not have a banking license, we serve as a 
“universal bank” taking into consideration the social and 
economic benefits provided from the financial services 
which are carried out with legal authorization and per-
mit. We think that the fact the PTT takes further place in 
financial markets as an actor and that it serves in an in-
teractive customer-based manner regarding the current 
requirements is necessary in terms of strengthening the 
place it deserves as a profitable company.

“Pilot olarak belirlenen bazı 
işyerlerimizde 08:30-19:00 saatleri 
arasında hizmet verilmeye başlamıştır.”
“In some of our pilot branches, 
services started be provided 
between the hours of 08:30-19:00.”
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TARİHE NOT DÜŞEN  
FİLATELİK GELENEKLER
Philately traditions 

making mark on historyPh
ila
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ly



İngiltere Posta İdaresi’nin 1840 yılında gönderi ücretlerinin ödendiğini 
belgelemek üzere pul basmaya başlamasından kısa süre sonra pullar, 

bu amacı aşarak koleksiyon amacıyla da üretilir. Pullarla birlikte 
filatelik zarflar adıyla anılan zarflar başta olmak üzere pek çok yeni 

ürün de çok geçmeden dünya kültür hayatına girer.

Soon after the English Post started issuing stamps in 1840 in order to 
document that the postal fees were paid, stamps – going beyond their 

purpose – started to be produced for collection purposes. Besides 
stamps, notably the covers which are called philatelic covers and 

many new products entered the cultural life of the world shortly after. 

Postage stamps, which were considered as small doc-
uments to be stuck on posts in order to document that 
postal fees were paid, turned into a collection material 
in a very short time which grabbed attention almost in 
every corner of the world. Not remaining unresponsive 
to this interest, postal administrations started producing 
stamps in a variety which could not be seen in official 
documents. 25 years after the first stamp was issued 
(1865), the French collector Georges Herpin published a 
magazine called Collectors of Postage Stamps (Le Col-
lectionneur de Timbres-Postes). Derived from the word 
philos which means “love” and atelia which means “ex-
empt from tax” in Greek, the word “philately” was used 
for the first time in this magazine, as well. The field of 
interest of philatelists diversified shortly after. As well as 
the classical collections in which stamps of one country 

Posta ücretinin ödendiğini belgelemek üzere gönderi-
nin üzerine yapıştırılacak küçük bir makbuz niteliğinde 
düşünülen posta pulları, çok kısa zamanda dünyanın 
hemen her yerinde ilgi uyandıran bir koleksiyon malze-
mesine dönüşür. Posta idareleri de bu alakaya kayıtsız 
kalmayarak sıradan resmî belgelerde görülmeyecek bir 
çeşitlilikle pul üretmeye başlar. İlk pulun basılmasından 
25 yıl sonra (1865), Fransız koleksiyoncu Georges Her-
pin, Posta Pulları Koleksiyonerleri (Le Collectionneur 
de Timbres-Postes) adlı bir dergi yayımlar. Yunancada 
“sevgi” anlamına gelen philos ile “vergiden bağımsız” 
anlamındaki atelia sözcüklerinden türetilen “filateli” 
de ilk kez bu dergide kullanılır. Filatelistlerin ilgi alan-
larıysa çok geçmeden çeşitlenir. Bir ülkeye ait pulların 
belli bir tarihten başlayarak eksiksiz olarak toplandığı 
klasik koleksiyonların yanı sıra pulların üzerindeki görsel 
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malzeme veya konu esas alınarak oluşturulan tematik 
koleksiyonlar yaygınlaşır. Hayvanlar, bitkiler, spor dalla-
rı, özel günler, folklorik ögeler gibi temalar filatelistlerin 
ilgisini çektikçe pul üretiminde gözle görülür bir çeşitlilik 
sağlanır. Ancak koleksiyonerler bununla da yetinmez. 
Pulların damgalanma biçimi, damgalarda kullanılan 
ibarelerin farklılığı gibi unsurlar da değişik koleksiyon-
lara kapı açar. 

Filatelinin alanının genişlemesi, posta idarelerinin de 
pullara gönderi ücretlerinin ödendiğini belgelemekten 
farklı bir anlam yüklemesini sağlar. Özel damgalarla 
damgalanmış, pul veya pul baskısı taşıyan, üzerlerinde 
özel tasarımlara yer verilen ve genel olarak filatelik zarf 
adıyla anılan zarflar, bugün dünya çapında önemli bir 
koleksiyon malzemesidir. Posta işlemlerinde kullanılma-
yan, yalnızca filatelistlerin ilgisine sunulan bu ürünler, 
filatelinin posta sektörünün işlevsel bir ürünü olmaktan 
çok bir kültür unsuru olduğunu gösterir.  

are collected in full starting from a certain date, the-
matic collections which are formed by taking visual ma-
terials and subjects on stamps as basis, became wide-
spread. As the themes such as animals, plants, sports 
branches, specific dates, folkloric elements grabbed the 
attention of philatelists, a great diversity was achieved 
in stamp production. However, collectors did not content 
themselves with that. The postmarking shape of stamps 
and elements such as the difference of expressions used 
in the stamps opened the door to various collections. 

The propagation of the philately field ensured that the 
postal administrations attributed a meaning to stamps 
different than documenting that the postal fees were 
paid. The covers, which are postmarked with different 
stamps, which have stamp or stamp print, on which 
special designs are used and which are generally called 
philatelic covers are worldwide important collection 
materials today. These products which are not used 
in postal operations and which are only served for the 

Filatelinin alanının 
genişlemesi, posta 

idarelerinin de 
pullara gönderi 

ücretlerinin ödendiğini 
belgelemekten farklı 

bir anlam yüklemesini 
sağlar.

The propagation of 
the philately field 
ensured that the 

postal administrations 
attributed a meaning to 

stamps different than 
documenting that the 
postal fees were paid.
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Filatelik zarflar arasında en çok öne çıkan ilkgün zarflarıdır. 
Sürekli pul, seri sürekli pul, anma pulu veya anma blo-
kunun tedavüle sunulmasıyla eşzamanlı olarak piyasaya 
çıkan, ilgili pul veya blokun yapıştırıldığı, ilkgün damgasıyla 
damgalanmış bu zarfların üzerinde pulun temasıyla ilgili 
görsel tasarıma da yer verilir. İlkgün damgası, anma pulu 
ve sürekli posta pullarının tedavüle çıkarıldıkları gün, yalnız 
bu pulların ve aynı gün tedavüle çıkarılan aynı konudaki 
pul baskılarının iptalinde kullanılmak üzere yaptırılan ve 
üzerlerinde konu ile ilgili tasarım bulunan tarih damgaları-
na verilen addır. Bu damgalar pulun dolaşıma girdiği gün 
kullanıldıktan sonra imha edilir. 

Üzerinde bir anma pulu, sürekli posta pulu veya pul baskısı 
yer alan, damganın konusu ile ilgili tasarım bulunan ve özel 
tarih damgası ile damgalanmış filatelik zarflar özelgün 
zarfı olarak adlandırılır. Ulusal veya uluslararası etkinlikler, 
belirli gün veya haftalar, önemli kişilerin doğum veya ölüm 
yıldönümleri, devlet kurumlarının kuruluş yıldönümleri, 

interest of philatelists, depict that philately is an element 
of culture rather than a functional product of the postal 
sector. 

Among the philatelic covers, the ones which mostly 
come to the forefront are the first day covers. On these 
covers, on which a definitive stamp, a definitive stamp 
of a series, a commemorative stamp, a relevant stamp 
or block which is launched simultaneously with the com-
memorative block are stuck and which are postmarked 
with a first day stamp, a visual design regarding the 
theme of the stamp is used, as well. The first day stamp 
is the name given to the date stamps which are made 
on the day on which commemorative stamps and deriv-
ative postage stamps are put into circulation in order to 
be used for the annihilation of on these stamps and on 
which there exists a design about their subjects. These 
stamps are annihilated after being used on the day on 
which the stamp is put into circulation. 

29



Fi
la

te
li

uluslararası başarılar gibi konular özelgün zarflarının te-
malarını oluşturur. Özelgün zarflarında yer alan görsel 
malzeme ile yazılar, zarfın hangi amaçla basıldığını 
açıklar. Özelgün zarfı koleksiyonları pul koleksiyonla-
rında olduğu şekilde belirli tarihler arasında tedavüle 
çıkmış tüm ürünlere yönelebileceği gibi seçilen temalara 
ilişkin zarfların toplanması da mümkündür. 

Üzerlerinde bir anma pulu, sürekli posta pulu veya pul 
baskısı yer alan ve özeltarih damgası ile damgalanmış 
filatelik zarflar ise özeltarih damgalı zarf olarak adlan-
dırılır. Özeltarih damgalı zarfları özelgün zarflarından 
ayıran en önemli özellik, bu zarfların üzerinde damganın 
konusu ile ilgili tasarım bulunmamasıdır. Boş bir zarf 

The covers on which there exists a commemorative 
stamp, a definitive stamp or a stamp print, on which 
there is a design relevant to the subject and postmarked 
with a special day stamp are called special day cov-
ers. Subjects such as national and international events, 
special days and weeks, birth and death anniversaries 
of important figures, foundation anniversaries of state 
institutions constitute the themes of special say covers. 
The visual material and writings on the special day cov-
er explains the reason for which the cover was issued. 
As in stamp collections, special day cover collections 
can be aimed at products which are put into circulation 
between specific dates or it is possible to collect them 
according to the themes chosen. 

Filatelik zarf ve damgalar özel 
günlerin anısına üretildiği için 
tarihe not düşme işlevi taşır. 
Bunun yanı sıra filatelik zarfların 
koleksiyon değerini yükselten 
önemli etmenlerden biri düşük 
tirajla üretilmeleridir.

The philatelic covers and stamps 
have the feature of making 
their mark on history as they 
are produced in the memory 
of special dates. In addition to 
this, one of the factors which 
increases the collection value of 
the philatelic covers is that they 
are produced for low circulation. 

Ph
ila

te
ly
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The philatelic covers, on which there exists a commem-
orative stamp, a definitive stamp or a stamp print and 
which are postmarked with special date stamps, are 
called special date postmarked covers. The most im-
portant property, which distinguishes special day covers 
from special date postmarked covers, is that there exists 
no design about the subject of the stamp on it. General-
ly, a stamp which equals to the national postal fee and 
which has been recently put into circulation is stuck on 
special date postmarked covers, on which a blank cover 
or standard visual is printed. Special date is postmarked 
twice, on the stamp and on the free space, over the cov-
er to annihilate the stamp. Special date stamps are the 
date stamps which are issued for some important events 
for which no commemorative stamps are issued, which 
are about specific dates and events, which are issued to 
annihilate a commemorative stamp or definitive stamp 
in circulation and on which there are designs regarding 
the relevant event. 

The philatelic covers and stamps have the feature of 
making their mark on history as they are produced in the 
memory of special dates. In addition to this, one of the 
factors which increases the collection value of the phila-
telic covers is that they are produced for low circulation. 
For example, a first day cover designed for a stamp 
issued for an amount of 100 thousand is launched to the 
market with a circulation of 2-3 thousand. In case where 
collectors consume the covers in the market in a short 
period of time, second sale price of covers increases.

veya standart bir görselin basıldığı özeltarih damgalı 
zarflara genellikle yurt içi mektup tarifesini karşılayan, 
tedavüle yakın zamanda çıkmış bir pul yapıştırılır. Özel-
tarih damgası bu pulu iptal etmek üzere pulun üzerine 
ve zarftaki boş bir alana iki kez basılır. Özeltarih dam-
gası, anma pulu çıkarılmamış bazı önemli olaylar için 
belirli gün ve olaylarla ilgili, geçerlikte bulunan herhangi 
bir anma pulunu veya sürekli posta pulunu iptal etmek 
üzere yaptırılan ve üzerlerinde ilgili olduğu olaya ait ta-
sarım bulunan tarih damgalarıdır.

Filatelik zarf ve damgalar özel günlerin anısına üretildiği 
için tarihe not düşme işlevi taşır. Bunun yanı sıra filatelik 
zarfların koleksiyon değerini yükselten önemli etmen-
lerden biri düşük tirajla üretilmeleridir. Örneğin 100 bin 
adet basılan bir pul için tasarlanan ilkgün zarfı 2-3 bin 
tirajla piyasaya sunulur. Koleksiyoncular piyasadaki 
zarfları kısa sürede tükettiği takdirde zarfların ikinci satış 
fiyatı yükselir.

Koleksiyoncular piyasadaki 
filatelik zarfları kısa sürede 

tükettiği takdirde zarfların ikinci 
satış fiyatı yükselir.

In case where collectors 
consume the philatelic covers in 

the market in a short period of  
time, second sale price 

 of covers increases.
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 Gazİantep 

GÜNEYDOĞU’NUN 
YARATICI ŞEHRİ

Creative City of  
the Southeast
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Gaziantep is one of the cities which 
has an important place in the country’s 
economy due to its industry and 
production, and the impact of its 
geographical position on trade, as well. 
The city, which reflects a highly rich 
culture owing to its handicrafts and 
cuisine, was awarded the title “Gazi” 
(Veteran) due to the fact that it has 
struggled heroically against the enemy 
occupation after the First World War. 

Gaziantep hem sanayi 
ve üretimiyle hem coğrafi 

konumunun ticarete etkisiyle ülke 
ekonomisinde önemli yer tutan 
kentlerimizden biridir. Gerek el 
sanatları gerek mutfağıyla son 

derece zengin bir kültürü yansıtan 
şehir, I. Dünya Savaşı sonrasında 

düşman işgaline karşı kahramanca 
mücadele etmesinden dolayı 

“Gazi” unvanına layık görülmüştür. 
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Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin sanayi ve gelişme bakı-
mından birinci şehri olan Gaziantep, nüfus açısından ül-
kemizin en büyük sekizinci kentidir. Hem liman kentlerine 
yakınlığı hem de Anadolu ve Orta Doğu arasında köprü 
sayılabilecek konumu, şehri ülkemizin sanayi ve ticare-
tinde önemli bir yere taşımıştır. Dünyanın hâlâ yaşanan 
en eski yerleşimleri arasında yer alan Gaziantep’in tarihi 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin sanayi ve gelişme 
bakımından birinci şehri olan Gaziantep, nüfus 
açısından ülkemizin en büyük sekizinci kentidir.

Gaziantep, which ranks first in the Southeastern Anatolia 
Region owing to its industry and development, is the 8th 

biggest city of our country in terms of population. 

Gaziantep, which ranks first in the Southeastern Anatolia 
Region owing to its industry and development, is the 8th 
biggest city of our country in terms of population. Its prox-
imity to the harbor cities as well as its position which can 
be considered a bridge between Anatolia and the Middle 
East, has placed the city in an important position in our 
country’s industry and trade. The history of Gaziantep, 
which is among the oldest settlements of the world where 
people still reside, dates back to the ancient times. The 
rumor has it that the city’s name derives from “hantap” 
which means “the field of inn” in Hittite language. The 
name Ayıntap, which was formerly used, means “abun-
dant in springs” in Farsi and “the eye of the spring” in 
Arabic. 
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oldukça eski dönemlere dayanır. Şehrin isminin Hititçe 
“han toprağı” anlamına gelen “hantap”tan türediği 
rivayet edilir. Eskiden kullanılan Ayıntap ismi ise Fars-
çada “pınarı bol”, Arapçada “pınarın gözü” anlamına 
gelmektedir. 

Günümüzde Gaziantep yakınlarında bulunan Dülük, 
eski adıyla Dolikhe ya da Doliche, yörenin en eski yerle-
şim yerlerinden biridir. İlk Taş Çağı’ndan beri insanların 
yaşadığı bilinen bu bölge, Tunç Çağı’nın erken dönem-
lerinde yerleşim görmüş, bu yerleşik hayat günümüze 
kadar sürmüştür. Kurulduğu ilk dönemlerde Babillile-
rin hükümdarlığı altında bulunan kent, Tunç Çağı’nın 
ilerleyen dönemlerinde Anadolu’da gelişen Hititlerin 
egemenliği altına girmiştir. Hititlerle Mısırlılar arasında 
yaşanan pek çok savaş sonucunda Mısırlıların aldığı 
Antep ilerleyen yıllarda Med, Asur ve Pers uygarlıkları-
na ev sahipliği yaptıktan sonra Büyük İskender’in Doğu 
Seferi neticesinde Makedonların yönetimine geçmiştir.

Mozaikler kenti Zeugma

Bugün Gaziantep’in Nizip ilçesi yakınlarında bulunan 
Zeugma, Büyük İskender’in ordusunda general olarak 
görev yapmış, daha sonra Suriye Kralı ilan edilmiş Se-
levkos Nikator tarafından kurulmuştur. “Fırat’ın Silifkesi” 

Called Dolikhe or Doliche in the ancient times, Dülük, 
which is located near Gaziantep today, is one of the old-
est settlements of the region. This region, which is known 
to have been inhabited by the people since the Early 
Mesolithic Age, has witnessed settlements in the early 
periods of the Bronze Age and this settled life continued 
to the present. Ruled by the Babylonians in the first peri-
ods in which it was established, the city came under the 
domination of the Hittites who developed in Anatolia in 
the next periods of the Bronze Age. Conquered by the 
Egyptians as a result of many wars between the Hittites 
and Egyptians, Antep fell under the rule of the Macedo-
nians following the Eastern Campaign of Alexander the 
Great after hosting the Median, Assyrian, and Persian 
civilizations.

Zeugma: City of mosaics

Zeugma, which is located near the Nizip district of Ga-
ziantep today, was established by Seleucus I Nicator who 
served as  general in the army of Alexander the Great and 
who was later announced the King of Syria. The name 
of the country, which was called Seleukeia Euphrates 
meaning “The Silifke of the Euphrates” was changed to 
“Zeugma” meaning “bridge” in the Roman Period. 
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anlamına gelen Selevkaya Euphrates adı verilen kentin 
ismi Roma döneminde “köprü” anlamına gelen “Zeug-
ma” olarak değiştirilmiştir. 

Fırat’ın geçilebilir en sığ yerinde bulunması Zeugma’yı 
stratejik anlamda önemli bir yer haline getirmiş ve bu 
konum kentin büyümesini sağlamıştır. Altın çağını yaşa-
dığı yıllarda 80 bin kişilik nüfusuyla dönemin en önemli 
kentlerinden olan Atina’ya denk, meşhur Pompei’den ise 
birkaç kat büyüktür.

The fact that Zeugma is located in the shallowest pass-
able part of the Euphrates placed Zeugma in an impor-
tant position strategically and this position ensured the 
development of the city. Equal to Athens, one of the most 
important cities of the period with its population of 80 
thousand in its golden age, the city was a few times larger 
than the famous Pompeii. 

The seal prints, unearthed in the archaeological exca-
vations held in the city, form the largest seal collection of 
the world with approximately 100 thousand examples it 
includes. These seal prints, which correspond to the cur-
rent state archive system in those days, bring the relations 
of Zeugma with other cities to the present and enlighten 
the cultural and religious structure of the period, as well. 

Fırat’ın geçilebilir en sığ yerinde bulunması 
Zeugma’yı stratejik anlamda önemli bir 
yer haline getirmiş ve bu konum kentin 

büyümesini sağlamıştır. 

The fact that Zeugma is located in the 
shallowest passable part of the Euphrates 

placed Zeugma in an important position 
strategically and this position ensured the 

development of the city.D
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Kentte yapılan arkeolojik kazılar sonucu bulunan mühür 
baskıları, içerdiği 100 bin civarı örnekle dünyanın en 
büyük mühür koleksiyonunu oluşturur. Bugünkü devlet 
arşivi sisteminin o dönemlerdeki karşılığı olan bu mühür 
koleksiyonu, içerdiği zengin tasvirler ve çeşitlilikle Zeug-
ma’nın diğer kentlerle ilişkilerini günümüze taşımanın 
yanı sıra dönemin kültürel ve dinî yapısına da ışık tutar.

Zeugma’yı dünyaca tanınır bir arkeolojik yerleşim haline 
getiren ise birbirinden güzel ve değerli mozaikleridir. 
Roma dönemine ait olan bu mozaikler, sayılarının çok-
luğu ve güzelliğiyle şehrin ne kadar zengin ve önemli 
olduğunun göstergelerinden biridir. Bugüne kadar ya-
pılan kazılarda ele geçen mozaiklerin toplam alanının 
yaklaşık bin metrekareyi bulmasının dışında, kentte 
gerçekleştirilen kazıların tamamlanmasıyla Zeugma 
Mozaik Müzesi’nin dünyanın en büyük mozaik müzesi 
olacağı tahmin edilmektedir. Yaklaşık MÖ 300’deki ku-
ruluşundan MS 256 yılında Sasaniler tarafından yakılıp 
yıkılmasına kadarki süreçte bölgenin en önemli kentle-
rinden biri konumundaki Zeugma, bu tahribattan sonra 
uzun süre boş kalmış, sonraki yüzyıllarda tekrar ufak 
çaplı yerleşimlere ev sahipliği yapmıştır.

Roma döneminde bölgede önemli olan bir diğer kent, 
Dülük yakınlarında “Antiochia ad Taurum” (Torosların 
Karşısındaki Antakya) adıyla kurulan yerleşim yeridir. 
Hz. İsa’nın havarilerinden Yuhanna’nın Hıristiyanlığı 
yaymak için seçtiği yerlerden biri olan bu kent, Roma 
İmparatorluğu’nun ikiye bölünmesinden sonra Doğu 
Roma’nın egemenliği altına girer ve uzun süre öyle 
kalır. Hz. Ömer’in halifeliği döneminde yaptığı seferler 
sonucunda Hatay ile birlikte Arapların kontrolüne geçen 
kent, bu dönemden sonra İslamiyet’le tanışır. Sonraki 
yıllarda Selçuklu ve Eyyübiler tarafından yönetilen An-
tep, Anadolu’yu kasıp kavuran Moğol akınları sırasında 
işgal edilir. Coğrafi olarak önemli bir konumda bulunan 
kent, daha sonra Dulkadiroğulları ve Memlük Devleti’nin 
yönetimine geçer.

“Dünyanın gözbebeği”

Ayıntap, Yavuz Sultan Selim’in Doğu seferleri sırasında 
yaşanan Mercidabık Muharebesi’nden sonra Osmanlı 

What made Zeugma a worldwide known archaeological 
settlement are the mosaics, each more beautiful and 
valuable than the other. Owing to their plenitude and 
beauty, these mosaics, which date back to the Roman pe-
riod, are also among the indicators showing how rich and 
important the city was. Besides the fact that the total area 
of the mosaics unearthed during excavations until today 
amounts to one thousand squaremeters, it is estimated 
that the Zeugma Mosaic Museum will be the largest 
mosaic museum in the world after the completion of the 
excavations held in the city. Zeugma, which was one of 
the most important cities of the region in the period start-
ing from its establishment in 300 BC to its demolishment 
by the Sassanians in 256 AD, remained uninhabited for a 
long time, and in later centuries hosted minor settlements 
again. 

Another city which had importance in the region during 
the Roman period is the settlement area established un-
der the name “Antiochia ad Taurum” (Antakya Facing the 
Taurus) near Dülük. One of the places where an apostle 
of Christ, Saint John chose to spread Christianity, this city 
fell under the domination of the Eastern Roman Empire 
after the division of the Roman Empire into two and re-
mained so for a long time. As a result of the campaigns 
held during the caliphate of Prophet Umar, the city, which 
started to be controlled by Arabs together with Hatay, 
met Islam after this period. In the later years, reigned 
by Seljuqs and Ayyubids, Antep was occupied during the 
Mongolian raid that terrorized the world. The city, which 
is in a geographically important location, later fell under 
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topraklarına katılır. Osmanlı döneminde bölgeye pek 
çok cami ve medresenin yanı sıra hanlar ve hamamlar 
da inşa edilir. Osmanlı’nın yatırımları sonucu kent üre-
tim, ticaret ve el sanatları konusunda büyük bir gelişme 
gösterir. Antep’i iki kez ziyaret eden ünlü seyyah Evliya 
Çelebi, burayla ilgili şunları söyler: “Göz alıcı büyük ya-
pıları, her yerden aranan eşyası, birçok mezraları, bol-
luk ve verimliliği, bitimsiz  yiyecek ve içecek pınarları ve 
ırmaklarıyla burası şehr-i ayıntab-ı cihan’dır (dünyanın 
gözbebeği şehir).” 

the domination of the Beylik of Dulkadir and the Mamluk 
Sultanate. 

“The apple of the world’s eye” 

Ayıntap was included in the Ottoman lands after the 
Battle of Marj Dabiq which took place during the Eastern 
Campaign of Selim I. During the Ottoman period, many 
mosques and madrasas were built as well as inns and 
public baths. Owing to the investment of the Ottomans, 
the city displayed  great development in the fields of pro-
duction, trade and handicrafts. Famous traveller Evliya 
Çelebi who visited Antep twice said the following about 
this place: “This city is ‘şehr-i ayıntab-ı cihan’ (the apple 
of the world’s eye) with its appealing great structures, its 
items searched everywhere, its many arable fields, its 
wealth and fertility, its endless sources of food and drink 
and its rivers.”

Evliya Çelebi Gaziantep’i göz alıcı büyük yapıları, 
mezraları, bolluk ve verimliliği nedeniyle “şehr-i ayıntab-ı 

cihan”, yani dünyanın gözbebeği şehir olarak tanımlar.

Owing to its appealing great structures, arable fields, 
wealth and fertility, Evliya Çelebi describes Gaziantep as 

“the apple of the world’s eye”. 
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Osmanlı döneminde önce Maraş daha sonra Halep 
vilayetine bağlanan kent, I. Dünya Savaşı’nın sonu-
cunda önce İngiltere’ye daha sonra Fransa’ya bıra-
kılır. 1920’de Fransız birliklerinin şehre yerleşmesiyle 
birlikte yöre halkı direnişe başlar. Yaklaşık bir yıl bo-
yunca süren bu direniş, Karayılan ve Şahin Bey gibi 
kahramanlar doğurur. 8 Şubat 1921’de Türkiye Büyük 
Millet Meclisi tarafından “Gazi” unvanı verilerek taltif 
edilen Antep, aynı yılın sonlarında yapılan Ankara An-
laşması sonucunda Fransız askerlerinden arındırılarak 
kurtarılır. 

Binlerce yıllık geçmişi olan Gaziantep’te el sanatları 
günümüzde de önemli bir yer tutar. Özellikle bakırcılık 
ve kilimciliğe büyük değer verilen şehirde, yemenicilik, 
kuyumculuk ve dericilik de yapılmaktadır. Gaziantep’e 
özgü motiflerle üretilen bakır ürünleri ve kilimler yerli 
ve yabancı turistlerin yoğun ilgisiyle karşılaşmaktadır. 

Gaziantep’in mutfağı da tarihi kadar zengindir. Üç 
yüz çeşide yakın yemek içeren bu yöresel mutfak, çe-
şitliliği açısından ülkemizde birinci sırada yer alır. Pek 
çok medeniyete ev sahipliği yapmasının dışında uzun 
yıllar ticaret ağlarının kesişme noktası olmasının da bu 
durumda etkisi bulunduğunu söylemek mümkündür. 
Pek çok kebap çeşidinin yanı sıra Gaziantep denince 
akla gelen ilk lezzetlerden baklavanın tarihinin Orta 
Asya’ya kadar dayandığı düşünülmektedir. Gazian-
tep, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü 
(UNESCO) tarafından 2015 yılında gastronomi dalında 
Yaratıcı Şehirler Ağı’na dahil edilmiştir.

The city, which was affiliated firstly to the province of 
Maraş then to Aleppo during the Ottoman period, was 
left initially to England and then to France at the end of 
the First World War. With the settlement of the French 
troops in the city in 1920, the people of the region started 
a resistance. This resistance, which continued for approx-
imately one year, produced heroes such as Karayılan 
and Şahin Bey. Antep, which was honored by the Turkish 
Grand National Assembly on 8 February 1921 with the ti-
tle of “Gazi” (Vetaran), was saved and relieved from the 
French soldiers as a result of the Treaty of Ankara.  

In Gaziantep, which has a history of thousands of years, 
handicrafts are important today, as well. In the city, in 
which copper working and carpet making are attributed 
major value, hand printed head scarf making, jewelry 
and leather trade are carried out, as well. The copper 
products and carpets, which are produced with motifs 
peculiar to Gaziantep, receive a lot of attention from the 
local and foreign tourists. 

The cuisine of Gaziantep is as rich as its history. This lo-
cal cuisine, which includes approximately three hundred 
types of food, ranks first in our country in terms of diver-
sity. It is possible to say that the fact that Gaziantep was 
the intersection point of the trade routes for a long time 
as well as the fact that it has hosted many civilizations 
contributed to this situation. Among the first delicacies 
to spring to mind when it comes to Gaziantep, together 
with kebab, baklava is thought to have a history going 
back to the Central Asia. In 2015, Gaziantep was included 
in the Creative Cities Network in the field of gastronomy 
by the United Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organization (UNESCO).
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önem verİyoruz

Kaan Terzİoğlu:

We attribute major 
importance to our 

collaborations with 
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5G teknolojisiyle internet erişim hızının yüz kata yakın 
oranda yükseleceğini ifade eden Turkcell CEO’su  

Kaan Terzioğlu, dünyada bu alanda gerçekleştirilen üçüncü 
deneme testinin İstanbul’da yapıldığını ve bu testte saniyede 

24,7 gigabayt gibi rekor bir hıza ulaşıldığını kaydetti.

Expressing that the Internet access speed will be multiplied 
almost a hundred times with the 5G technology, Turkcell CEO 

Kaan Terzioğlu relayed that the third trial test to be realized 
in the world in this field was carried out in Istanbul and that 
a record speed of 24.7 gigabytes per second was reached. 

Turkcell CEO’su Kaan Terzioğlu PTT Life dergisi için 5G 
teknolojisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tür-
kiye’de 1 Nisan 2016 tarihinden beri 4.5G teknolojisinin 
kullanıldığını hatırlatan Terzioğlu, bu teknoloji sayesinde 
internet erişim hızının eskiye oranla neredeyse kırk kat 
arttığını söyledi. 5G teknolojisiyle internetin yüz kata yakın 
oranda hızlanacağını ifade eden Terzioğlu, dünyada bu 
alanda gerçekleştirilen üçüncü deneme testinin İstan-
bul’da yapıldığını ve bu testte saniyede 24,7 gigabayt gibi 
rekor bir hıza ulaşıldığını kaydetti. 4.5G’nin daha ziyade 
tüketiciye yönelik bir teknoloji olduğunu söyleyen Kaan 
Terzioğlu, “Şimdi 5G geliyor. Bu denediğimiz, test ettiği-
miz teknoloji aslında endüstriyel bir teknoloji. 5G’nin en 
önemli etkisi, Endüstri 4.0 dediğimiz ve artık tüm cihazla-
rın, tüm nesnelerin birbirleriyle iletişim içinde olabilecek-
leri yeni bir platform kurmak” dedi. 

5G’yle birlikte mobil teknolojilerin insanları birbirine bağ-
lamanın ötesine geçeceğini dile getiren Turkcell CEO’su 
Kaan Terzioğlu, “4.5G’yle beraber sistemleri kurduk, 
5G’yle beraber nesneler birbirine bağlanacak. Herhangi 

Turkcell CEO Kaan Terzioğlu made evaluations on the 5G 
technology for the PTT Life magazine. Reminding that the 
4.5G technology is in use in Turkey since 1 April 2016, Terzi-
oğlu stated that owing to this technology, the Internet ac-
cess speed increased almost forty times. Expressing that 
this speed will be multiplied almost a hundred times with 
the 5G technology, Terzioğlu relayed that the third trial 
test to be realized in the world in this field was carried 
out in Istanbul and that a record speed of 24.7 gigabytes 
per second was reached. Saying that the 4.5G is a rather 
customer-oriented technology, Kaan Terzioğlu went on 
to add, “Now, 5G is on the way. What we are trying out, 
testing is in fact an industrial technology. The most signif-
icant impact of 5G is to establish a new platform we call 
Industry 4.0, in which all devices, all things are in commu-
nication with one another.” 

Stating that with 5G, mobile technologies will go beyond 
connecting people, Turkcell CEO Kaan Terzioğlu said, 
“With 4.5G we have established the systems, with 5G 
things will be connected to each other. Since any thing in 
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bir tedarik zincirindeki her nesne internete bağlı ve mobil 
platformda olduğu için müthiş bir verimlilik patlaması 
yaşanacağını bekliyoruz” ifadelerini kullandı. 

E-ticaret ve lojistik ilişkisine vurgu

5G teknolojisinin sağlayacağı faydalardan yararlanma 
noktasında lojistik sektörünün önemli rol üstleneceğine 
yönelik inancını ifade eden Kaan Terzioğlu, lojistik alanı-
nın e-ticaretle doğrudan ilişkili olduğunu belirterek, “Bu 
alanda PTT’yle yaptığımız işbirliklerine çok önem veriyo-
ruz çünkü aslında elektronik ticaretin altyapısında hem 
mobil teknolojiler hem de lojistik sektörü var” dedi. Lojistik 
sektörünün verimli kullanılmasının e-ticaret için de büyük 
önem taşıdığını ifade eden Terzioğlu, bunun küresel re-
kabet gücünün artırılmasında doğrudan etkili bir unsur 
olduğunu belirterek şöyle konuştu: “Önümüzdeki dö-
nemlerde 5G teknolojileri alanında da PTT’yle işbirlikleri 
yaparak, bu teknolojiyi halkımıza daha verimli, maliyetleri 
daha düşük şekilde hizmet vermek ve ürün satmak üzere 
nasıl kullanırız, bunları planlamamız lazım.”

the supply chain will be connected to the Internet and is 
on the mobile platform, we are expecting an extraordi-
nary efficiency boom.”

Stress on e-commerce and logistics relation

Stating his belief that the logistics sector will serve an 
important role in terms of benefitting from the 5G tech-
nology, Kaan Terzioğlu indicated that the field of logistics 
is directly related to e-commerce and said, “We attribute 
major importance to our collaborations with the PTT 
in this field because in fact, within the infrastructure of 
electronic commerce is both mobile technologies and 
the logistics sector.” Expressing that the efficient use of 
the logistics sector is highly important for e-commerce, 
Terzioğlu pointed out that this is directly influential on 
increasing the global competitive power and concluded 
by saying, “In the periods to come, we have to establish 
collaborations with the PTT in the field of 5G technology, 
as well, and plan how to make use of this technology so as 
to offer services and sell products to our public in a more 
efficient way, with lower costs.”

“Elektronik ticaretin 
altyapısında hem 
mobil teknolojiler  

hem de lojistik 
sektörü var.”

“Within the 
infrastructure 

of electronic 
commerce is 
both mobile 

technologies and 
the logistics sector.”
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IN THE OTTOMANS
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Osmanlı İmparatorluğu’nda 1800’lü yılların 
ortasında Posta Nezareti ve düzenli bir posta 

teşkilatı kurulmuş, posta adeta insanların 
gündelik hayatının bir parçası olmuştur. Öyle ki  
postaların taşınmasında ve tesliminde yaşanan 

gecikmeler arz-ı hallerin yazılmasına yol açmıştır. 
In the Ottoman Empire the Ministry of Post and 
a regular postal organization was established 
in the mid-1800s and the past became part of 

people’s everyday lives, so much so that delays 
in the carrying and delivery of posts caused 

petitions to be written.

19. yüzyıl teknolojinin Avrupa’da oldukça hızlı bir şekilde 
ilerlediği bir dönem olmuştur. Bununla birlikte ulaşım ve 
haberleşme alanında da birçok gelişme kaydedilmiştir. 
Bu gelişmeler Avrupa ülkeleriyle sınırlı kalmamış ve Os-
manlı İmparatorluğu’nda da karşılığını bulmuştur. Tek-
nolojik gelişmelerin toplum düzeyinde en büyüğü ise yine 
ulaşım ve haberleşme alanlarında gerçekleşmiş, 1800’lü 
yılların ortasında Posta Nezareti ve düzenli bir posta 
teşkilatı kurulmuştur. Düzenli posta hizmeti kısa sürede 
adeta insanların gündelik hayatlarının bir parçası haline 

The 19th century was a period during which technology 
developed rather quickly in Europe. Furthermore, many 
developments took place in the fields of transportation 
and communication, as well. These developments wer-
en’t limited to the European countries and also found 
their reflections in the Ottoman Empire. The biggest 
technological advance in the societal level was experi-
enced in the field of transportation and communication; 
the Ministry of Post and a regular postal organization 
was established in the mid-1800s. Regular postal ser-
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gelmiştir. Öyle ki postaların taşınmasında ve teslimin-
de yaşanan gecikmeler arz-ı hallerin yazılmasına dahi 
neden olur. 15 Mart 1858 tarihli bu belgede bölgede ya-
şanan şiddetli kış koşullarından dolayı iki hafta boyunca 
postaların gelmediği, ancak hava koşullarının düzelme-
siyle birlikte üç gündür postanın gelip gitmeye başladığı 
belirtilmiştir. 

vices started to become almost a part of people’s daily 
lives. In fact, delays in transportation and the delivery 
of posts even caused people to submit petitions. In this 
document dated 15 March 1858, it is indicated that the 
posts hadn’t been received for two weeks due to the 
heavy winter conditions in the region, but started to be 
received and delivered regularly as the weather condi-
tions started to improve. 

Ta
rih

î v
es

ika
la

r

15 Mart 1858 tarihli 
bu belgede bölgede 
yaşanan şiddetli kış 

koşullarından dolayı 
iki hafta boyunca 

postaların gelmediği 
belirtilmiştir.

In this document 
dated 15 March 

1858, it is indicated 
that the posts 

hadn’t been 
received for two 

weeks due to 
the heavy winter 
conditions in the 

region.

Hi
sto

ric
al

 d
oc

um
en

ts

46



Benzer şekilde, 21 Ocak 1858 tarihli bir arz-ı halde de 
çarşamba günü dört-beş civarında gelmesi mutad olan 
İstanbul postasının geciktiği ifade edilmiştir. Soğuk ve sert 
kış koşulları gerekçe gösterilerek perşembe akşam ezanı-
na kadar dahi postanın ulaşmadığı belirtilmiş, gereğinin 
yapılması arz edilmiştir.

Similarly, in this petition dated 21 January 1858, it is indi-
cated that the İstanbul post which regularly arrives on 
Wednesdays at 4-5 o’clock, is late. It is stated that the 
post didn’t arrive even until the evening call to prayer on 
Thursday on the excuse of the cold and the tough winter 
conditions and it is requested that the necessary actions 
are taken.

21 Ocak 1858 tarihli 
bir arz-ı halde 
çarşamba günü 
dört-beş civarında 
gelmesi mutad olan 
İstanbul postasının 
geciktiği ifade 
edilmiştir. 

In this petition 
dated 21 January 
1858, it is indicated 
that the Istanbul 
post which 
regularly arrives 
on Wednesdays at 
4-5 o’clock, is late.
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Hemen hemen bütün Avrupa devletleri gibi 20. yüzyıl, Os-
manlı İmparatorluğu için de birçok sıkıntıyı beraberinde 
getirmiştir. Bu sıkıntıların temelinde uzun yıllar boyunca 
devam eden, ardı arkası kesilmeyen savaşlar yatmak-
tadır. 1911’de Trablusgarp ve özellikle 1912-1913 yıllarında 
Balkan Savaşları yaklaşan Cihan Harbi’nin habercisidir. 
1914 yılında başlayan Cihan Harbi ise İmparatorluk için 
yepyeni zorlukları doğurmuştur. 

Devlet için hayati önem taşıyan cephelerin gerisinde aynı 
önemde iki hizmet daha bulunmaktadır. Bunlardan biri 
cephelerde devamlı çarpışma içinde bulunan askerlere 
sıhhi yardım götüren, yaralıları tedavi eden Hilal-i Ahmer 
Cemiyeti ya da bugünkü ismiyle Kızılay’dır. Diğeri ise 
cepheler arası ve yine cepheler ile merkezin iletişimini 
sağlayan posta ve telgraf hizmetleridir. 

The 20th century brought many problems for the Otto-
man Empire like it did for almost every European state. 
In the basis of these problems are the everlasting wars 
which continued for long years. The Italo-Turkish War 
of 1911 and especially the Balkan Wars of 1912-1913 were 
the precursors of the forthcoming Great War. The Great 
War, which started in 1914, brought brand-new difficul-
ties for the Empire. 

In the hinterlands, which have vital importance for the 
state, there were two equally important services. One 
was the Hilal-i Ahmer Cemiyeti (Red Crescent) which 
brought sanitary aid to the soldiers continuously fighting 
at the fronts and healed the wounded. The other was the 
post and telegraph services which ensured communica-
tion between the fronts and the center. 
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1840 yılında kurulan 
Posta Nezareti, ülke 
genelinde yaygınlaşarak 
sunduğu posta 
hizmetleri için birtakım 
tarifeler de belirlemiştir. 

The Ministry of 
Post, which was 
established in 1840, 
determined several 
tariffs for the postal 
services which were 
offered and became 
widespread.
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1840 yılında kurulan Posta Nezareti, o tarihten itibaren 
ülke genelinde yaygınlaşarak sunduğu posta hizmetleri 
için birtakım tarifeler de belirlemiştir. Bu tarifeler zaman 
içinde Avrupa devletleri ile yapılan kongreler neticesinde 
güncellenmiştir. Ancak uzun yıllar süren savaşlar sırasın-
da Osmanlı İmparatorluğu Balkan Savaşları’nın hemen 
başında 6 Kasım 1912 tarihinde “Hilal-i Ahmer Cemiyeti 
muhâberât ve mürâselâtının Posta ve Telgraf ücürâtından 
istisna tutulması”nı kararlaştırmıştır. 

Balkan Savaşları ve Cihan Harbi her ne kadar Osmanlı 
İmparatorluğu’na büyük maddi yükler getirmiş ve bu yük-
lere istinaden posta ve telgraf ücretlerine zam yapılmışsa 
da Hilal-i Ahmer Cemiyeti 1914 yılının Haziran ayından iti-
baren yeniden bu ücretlerden muaf tutulmuş ve cemiyetin 
haberleşme imkanlarından olabildiğince faydalanması 
için çaba sarf edilmiştir.  

Her devlette olduğu gibi Osmanlı İmparatorluğu’nda da 
haberleşme araçlarının kullanılmaya başladığı ilk günden 
beri en önemli meselelerden biri hem haberin hem de bu 
haberi ileten kişinin güvenliği olmuştur. Osmanlı İmpa-
ratorluğu’nda Posta Nezareti kurulmadan önce taşınan 
postaların, resmî evrakın ve ticaret mallarının güvenliği 
posta Tatarlarının kullandıkları yollar üzerinde bulunan 
derbendler tarafından sağlanıyordu. Diğer bir deyişle, 
posta Tatarlarının, ulakların ve onların taşıdıklarının gü-
venliği İmparatorluk için hayati önem arz ediyordu. 

Bununla birlikte, düzenli bir posta teşkilatının ve Posta 
Nezareti’nin kurulması ülke toprakları içerisinde posta 
taşımacılığının gittikçe yoğun bir şekilde kullanılmasına 
imkan sağlamıştır. Artan posta faaliyetlerinin güvenliği 
ise yine en önemli meselelerden olmaya devam etmiştir. 

The Ministry of Post, which was established in 1840, 
determined several tariffs for the postal services which 
were offered and became widespread since that day. 
These tariffs were by time updated as a result of the 
congresses held with the European states. However, 
during wars which lasted for many years, the Ottoman 
Empire decided that “communication and correspond-
ences of the Red Crescent are exempt from tariffs” just 
in the beginning of the Balkan Wars on 6 November 1912. 

Even though the Balkan Wars and the Great War brought 
the Ottoman Empire financial burdens and post and tel-
egraph fees were increased because of these burdens, 
the Red Crescent was exempt from these fees and ef-
forts were made so that the organization benefited from 
means of communication as much as possible. 

As in every state, in the Ottoman Empire, too, one of the 
most important issues since the first day the means of 
communication started to be used was the safety of the 
news and person who handled this job. In the Ottoman 
Empire, before the establishment of the Ministry of Post, 
the safety of posts, legal documents and goods which 
were being transported was provided by derbends 
located on the roads used by the post Tatars. In other 
words, the safety of post Tatars, messengers and their 
load was of vital importance for the Empire. 

Furthermore, the establishment of a regular postal 
organization and the Ministry of Post, enabled postal 
transportation to be carried out in an increasingly in-
tense manner. The safety of the increasing postal activ-
ities on the other hand continued to be one of the most 
important issues. 
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25 Aralık 1850 tarihli bu belgede Şam Postası’nın soygu-
na uğradığı belirtilmiş ve daha sonra Postahane-i Amire 
Nazırı’nın soygunun gerçekleştiği yer olan Karahisar’da 
görevli kaymakamın alması beklenen tedbirlere dikkat 
çekilmiştir. Soygunun ardından Posta Nazırı tarafından so-
rumluların ve çalınan eşyaların bulunması talep edilmişse 
de bunun bir süredir gerçekleşmemiş olması nedeniyle bu 
talep yeniden belirtilmiştir. 

Belgede bu tarz olayların posta Tatarlarının yanına em-
niyeti sağlamakla görevli cebeli verilmediğinden kay-
naklandığı, bu hususun özellikle İmparatorluğun posta 
işleri konusunda en önemli meselelerinden olduğunun altı 
çizilmiştir. Bununla birlikte, bu tarz olayların yaşanmasına 
izin verilemeyeceği, bu nedenle de hırsızların bir an önce 
yakalanıp tutuklanması ve çalınan malların ortaya çıkarıl-
ması gerektiği söylenmiştir.

Belgede bu bilgiler verildikten sonra Karahisar Kayma-
kamı’na yeniden hırsızların bir an önce yakalanıp çalınan 
malların bulunması ve bunun da aynı ivedilikle kendilerine 
bildirilmesi salık verilirken benzer olayların tekrar yaşan-
maması için gerekli tedbirlerin alınması gerektiği ifade 
edilmiştir.

In this document dated 25 December 1850, it is indi-
cated that the Damascus Post was robbed and the 
precautions that are expected to be taken by the qa-
imaqam who was in charge in Karahisar where the 
robbery took place, are pointed out. Even though the 
Minister of Post ordered the responsible people and 
the stolen goods to be found following the robbery, this 
demand is repeated as the request hadn’t been fulfilled 
for a while now. 

In the document, it is underlined that these kinds of 
events occur as no police accompany the post Tatars 
and that this is one of the most important issues of the 
Empire in the field of postal business. Furthermore, it is 
stated that such events cannot be allowed, that there-
fore the thieves should be caught and arrested imme-
diately and that the stolen goods should be revealed. 

After giving this information in the document, while 
the qaimaqam of Karahisar is again recommended to 
catch the thieves, to find the stolen goods as soon as 
possible and to inform them immediately about it, it is 
indicated that necessary precautions should be taken 
so that similar cases should not take place again.
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25 Aralık 1850 tarihli  
bu belgede Şam 
Postası’nın soyguna 
uğradığı belirtilmiştir.
In this document 
dated 25 December 
1850, it is indicated 
that the Damascus 
Post was robbed.
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Türk coğrafyasının kendi veri ve iletişim 
pazarını elinde tutabilmesi için bölgesel ve 
küresel sorunlara teknolojiyle çözüm bulma 
ülküsünde olan bir “gelecek mefkuresi” ortaya 
konmalı, bu hedef eğitim sisteminin bir parçası  
haline getirilmelidir.
For the Turkish geography to maintain its own 
data and communication market, a “future 
ideal” that aims to find solutions to regional 
and global matters via technology should be 
put forward and this aim should be rendered 
part of the educational system.

It has been almost a century since the famous 
Turkish thinker Ziya Gökalp said, “Thinking and 
speaking is easy, but to live, in particular to con-
clude with success, is very difficult.” This century, 
in which two world wars fit, in addition included 
an information and technology revolution in our 
lives, as well.

While this transformation brought about the 
necessity to reconfigure equations related to 
almost every field of life, one of the rare things 
that remained unchanged was this finding by 
Gökalp. We are going through times when we 
are inside the sea of knowledge but cannot 
approach the harbor of success. Thinking and 
speaking became easier but to live what has 
been spoken or to crown that with a solution and 
to reach success became impossible.

So much information is produced nowadays that 
our era has started to be deemed “exponential 
times”. 4 thousand tweets are sent, 500 photos 
are uploaded, 35 thousand searches are made 

Ünlü Türk düşünürü Ziya Gökalp, “Düşünmek 
ve söylemek kolay, fakat yaşamak, hele ba-
şarı ile sonuçlandırmak çok zordur” sözünü 
söyleyeli yaklaşık bir asır oldu. İki dünya sava-
şını içine sığdıran bu asır, bunun yanında baş 
döndürücü bir bilgi ve teknoloji devrimini de 
hayatlarımıza dahil etti.

Bu dönüşüm hayatın neredeyse tüm alanlarıy-
la ilgili denklemlerin yeniden kurulması zaruri-
yetini doğururken değişmeyen nadir şeylerden 
biri Gökalp’in bu tespiti oldu. Bilgi deryasında 
olduğumuz fakat başarı limanına yaklaşama-
dığımız bir zamandan geçiyoruz. Düşünmek 
ve söylemek kolaylaştı fakat dile getirileni 
yaşamak veya bunu bir çözümle taçlandırarak 
başarıya ulaşmak imkansızlaştı.

Bugünlerde bilgi o kadar çok üretiliyor ki ça-
ğımız “üstel zamanlar” olarak adlandırılmaya 
başladı. Saniyede 4 bin tweet atılıyor, Instag-
ram’a 500 fotoğraf yükleniyor, Google’da 35 
bin arama yapılıyor ve YouTube üzerinden 50 
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2016 yılı 
rakamlarına göre 

Türkiye’de yaklaşık 
46 milyon internet 

kullanıcısı var. 
According to the 

2016 statistics, 
there are around 

46 million Internet 
users in Turkey. 
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bin video izleniyor. Her saniye bunların olduğunu dü-
şündüğümüzde insanlık tarihi boyunca eşi görülmemiş 
hızda bir şeyler öğrenen ve bir şeyler dile getiren bir “in-
ternet toplumu”nun ortaya çıktığını görebiliyoruz. Fakat 
ne yazık ki bahsi geçen bu toplum bölgesel ve küresel 
sorunlara çözüm üretebilecek sinerjiler oluşturmak yeri-
ne vaktinin çoğunu “sosyal linçler” ve nefret söylemleri ile 
geçiriyor. Bu sadece Türkiye için değil, dünyanın birçok 
ülkesi için geçerli bir durum.

Böyle bir sorunla başa çıkabilmek için günümüz bilgi 
toplumunun vaziyetine büyük resim üzerinden yeniden 
bakıp Türk toplumunun istikbali için bir gelecek planı 
çizmekte fayda var.

and 50 thousand videos are watched on YouTube per sec-

ond. Considering that this is what is going on every second, 

we can observe that an “Internet society” that learns and 

speaks in a speed unprecedented in the history of mankind 

emerges. However, sadly this said society, instead of cre-

ating the synergies that can produce solutions for regional 

and global problems, spends most of its time with “social 

lynches” and hate speeches. This is the case not just for 

Turkey, but for many countries of the world, as well. 

In order to cope with this issue, it is beneficial to look at the 

information society of today through the big picture and 

to draw a future plan for the days to come for the Turkish 

society.
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Süper güçlerin 
her saniye 
gözlemleyebileceği, 
açık istihbarat kaynağı 
olarak kullanabileceği 
46 milyonluk bir kitle var. 
There is a mass of 46 million 
that can be observed every 
single second and that can 
be used as a source of open 
intelligence by the superpowers. 

According to the 2016 statistics, there are around 46 million 
Internet users in Turkey. With this number, which amounts 
to 58 percent of the total population, we rank 14th among 
the countries with the highest number of Internet users. 
However, the actual detail that whets the appetite of the 
superpowers is that we have the highest number of Inter-
net users among the countries of the Middle East.

This is what this means for the superpowers: There is 
a mass of 46 million that can be observed every single 
second and that can be used as a source of open intel-
ligence. You can record every emotion of this mass. You 
can measure their anxiety by the tone of their voice, learn 
about their health problems through their search engine 
enquiries. You can make daily, even hourly analyses of their 
political orientations, map out their religious tendencies. 

From this perspective, it is not difficult to understand why 
the social networks that are at the heart of the Internet are 
bought for billions of dollars. Thus, Facebook is never only 
Facebook; Google is never only Google. Like an iceberg, 
the unseen part is much more mysterious and complex.

Just like the war of independence we are waging against 
inner and outer threats today, we might have to start a war 
of independence for our data and communication some 
day. This is unavoidable. What can we do, then, in prepa-
ration of that day?

2016 yılı rakamlarına göre Türkiye’de yaklaşık 46 milyon 
internet kullanıcısı var. Toplam nüfusun yüzde 58’ine 
denk gelen bu sayı ile dünyada en çok internet kullanı-
cısına sahip 14’üncü ülkeyiz. Fakat süper güçlerin iştahını 
kabartan asıl detay, Orta Doğu’nun en fazla internet 
kullanıcısına sahip ülkesi olmamız.

Bu, süper güçler için şu anlama geliyor: Her saniye 
gözlemlenebilecek, açık istihbarat kaynağı olarak kul-
lanılabilecek 46 milyonluk bir kitle var. Bu kitlenin tüm 
duygularını, öfkelerini kayıt altına alabilirsiniz. Ses ton-
larından gerginliklerini ölçebilir, arama motorundaki 
sorgularından sağlıkla ilgili sıkıntılarını öğrenebilirsiniz. 
Siyasi eğilimlerini günlük, hatta saatlik analiz edebilir, 
dinî yönelimlerinin haritasını çıkarabilirsiniz.

Bu açıdan baktığımızda internetin kalbinde olan sosyal 
ağların neden milyar dolarlar ödenerek satın alındığını 
anlamak zor olmayacaktır. Dolayısıyla Facebook asla 
sadece Facebook, Google asla sadece Google değildir. 
Bir buzdağı gibi, görünmeyen kısım çok daha gizemli ve 
karmaşıktır.

Bugün iç ve dış tehditlere karşı yürüttüğümüz bağım-
sızlık savaşı gibi, bir gün verimiz ve iletişimimiz için bir 
bağımsızlık savaşı vermek durumunda kalabiliriz. Bu 
kaçınılmaz. Peki o güne hazırlık için neler yapabiliriz?
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Gökalp’in de dile getirdiği işin zor kısmı burada başlıyor. 
Başarıya giden adımları sırayla atmalı, dünyadaki tüm 
örnekleri dikkatle incelemeli ve yola koyulmalıyız.

Biz bunları konuşurken dahi binlerce verimiz ABD bağ-
lantılı sosyal ağlara gidiyor. Dolayısıyla bu hazırlık aşa-
masında önce nehrin yönünü değiştirmeliyiz. 

Nasıl mı?

Neden bir “siber pakt” kurulmasın? Stratejik ve siyasi 
çıkarlarımız bakımından uyuşmazlık yaşanma ihtimali 
düşük olan Japonya gibi bir ülkeyle neden bir siber pakt 
yapmayalım? Japonya anlık mesajlaşma uygulamala-
rında, e-posta servislerinde ve sosyal ağlarında güçlü 

The difficult part, which Gökalp expressed, starts here. 
We have to take the steps to success one by one, carefully 
examine each and every case from the world and set off.

Even as we speak, thousands of our data are going through 
USA-linked social networks. Thus, in this preparatory pro-
cess, we first have to change the course of the river. 

How?

Why not form a “cyber pact”? Why should we not form a 
cyber pact with a country with which the possibility of con-
flict in terms of our strategic and political interests is low, 
such as Japan? Japan could offer solid Turkish support in its 
instant messaging applications, e-mail services and social 
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bir Türkçe desteği verebilir. Buna karşılık Türkiye de ge-
rek Japonya merkezli bu teknolojilere ekonomik kolaylık 
sağlar gerekse kurumsal hesaplar bu ağlarda da açılır. 
Bu şekilde verinin akışını kısa süreli de olsa tehlikeli bir 
noktadan çok daha tehlikesiz bir noktaya çevirebiliriz.

Siber pakt sonrasındaki adım ise dağınık insan kay-
naklarımızın toparlanması olacaktır. Bilişim ile ilgilenen 
insanlar ülke için gelecek vadeden özel bir kitledir ve bu 
kitle birçok devletin iştahını kabartmaktadır. Öyle ki bu-
gün Ankara’da gerçekleşen ve 50’den az kişinin katıldığı 
küçük bir teknoloji etkinliğine dahi bir süper gücün bü-
yükelçiliği sponsor olabilmektedir. Hal böyleyken yapıl-
ması gereken, Anadolu topraklarından çıkan bu kitlenin 
tespiti ve enerjisini maksimum ölçekte kullanabilmesi 
için dijital iklimin oluşturulması olacaktır. Bu süreçte 
teknoparkların fiziksel olarak başardığını algısal olarak 
ülkenin en ücra köylerinde dahi sağlayabilecek teknoloji 
yaklaşımları dillendirilecektir. Dijital iklimin bir araya 
getirdiği insan kaynağı ile önce küçük daha sonrasında 
ise büyük internet projelerinin yerlilerinin yapılması ko-
nusunda adımlar atılabilecektir. Süreçte sayısız başarı-
sızlık olması kaçınılmazdır. Fakat bu başarısızlıkların her 
birinin başarı için atılan büyük adımlar olduğu gözden 
kaçırılmamalıdır.

Yerli projelerin hayata geçirilmesi sonrasında teknoloji 
ile bölgesel ve küresel sorunlara çözüm bulma ülküsün-
de olan bir “gelecek mefkuresi” de ortaya konmalı ve bu 
hedef eğitim sisteminin de bir parçası haline getirilme-
lidir. Türk coğrafyasının Rusya, Çin ve Batı ile sınırdaş 
olduğu düşünüldüğünde bu mefkurenin önemi daha iyi 
anlaşılmaktadır. 

networks. In return, Turkey could both provide economic 
ease to these Japan based technologies and have corpo-
rate accounts on these networks. This way, we could steer 
the flow of data from a very dangerous direction to a less 
dangerous one, even if for a short period of time.

The next step following the cyber pact would be to gather 
our dispersed human resources. People interested in in-
formatics is a special promising mass for the country and 
this mass whets the appetite of many countries – so much 
so that the embassy of a superpower can sponsor a minor 
technology event in Ankara, which is attended by less than 
50. Since this is the case, what needs to be done is to de-
termine this mass emerging from the lands of Anatolia and 
to compose the digital climate to ensure they can make use 
of their energy to the fullest. In this process, technological 
approaches that can perceptually ensure even in the re-
motest corners of the country what the technoparks have 
physically achieved, shall be uttered. With the human re-
sources brought together by the digital climate, steps can 
be taken to produce local versions of first small, then big 
Internet projects. It is unavoidable that numerous failures 
will be experienced in the process. However, the fact that 
each of these failures are big steps taken towards success 
should not be overlooked.

Following the realization of local projects, on the other 
hand, a “future ideal” that aims to develop solutions for 
local and regional issues through technology should be 
produced and this aim should be made part of the edu-
cational system, as well. Considering that the Turkish ge-
ography shares borders with Russia, China and the West, 
the importance of this ideal becomes even more apparent.
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Bahsi geçen “gelecek mefkuresi” üzerine uzun tartış-
maların yapılabileceği bir başlık. Fakat burada hayata 
geçirilebilecek tek bir alt başlığa değinerek yazıyı ta-
mamlamakta fayda görüyorum. Tarihin seyrini değişti-
ren ticaret yolları gibi Türk coğrafyasında bugün gözle 
görünmeyen fakat “siber güç” olabilecek bir bilişim yolu 
tasarlanabilir. Doğu Türkistan’dan Balkanlar’a önemli 
bir coğrafyada hayata geçirilecek bu proje ile ülkelerin 
önemli şehirlerinde ortak isimle teknoloji çalışma grup-
ları kurulabilir, eğitim sistemlerin ortak teknolojik yet-
kinlikler dahil edilebilir, bilişim için ortak iş pazarı oluş-
turulabilir. Algoritmanın babası Türk dehası Harezmi’ye 
atfen “Harezm Yolu” olarak adlandırılabilecek bu yol ile 
Türk coğrafyası kendi veri ve iletişim pazarını Türkiye 
öncülüğünde hayata geçirebilir.

Kaçamayacağımız gelecek Türk coğrafyasının önünde 
duruyor. Soru şu: “İstenen parçalar mı olacağız, istedi-
ğimiz bütün mü?”

The said “future ideal” is a heading on which long discus-
sions can be held, but I find it beneficial to complete the 
article by touching upon a single sub-heading that can 
be realized. Just like the trade roads that changed the 
course of history, in the Turkish geography, too, an unseen 
informatics road with the potential of becoming a “cyber 
power” can be designed. With this project, which shall be 
realized on an important geography extending from the 
East Turkistan to the Balkans, technology work groups can 
be established under a shared name in the important cities 
of the countries, common technological innovations could 
be included in their education systems, common business 
markets for informatics can be established. With this road, 
which shall be named “Khwarizmi Road” after the Turkish 
genius Khwarizmi – the father of algorithm – the Turkish 
geography can, under the leadership of Turkey, realize its 
own data and communication market. 

The unavoidable future stands in front of the Turkish geog-
raphy. The question is this: “Are we going to be the wanted 
pieces, or the whole we want?”

Kaçamayacağımız 
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Posta İdarelerİ 
ve Devletler:

Postal Operators 
and Governments:

Muazzam FIrsatlarla Dolu Zorlu Bİr İlİşkİ

a Difficult Relationship with 
Tremendous Opportunities



Posta idareleri ile devletler, 
birçok posta idaresinin 

şirketleştirilmesi ve hatta 
halka arzından sonra bile 

hâlâ güçlü bağlara sahiptir. 

After all postal operators and 
governments still have these 

strong links which survived the 
corporatization of most postal 

operators and even IPOs.

Posta idareleri her ne kadar son yirmi yıldır 
çoğu ülkede devletten uzaklaşıyor olsa da 
birçok ülkede devletle hâlâ sıkı ilişkilere sa-
hiptir. Devlet, bu gelişmelere rağmen yine de 
genellikle posta idarelerinin sermayelerinin 
malikidir veya bu sermayede büyük pay sa-
hibidir. Dahası, posta idareleri devlet işlerin-
de önemli bir rol üstlenir; posta idarelerinin 
ülke çapında mektup ve diğer posta unsur-
larının toplanması ve dağıtımını yapmak için 
bir ağa sahip olmalarını gerektiren Evrensel 
Hizmet Yükümlülükleri (Universal Service 
Obligations-USO) vardır. Dolayısıyla posta 
idareleri ile devletler, birçok posta idaresinin 
şirketleştirilmesi ve hatta halka arzından 
sonra bile hâlâ güçlü bağlara sahiptir. 

Fakat bu ilişki çoğunlukla zorlu ve belirsizdir. 
Devletler posta idarelerinin malikidir, pos-
ta idarelerini ve posta sektörünü denetler 
ve genellikle kendi ihtiyaç ve programları 

In most countries postal operators and 
governments still have close ties, although 
postal operators have been drifting away 
from governments in many countries for 
the last two decades. Despite these devel-
opments the state is usually still the owner 
or at least holds a big share of the posts 
capital. Moreover, postal operators fulfill an 
important role in the states’ affairs and bear 
the so-called Universal Service Obligation 
which obliges them to have a country-wide 
network for the collection and distribution 
of mail and other postal items in place. 
Therefore, after all postal operators and 
governments still have these strong links 
which survived the corporatization of most 
postal operators and even IPOs. 

However, it is often a di cult and ambiguous 
relationship. Governments own the posts, 
they regulate the posts and the postal mar-
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Posta idareleri 
hâlihazırda devlet 

için mektup teslimatı 
yapmaktadır. Bu 

türden bir işin herhangi 
bir hesap yönetimi 

gerektirmeksizin kendi 
kendine işlediği 

düşünülebilir.

Posts are already 
delivering mail for 
governments and one 
might believe that 
this kind of business 
runs by itself without 
any specific key 
account management 
needed.

doğrultusunda posta idareleri üzerinde siyasi etki tatbik 
ederler. Posta idareleri de tedafüi konuma geçmiştir ve 
devletle aralarındaki ilişki, denetleyen ve denetlenen 
arasındaki ilişki nasılsa öyledir. İlişkiyi bu seviyeye indir-
gemek, geleneksel yakın bağların sunduğu muazzam 
fırsatları görmezden gelmektedir.

Peki fırsatlar nelerdir? Posta idareleri hâlihazırda dev-
let için mektup teslimatı yapmaktadır. Bu türden bir işin 
herhangi bir hesap yönetimi gerektirmeksizin kendi ken-
dine işlediği düşünülebilir. Bu düşünce elbette tamamen 
yanlıştır çünkü posta çekirdek işlemlerinin yalnızca tek bir 
unsurunu göz önünde bulundurmaktadır. Posta idareleri 
uzun zamandır bu çekirdek işlemlerin ayrışma sürecin-
de olduğunun farkındadır. Mektup hacmi, birçok ülkede 
geçtiğimiz on yıl içinde yüzde 50 daha düşük bir seviyeye 
gerilemiştir. İlaveten, birçok devlet sıkı bir e-devlet stra-
tejisi izlemekte, dolayısıyla bütün kağıt yazışmaları dijital 
yöntemlerle ikame etmektedir. Bu yüzden posta idareleri 
başka iş fırsatları aramakta, hizmetlerini çeşitlendirme 
yoluna gitmekte ve yeni iş alanları denemektedir.

ket and often they exert their political influence on the 
posts for their own needs and agendas. Postal operators 
moved into defensive positions and the relationship is 
as it usually is between a regulating and a regulated 
entity. To reduce the relationship to this level ignores the 
tremendous opportunities the traditional close ties offer. 

So what are the opportunities? Posts are already deliv-
ering mail for governments and one might believe that 
this kind of business runs by itself without any specific 
key account management needed. This statement is of 
course completely wrong because it only looks at one 
element of a core postal business. Postal operators know 
already for a long time that this core business is in the 
process of breaking away. Mail volume decline has led 
to 50% lower mail volumes over the last decade in sev-
eral countries. In addition, several governments follow 
a strong eGovernment strategy thus replacing all paper 
communication by digital means. Posts are therefore 
looking for other business opportunities, they diversify 
and test new business areas. 
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Öte yandan hükümetler de benzer bir sorunla karşı 
karşıyadır; maliyeti düşürmek ve harcamayı azaltmak 
durumundadırlar. Bu, hükümetlerin mektup postasından 
vatandaş ve işletmelerle dijital ortamda iletişime kay-
masının nedenlerinden biridir.

Bu, ne hükümetlerin ne posta idarelerinin kazandığı, 
klasik bir “kaybet-kaybet” durumu gibi gözükmektedir. 
Fakat bu bir tehdit veya felaket değil, her iki taraf için de 
büyük bir fırsattır. Karşı karşıya olduğumuz şey, posta 
idarelerinin en büyük zorluklarından biri ve hükümetler 
için de kritik bir durumdur; ama zaman yakınma zama-
nı değildir. Posta idareleri ve hükümetlerin gözlerinin 
önünde aralarındaki ilişkiyi “kaybet-kaybet”ten “ka-
zan-kazan”a dönüştürebilecek iş fırsatları durmaktadır. 
Peki bu nasıl olacak?

Governments on the other hand face a similar problem. 
Governments have to cut costs and are forced to reduce 
spending. This is one main reason why they move away 
from letter mail towards digital communication with cit-
izens and businesses.

This looks like a classical lose-lose situation where nei-
ther governments nor postal operators can win. How-
ever, this is neither a threat nor a disaster, but rather a 
huge opportunity for both. What we are facing is one of 
the biggest challenges for postal operators and a criti-
cal situation for governments, but this is not a moment 
for whining. Instead, postal operators and governments 
have right in front of their eyes business opportunities 
that would turn the relationship from lose-lose to win-
win. So how can this work? 

Posta idareleri ve 
hükümetlerin gözlerinin 

önünde aralarındaki ilişkiyi 
“kaybet-kaybet”ten “kazan-
kazan”a dönüştürebilecek iş 

fırsatları durmaktadır. 

Postal operators and 
governments have right in 
front of their eyes business 
opportunities that would 
turn the relationship from 
lose-lose to win-win.
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Şaşırtıcı şekilde, şimdiye kadar yalnızca birkaç posta 
idaresi devletle yakın işbirliğinin yeni gelir kaynakları ya-
ratabileceğinin farkına varmıştır. Bu alanda en faal olan 
posta idareleri ya devlete hâlâ çok yakın olanlar ya da 
hizmet çeşitlendirmesinde öncü olanlar, yani etkin şekilde 
yeni faaliyet alanları arayanlardır. 

[…]

Zamanlama, posta idareleri ve hükümetler arasında güç-
lü ilişkiler tesis edilmesi için mükemmeldir. Posta idarele-
rinin düşen mektup hacimlerini ikame edecek yeni gelir 
kaynakları bulmak için hizmetlerini çeşitlendirmesi, dev-
letin de bütçe harcamalarını azaltması gerekmektedir. 
Ayrıca devlet yeni işbirliklerine ve hizmetlerinin bir kısmını 
dışarıya aktarmaya hazırdır. Dolayısıyla, posta idareleri-
nin bu eşsiz fırsatı kaçırmaması, devlete uygun bir strateji 
geliştirmesi ve devletle işbirliği yapmasını mümkün kıla-
cak gerekli yetileri tatbik etmesi gerekmektedir.

Surprisingly enough only few postal operators have so 
far realized that a close cooperation with governments 
can open up new revenue streams. The posts most ac-
tive in this area are either posts that are still very close 
to government or that are forerunners in diversification, 
i.e. posts that are actively seeking new areas of activity. 

[…]

The timing for creating a strong relationship between 
posts and governments is perfect. Posts have to diver-
sify in order to find new revenue streams replacing the 
declining mail volumes and governments need to reduce 
budget spending and are open for new partnerships 
and outsourcing some of their services. Therefore, posts 
should not miss this unique opportunity, develop a suit-
able strategy towards their respective governments and 
implement the necessary capabilities that would make 
them ready to partner with their government. 

Şaşırtıcı şekilde, şimdiye kadar yalnızca birkaç 
posta idaresi devletle yakın işbirliğinin yeni gelir 

kaynakları yaratabileceğinin farkına varmıştır.
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Postal Innovation Platform’un (PIP) 9 Nisan 2014 tarihinde 
Washington D.C.’de gerçekleştirilen “Government as a 
Postal Customer and Partner: Business Cases & Successful 
Engagement Strategies” (Posta Müşterisi ve Ortağı Ola-
rak Devlet: Ticari Vakalar ve Başarılı İşbirliği Stratejileri) 
başlıklı toplantısının katılımcıları bu zorlu ilişkiyi tahlil 
etmeye ve (her iki taraf için) kârlı bir ilişki ortaya çıkaran 
başarı unsurlarının ne olduğunu belirlemeye çalıştılar. Ka-
tılımcılar, fırsatları yakalamak ve kârlı bir ilişki tesis etmek 
için çalışmalar yürütmek üzere birtakım kritik noktalar ve 
başarı unsurları tespit etti. Bulgulardan bazıları şunlardı:

1. Posta idarelerinin devletle tesis ettikleri geleneksel iyi 
ilişkileri yeniden keşfetmeleri ve bu ilişkileri iş ilişkisi olarak 
yeniden tanımlamaları gerekmektedir.

2. Posta idarelerinin devletin neye ihtiyaç duyduğunu 
saptaması ve devlet kurumlarının ve onların karar alma 
süreçlerinin nasıl işlediğini idrak etmesi gerekmektedir; 
devlet dinamiklerini anlamaları lazımdır.

3. Posta idarelerinin, ayırt edici özellikleri ve güçlü nokta-
ları konusunda açık olmaları gerekmektedir. 

The participants of the Postal Innovation Platform (PIP) 
Roundtable in Washington, D.C. on “Government as a 
Postal Customer and Partner: Business Cases & Suc-
cessful Engagement Strategies” which took place on 9 
April 2014, tried to analyze this di cult relationship and 
find out what the success factors for a profitable (for 
both sides) relationship are. In order to seize the oppor-
tunities and start working on a profitable relationship 
the participants of the roundtable identified several 
crucial elements and success factors. Here are some of 
the findings: 

1. Postal operators have to re-discover their traditional 
good relationship with governments and de ne it as a 
business relationship. 

2. Postal operators have to identify what the govern-
ment needs and understand how government agencies 
and their decision making processes work. They have to 
understand the dynamics within government. 

3. Postal operators have to be clear about their unique 
selling propositions - their USPs - as well as their strengths. 
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4. Tek tek hizmet veya çözümlerin yanı sıra tedarik zin-
cirinin tamamına odaklanmak önemlidir. Hizmetleri 
çeşitlendirmek tamamen bununla ilgilidir. Dolayısıyla, 
posta idarelerinin çekirdek işlemlerden başlayıp ya bunu 
kendileri yaparak ya da ortaklarla birlikte hareket ederek 
eğer mümkünse tedarik zincirindeki hizmetlerini çeşitlen-
dirmeleri gerekmektedir.

5. Çeşitlendirme, yeni bilgi ve deneyim türleri gerektirir. 
Posta idarelerinin gerekli yetilere hemen kavuşamayaca-
ğı az çok açıktır, bu yüzden posta idarelerine bu yetileri 
kazanacak zamanı tanımak gerekir.

6. Posta idarelerinin devlet ve vatandaşlarla, aynı za-
manda işletmelerle bağlantı kurmalarını mümkün kıla-
cak; ayrıca cezaların, sağlık belgelerinin, posta yoluyla 
oy kullanma belgelerinin, plakaların, çalışma izinlerinin, 
pasaportların, kimlik hizmetlerinin veya hükümetler, va-
tandaşlar ve işletmeler arasındaki ilişkide ortaya çıkan 
başka herhangi bir hizmetin idaresini sağlayacak süreç-
leri yürütmelerini temin edecek yeni bir hizmet temeline, 
dijital platforma ihtiyacı vardır. 

4. It is important to focus on the entire value chain 
along the respective service or solution. This is what di-
versification is all about. Therefore, posts need to start 
from the core activity and extend the services along the 
value chain, if this is possible, either doing it themselves 
or working with partners. 

5. Diversification requires new knowledge and exper-
tise. It is more or less clear that posts will not have the 
competencies right away, and therefore they need to 
acquire them. 

6. Posts will need the foundation for new services, a 
digital platform that allows to connect with govern-
ment and citizens as well as businesses and to drive 
the processes for managing fines, health documents, 
voting by mail documents, license plates, work permits, 
passports, identification services or any other service 
that occurs in the relationship between governments, 
citizens and businesses. 
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Posta hizmetlerini 
çeşitlendirme, yeni 

bilgi ve deneyim 
türleri gerektirir. 

Diversification of 
postal services 

requires new 
knowledge and 

expertise. 
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7. Posta idareleri, bu hizmetleri sunacak yetileri kazanma-
nın yanında devlete uygun şekilde yaklaşmak için gereken 
dahili yapı ve tertibi teşkil etmek durumunda olacaktır. Bu 
nokta, yukarıda bahsedilen posta idarelerinin devlet dina-
miklerini ve gereksinimlerini anlama ihtiyacıyla doğrudan 
ilişkilidir. Posta idaresi içindeki spesifik bir işletme birimi bu 
ilişkiyi tesis edebilir ve işbirliği seviyesini yükseltebilir. 

8. Fakat posta idareleri öncelikle kendilerinden bekleneni 
yapmaya gerçekten muktedir olduklarını göstermek zo-
rundadır. Devletle işbirliğinin başında kademeli bir yakla-
şım benimsenmesi, hem posta idaresinin hem de devletin 
hizmeti ve genel olarak işbirliğini teste tâbi tutmasını müm-
kün kılabilir. İşbirliği bir alanda başarıyla sürdürülüp iki ta-
raf da bu işbirliğinden memnun kaldığında, diğer alanlara 
yayılmak görece kolay olacaktır.

7. Beside the competencies to provide these services postal 
operators will need to set up the internal structures and or-
ganization in order to adequately approach governments. 
This is closely linked to above mentioned requirement that 
posts need to understand the government’s dynamics and 
needs. A specific business unit within the post could build 
this relationship and expand the cooperation level. 

8. However, posts will first need to show that they are re-
ally capable of doing what is asked from them. A stepwise 
approach could in the start of this business cooperation 
with the government allow the postal operator as well as 
the government to test the service and the cooperation in 
general. Once the cooperation works well in one area and 
both parties are satisfied it will be relatively easy to expand 
into other areas. 

Devletle işbirliğinin başında 
kademeli bir yaklaşım 

benimsenmesi, hem posta 
idaresinin hem de devletin hizmeti 

ve genel olarak işbirliğini teste 
tâbi tutmasını mümkün kılabilir.

A stepwise approach could in the 
start of this business cooperation 
with the government allow the 
postal operator as well as the 
government to test the service 
and the cooperation in general.
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9. Devlet ve posta idareleri arasındaki herhangi bir ilişkide işin 
içinde genellikle kişisel bilgi (sağlık hizmetleri gibi) ya da önemli 
belge (pasaport gibi) ihtiva eden hassas bilgi veya süreçler ola-
caktır. Posta idareleri, “güvenilir aracı” konumunda bulunacak 
ve dolayısıyla güven unsurunun tehdit altında veya zayıflamak-
ta olmadığını her daim temin etmek durumunda olacaktır. O 
halde, posta idarelerinin güvenilir aracı rollerine zarar vere-
bilecek her şeyden kaçınmaları ve örneğin bu süreçlerin bazı-
larını ikinci yüklenicilere aktarmadan önce iyice düşünmeleri 
gerekmektedir.

10. Son olarak, posta idarelerinin yenilikçiliğe, hizmetlerini çe-
şitlendirmeye ve hükümetlere hem kendilerinin hem devletin 
aradığı “kazan-kazan” durumunu sağlayacak bir örnek göste-
rip işbirliği fikir ve önerileriyle yaklaşma stratejisi benimsemeye 
hazır olmaları gerekmektedir. 

* Postal Innovation Platform Genel Müdürü ve Başkanı

Bu makale, Postal Innovation Platform’un (PIP) “Reflections on 
the Postal Innovation Platform (PIP) Roundtable” başlıklı yayı-
nından alınmıştır.

9. Any relationship between the government and postal oper-
ators will usually deal with sensitive information or processes, 
involving personal information (such as in health care) or 
important documents (such as passports). Postal operators 
would be the trusted intermediary and should always guar-
antee that the trust element is not threatened or weakened. 
Therefore, posts must avoid anything that could diminish 
their role as a trusted intermediary and, for example, reflect 
thoroughly before outsourcing some of these processes to 
subcontractors. 

10. And finally, postal operators must be innovative, ready to 
diversify and adopt a strategy of actively approaching gov-
ernments with ideas and proposals for cooperation, showing 
a business case that will lead to the win-win situation both 
governments and posts are looking for. 

* General Manager and Chairman of the Postal Innovation 
Platform

Article appears in the publication Reflections on the Postal 
Innovation Platform (PIP) Roundtable by the Postal Innovation 
Platform (PIP) and is featured courtesy of the PIP.
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Posta idareleri, 
“güvenilir aracı” 

konumunda bulunacak 
ve dolayısıyla 

güven unsurunun 
tehdit altında 

veya zayıflamakta 
olmadığını her 

daim temin etmek 
durumunda olacaktır.

Postal operators 
would be the trusted 

intermediary and 
should always 

guarantee that the 
trust element is 

not threatened or 
weakened.
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PTT KARGO ILE
TÜRKIYE’NIN HER YERINE 

KAPIDA NAKIT ÖDEME

DILERSENIZ GÖNDERICININ ONAYI ILE KONTROLLÜ 
ÖDEME IMKANINDAN FAYDALANABILIRSINIZ.

DETAYLI BILGI PTT IŞYERLERINDE
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GELENEKSEL EL 
SANATLARIYLA UĞRAŞMAK 
İNSANA HUZUR VERİYOR

SEBAHAT KIRÇAK:

IT GIVES PEACE TO  
ENGAGE WITH TRADITIONAL 
HANDCRAFTS
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Tezhip, minyatür ve ebru sanatlarına  
ilginiz ne zaman ve nasıl başladı?

1960 yılında Sümerbank Hereke Halı 
Fabrikası Resimhanesi’nde halı re-
simleri yapmaya başladım. 6 sene 
kadar orada çok iyi sanatçılarla 
çalıştım. 1966 yılında evlenip Anka-
ra’ya geldim. Çocuklarım küçükken 
çalışma imkanım olmadı. Onlar biraz 
büyüdükten sonra tezhibe başladım. 
Ondan sonra da bırakmak mümkün 
olmadı. Önce tezhip sonra minyatür 
çalıştım. En büyük şansım bu sanatı 
çok iyi bilen hocalardan ders almam 
oldu. Tezhibe Bedia Altınbaş Hoca ile 
başladım, Kültür Bakanlığı’nın açtığı 
kurslarla devam ettim. Minyatürü ise 
Ömer Faruk Atabek’ten öğrendim. 

When did your interest in the arts 
of illumination, miniature and mar-
bling begin and how?

In 1960, I started producing carpet 
paintings at the Sümerbank Hereke 
Carpet Factory Painting House. For 
around 6 years, I worked with very 
good artists. I got married in 1966 
and came to Ankara. I did not have 
the opportunity to work while my 
kids were young. After they grew up 
a little, I started illumination. After 
that, I could not quit. I worked with 
illumination first, and then minia-
ture. My greatest luck was that I 
took courses from teachers who 
knew this art quite well. I started il-
lumination with Illuminatress Bedia 

Tezhip, minyatür ve ebru alanındaki 
çalışmaları hem Türkiye’de hem de 

dünyanın birçok ülkesinde ilgi gören 
Sebahat Kırçak aynı zamanda pul 

ressamı olarak 1999 yılından bu 
yana PTT için eser hazırlıyor. 

Met with interest both in Turkey and 
many countries of the world with her 

works in the fields of illumination, 
miniature and marbling, Sebahat Kırçak 
has also been preparing works as stamp 

artist for the PTT since 1999. 
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20 yılı aşkın süredir de atölyemde ders veriyorum. Ebru 
sanatını da öğretiyorum ama kendimi ebru sanatçısı ola-
rak görmüyorum. O bambaşka bir alan.

Bu üç sanatın ortak noktaları ve farklı yanları nelerdir? 
Eserlerinizde ne tür konuları işliyorsunuz?

Tezhip, minyatür ve ebrunun ortak noktası, hepsinin 
geleneksel sanat olması. Tezhip yazı süslemesi olarak bi-
liniyor. Eskiden birçok olay minyatürle gösterilirmiş. Ebru 
da “Türk kağıdı” diye tanınır. Goblen daha çok Fransız 
sanatı olarak bilinir, kumaş üzerine iğne ile yapılan bir tür 
nakış işidir. Çalıştığım bu sanat türleri içinde tezhip üze-
rinde daha çok duruyorum. Aslında tüm bu geleneksel 
el sanatlarıyla uğraşmak insana inanılmaz huzur veri-
yor. Her şeyi unutuyorsunuz çünkü sadece yaptığınız işe 
yoğunlaşmanız gerekiyor. Tezhip ve minyatür çalışması 
için önce bir konu belirlemek ve araştırma yapmak şart. 
Bunun için de çok sayıda kitap okumak ve ilgili resimleri 
incelemek lazım. Mesela Viyana ile ilgili bir çalışma için 
Viyana ve tarihi konusunda yazılmış piyasadaki kitapların 

Altınbaş Teacher, I continued with the courses offered 
by the Ministry of Culture. I learned miniature, on the 
other hand, from Ömer Faruk Atabek. For over 20 years 
I have been offering courses in my atelier. I also teach 
the art of marbling but I do not consider myself a mar-
bling artist. That is a completely different field.

What are the commonalities of and differences  
between these three arts? What sort of subjects do you 
treat in your works?

What illumination, miniature and marbling have in 
common is that they are all traditional handcrafts. 
Illumination is known as script ornamentation. In the 
olden days, many events were demonstrated through 
miniature. Marbling, on the other hand, is known as 
the “Turkish paper”. Gobelin is recognized rather as a 
French art, it is a sort of embroidery performed with 
needle on fabric. Among the types of art I practice, I 
rather focus on illumination. In fact, to engage with all 
of these traditional handcrafts gives one an incredi-

“Tezhip ve 
minyatür çalışması 

için önce bir konu 
belirlemek  

ve araştırma 
yapmak şart.“
“Determining 
a subject and 

carrying out 
research is 
a must for 

illumination 
and miniature.”
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hemen hepsini almıştım, çünkü olayın aslını işlemek ge-
rekiyor. Yine 2000 yılında İsa Peygamber’in hayatını min-
yatür olarak çalışırken bir rahipten fikir almıştım. Eserim 
Viyana, Varşova gibi şehirlerde sergilendiği zaman hiçbir 
kusur bulamadılar. Müslüman bir Türk kadınının bunu 
yapması onlara çok enteresan geldi. Eserlerimde belli 
konuları işlemiyorum, serbest çalışıyorum. Kullanacağım 
deseni tasarlamak bazen günler hatta haftalar alıyor, 
desen bazen de bir anda ortaya çıkabiliyor. Genel olarak 
çok fazla inceleme ve araştırma gerektiren bir iş.  

Aynı zamanda pul ressamısınız. Bu alanda PTT ile çalış-
manız nasıl gerçekleşti?

1999 yılında rahmetli Ömer Faruk Atabek Hocama 
PTT’den pul basımıyla ilgili teklif gelmiş. Hocam da “Öğ-
rencilerim de yer alırsa olur” demiş. PTT ile ilk çalışma-
mız bu sayede gerçekleşti. Pul olarak basılan ilk eserim  
“Osmanlı Saray Kadınları” minyatür kompozisyonum 
oldu. O tarihten bu yana PTT ile çalışmaya devam edi-
yoruz. 2000 yılında “Mevlâna Semazenler” minyatürüm 
anma pulu, “Padişah III. Selim Tuğrası” konulu tezhibim 
ilkgün zarfı olarak çıktı. Goblen çalışmam da pula ba-
sıldı. PTT 1999 yılından bu yana tezhip, minyatür, ebru 
ve goblen çalışmalarımın yer aldığı 50’yi aşkın eserimi 
değerlendirdi.  

PTT’nin geleneksel el sanatlarını pula yansıtması konu-
sunda ne düşünüyorsunuz?

PTT ile çalışmak çok güzel, büyük keyif alıyorum. Gele-
neksel el sanatlarıyla ilgili hangi konu pul olarak işlenmek 
isteniyorsa onlar konuyu iletiyor. Karşılıklı konuşarak ne 
tür bir çalışma yapılacağına karar veriyoruz ya da ko-
nuyu birlikte belirliyoruz, ardından çalışmalarımı sunu-
yorum. PTT’deki arkadaşlar çok iyi ve ilgili. Hepsini çok 
seviyorum. PTT’nin geleneksel el sanatlarını pula yansıt-
ması da çok güzel. 

Eserlerinizi pul üzerinde görmek size ne hissettiriyor?

Yaptığım çalışmalardan mutlu oluyorum. Tezhip, minya-
tür ve ebru tekniğiyle hazırladığım kompozisyonlarımın 
pul olarak çıktığı andaki duygularımı tarif edemem. Be-
nim için en gurur verici olan ise çalışmalarımın üzerinde 

ble amount of peace. You forget everything because 
you only have to concentrate on what you are doing. 
Determining a subject and carrying out research is a 
must for illumination and miniature. And for that, one 
needs to read many books and examine the related 
pictures. For instance, for a work related to Vienna, I 
had bought almost all of the books in the market on 
Vienna and its history because you need to treat the 
essence of the thing. Again, when I was studying the life 
of the Prophet Jesus as miniature in 2000, I had gotten 
ideas from a priest. When my work was exhibited in 
cities such as Vienna and Warsaw, they found no flaws 
in it at all. They found it very interesting that a Muslim 
Turkish woman did that. I do not treat specific subjects 
in my works, I work liberally. Designing the pattern I will 
use sometimes takes days, even weeks; the pattern can 
sometimes appear at once. Generally, it is a work that 
requires a lot of examination and research. 

You are at the same time a stamp painter. How did your 
collaboration with the PTT in this field take place?

In 1999, my late Ömer Faruk Atabek Teacher received 
an offer from the PTT about stamp issuing, to which my 
teacher responded, “I will accept it if my students are 
featured, as well.” Our first collaboration with the PTT 
took place by this means. My first work to be printed as 
stamp was my miniature composition “Osmanlı Saray 
Kadınları” (Ottoman Court Women). We have continued 
working with the PTT ever since. In 2000 my “Mevlâna 
Semazenler” (Rumi Whirling Dervishes) miniature was 
issued as commemorative stamp and my “Padişah III. 
Selim Tuğrası” (Seal of Sultan Selim III) themed illumi-
nation as first day cover. My gobelin work was printed 
on stamp, as well. Since 1999, the PTT has made use of 
over 50 of my works featuring my illumination, minia-
ture, marbling and gobelin products.

What do you think about the fact that the PTT reflects 
traditional handcrafts onto the stamp?

It is very nice working with the PTT, I take great pleasure 
in it. Whatever it is the subject that they want treated as 
stamp, they convey the subject to me. Talking together, 
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Türkiye Cumhuriyeti yazması. “Osmanlı Saray Kadınla-
rı” minyatürüm pul olarak basıldığı zaman Tunalı Hilmi 
Caddesi’ndeki bir pulcu bana “Hanımefendi, elmanın 
en iyisini sandığın üstüne koyarlar ya, ben de pulunuzu 
en üste koyuyorum” deyince çok duygulanmıştım.

Bugüne kadar kaç sergi açtınız? Ders vermeye devam 
ediyor musunuz?

Bugüne kadar Avustralya, Çin, Polonya, Avusturya, 
Finlandiya, Bosna Hersek, Gürcistan, Bahreyn gibi çok 
sayıda ülkede sergi açtım. Ankara, Mersin, Kocaeli il-
lerimizde çok sayıda kişisel sergim gerçekleşti. Sağlık 
nedeniyle ders sayısını çok azalttım. Bir süredir haf-
tanın üç-dört günü Ankara Ulucanlar Cezaevi Sanat 
Sokağı’ndaki atölyede oluyorum. Bir-iki öğrenciye ders 
veriyorum, daha çok kendi çalışmalarımı gerçekleşti-
riyorum.

Geleneksel el sanatlarına ilgiyi nasıl  
değerlendiriyorsunuz?

Geleneksel el sanatları hem ülkemizde hem de yurt 
dışında büyük ilgi görüyor. Kurs sayısı arttı. Özellikle 

we decide on the type of work to be carried out or 
determine the subject together, later on I present my 
works. Friends at the PTT are very nice and attentive. 
I love them all very much. It is also very nice that the 
PTT reflects traditional handcrafts onto the stamp.

How does seeing your works on stamps make you feel?

I get happy with the works I produce. I cannot de-
scribe my feelings in the moments when my composi-
tions I have prepared with the illumination, miniature 
and marbling technique are issued as stamps. What 
I take pride in the most, on the other hand, is that on 
my works it says Republic of Turkey. When my “Os-
manlı Saray Kadınları” miniature was issued as stamp 
and a stamp-seller in Tunalı Hilmi Street had told me, 
“Ma’am, just as they put the best of the apples on top 
of the crate, so do I put your stamp” on top, I was very 
touched. 

How many exhibitions have you held until today? Do 
you continue offering courses?

Until now, I have held exhibitions in many countries 
such as Australia, China, Poland, Austria, Finland, 
Bosnia and Herzegovina, Georgia and Bahrain. I have 
held many solo exhibitions in our provinces of Ankara, 
Mersin and Kocaeli. I have seriously decreased the 
number of courses due to health reasons. For a while, 
I have been present at the atelier on the Ankara Ulu-
canlar Prison Art Street. I teach one or two students, I 
mostly carry out my own works. 

How do you evaluate the interest shown in traditional 
handcrafts?

Traditional handcrafts are met with a lot of inter-
est both in our country and abroad. The number of 
courses has increased. Especially in the courses in-
itiated by the Ministry of Culture and Tourism, very 
well-trained teachers teach. However, I am saddened 
that sometimes someone who has attended a course 
for two-three months attempts to offer courses. The 
person who insensibly offers courses can teach the 
art wrongly since they themselves do not know it. 

“PTT ile çalışmak çok güzel, 
büyük keyif alıyorum. 

Geleneksel el sanatlarıyla 
ilgili hangi konu pul olarak 

işlenmek isteniyorsa  
bana iletiliyor.”

“It is very nice 
working with the PTT, 
I take great pleasure 

in it. Whatever it is 
the subject that they 

want treated as 
stamp, the subject is 

conveyed to me.”
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Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın açtığı kurslarda çok iyi ye-
tişmiş hocalar ders veriyor. Fakat bazen iki-üç ay kursa 
giden bir kişinin ders vermeye kalkmasına üzülüyorum. 
Bilinçsizce ders veren kişi o sanatı iyi bilmediği için kar-
şısındakine de yanlış öğretebiliyor. Değerli hocaların 
yetiştirdiği öğrenciler çok daha başarılı oluyor ve güzel 
eserler ortaya çıkıyor. Her şeyi unutup sırf bunun üze-
rinde yoğunlaşırsanız başarılı olursunuz. Öğrencilerime 
“Buraya vakit geçirmek için gelecekseniz hiç başlama-
yın” derim. Masraflı da bir iş. Tezhibin baş malzemesi al-
tındır; çok kaliteli boya ve fırçalar da gerekli. Altını çoğu 
zaman tabaka halinde alıp kendimiz eziyoruz. Eskiden 
kedi tüyünden el yapımı fırçalar kullanılıyormuş. Ben de 
kullandım, çok güzel sonuç alınıyor. Piyasada çok güzel 
fırçalar var. O sanatla uğraşmaya başladığınız zaman 
gözünüz masrafı görmüyor. Çalışmalarımı yaparken çok 
zengin bir kütüphaneye de sahip oldum. Sadece bu işle 
ilgili olarak 150’nin üzerinde sanatsal kitabım vardır.

Eşinizin ve oğlunuzun da tezhip, minyatür ve ebruyla 
ilgilendiklerini öğrendik...

Benden sonra eşim ve oğlum da bu sanatlara ilgi gös-
terdi. Oğlum lisedeyken tezhip çalışmaya başladı, daha 
sonra minyatürle ilgilendi. Fakat işi dolayısıyla fazla vakit 
ayıramıyor. Eşim Kültür Bakanlığı’nda uzun süre ebru 
hocası olarak çalıştı. Hatta torunum bile üç yaşındayken 
TRT’de ebru gösterisi yapmıştı. 

Bu tür sanat dallarına ilgi duyanlara neler tavsiye eder-
siniz?

Gençken başlamak büyük avantaj. Çünkü genç yaşta 
el titremiyor, göz daha iyi görüyor. Biz şimdi gözlük ve 
büyüteçle çalışıyoruz. Bir de bu işe ilgi duyanların sana-
tın inceliklerini çok iyi bilen bir hoca bulması ve onunla 
çalışması gerektiğini düşünüyorum.  

Geleneksel sanatların yaşatılmasıyla ilgili değerlendir-
meleriniz nelerdir?

Geleneksel sanatlarımızın yaşatılması taraftarıyım ve 
bunun üzerinde daha fazla çalışmayı düşünüyorum. Bu 
işi çok severek yapıyorum. İnşallah elimin ve gözümün 
yettiği kadar da devam edeceğim.

Students raised by valuable teachers are much more 
successful and beautiful works are produced. If you 
forget all else and focus on this alone, you will become 
successful. I tell my students, “If you are to come here 
to pass the time, do not start at all.” It is costly, too. 
The main tool of illumination is gold; you also need 
paints and brushes of superior quality. We mostly buy 
the gold as sheet and crush it ourselves. In the olden 
days, they used to use handmade brushes of cat hair. 
I have used them too, you get very good results. There 
are very good brushes on the market. When you start 
to engage with that art, you do not notice the cost. I 
also acquired a quite rich library while carrying out 
my works. I have over 150 artistic books related to this 
subject alone.

We have learned that your husband and son are also 
interested in illumination, miniature and marbling, as 
well…

After me, my husband and son showed interest in 
these arts, as well. My son started working with illumi-
nation in high school, then took an interest in minia-
ture but he cannot allocate a lot of time to it because 
of his job. My husband worked as marbling teacher at 
the Ministry of Culture for a long time. Even my grand-
son had performed a marbling show at TRT (Turkish 
Radio and Television Corporation) when he was three.

What advice would you give to those interested in 
these fields of art?

It is a great advantage to start young because when 
you are young, your hands do not shake, you have 
better sight. I also think that those who are interested 
in this work should find a teacher who knows the intri-
cacies of the art very well and work with them.

What are your evaluations regarding keeping tradi-
tional arts alive? 

I support keeping our traditional handcrafts alive and 
think of working even more on this issue. I perform this 
work very lovingly. Allah willing, I will continue to do so 
as long as my hand and eye allow me to.
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CAPE TOWN

DÜNYANIN UCUNDAKİ HARİKA 

The wonder at the edge of 
the world
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Keşfedildiği dönemden bu yana her zaman ilgi çekici 
olmayı başarmış nadir şehirlerden Cape Town, eşine az 
rastlanır özellikleriyle her yıl milyonlarca turisti ağırlıyor.

Cape Town, which is one of the rare cities 
that always managed to be appealing since 

the day it was discovered, hosts millions of 
tourists each year with its unique properties. 
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Çok kültürlü ve çok renkli Güney Afrika Cumhuriyeti’nin 
üç başkentinden biri Cape Town, ülkenin en bilinen 
destinasyonlarından olduğu kadar Güney Afrika Cum-
huriyeti’nin kendine özgü unsurlarını içinde barındıran 
önemli bir şehirdir. Sadece Güney Afrika Cumhuriyeti 
değil dünya için de sembolik anlamlar ifade eden 
Cape Town, Atlas Okyanusu ile Hint Okyanusu’nun bir-
leştiği noktada bulunur. Afrika’nın Kıta Avrupası’na en 
uzak noktasındaki yerleşim yeri şehir, stratejik önemin-
den kaynaklı olarak özellikle coğrafi keşifler sonrasın-
da birçok devletin ilgisini çekmiştir.

One of the three capitals of the multicultural and very 
colorful Republic of South Africa, Cape Town is among 
the most-known destinations of the country and an im-
portant city which embodies idiosyncratic elements of 
the Republic of South Africa, as well. Representing sym-
bolic meanings not only for the Republic of South Africa 
but also for the world, Cape Town is located at a point 
where the Atlantic Ocean meets the Indian Ocean. Cape 
Town, which is a settlement area in the farthermost point 
of Africa from the Continental Europe, has captured the 
attention of many states especially after the geographi-
cal discoveries due to its strategic position. 

 Sadece Güney Afrika Cumhuriyeti değil dünya için de 
sembolik anlamlar ifade eden Cape Town, Atlas Okyanusu 

ile Hint Okyanusu’nun birleştiği noktada bulunur.

Representing symbolic meanings not only for the Republic of 
South Africa but also for the world, Cape Town is located at 

a point where the Atlantic Ocean meets the Indian Ocean.
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1488 yılında Portekizli kaşif Bartelemeu Dias tarafın-
dan keşfedilen Cape Town zaman içinde Hollanda kö-
kenli Boerlerin ve daha sonra İngilizlerin hakimiyetine 
geçmiştir. Yüzlerce sene boyunca harmanlanan bir 
kültürel yapının gözlendiği şehirde Afrika kültürünün 
yanı sıra Hollanda ve İngiltere kültürleri de kendini 
gösterir. Güney Afrika Cumhuriyeti’nin tamamında 
hâkim olan farklı kültürler, sömürgecilerin egemen 
olmasıyla birlikte ırk ayrımcılığını doğurmuştur. Ülke-
nin başkentliğinin sembolik olarak üç ayrı şehre da-
ğıtılması bile Güney Afrika Cumhuriyeti’ndeki ayrımcı 
yaklaşımların getirdiği çatışmaların boyutunu gösterir 
niteliktedir.

Birçok modern gezgin tarafından Güney Afrika Cum-
huriyeti’nin en yaşanılacak şehri olarak gösterilen 
Cape Town doğa ile tarihi, eğlence ile lezzetli ye-
mekleri aynı anda sunabilen büyüleyici bir kimliğe 
sahiptir. Ümit Burnu’ndan Masa Dağı’na, Bo-Kaap 
mahallesinden Robben Adası’na kadar Cape Town 
denince akla gelen ve ziyaretçilere unutulmaz anlar 
yaşatan mekanlara ev sahipliği yapan bu özel şehir, 
birbiriyle barışık insanları, doğayla iç içe mimarisi ve 
geleceğe güvenle bakan şehir hayatıyla modern bir 
görünüm çizer.

Discovered by the Portuguese explorer Bartolomeu 
Dias in 1488, Cape Town, in time fell under the rule of 
the Boers of Dutch and later the English. In the city, in 
which a cultural disposition that blended during hun-
dreds of years, the Dutch and England cultures as well 
as the African culture manifest themselves. Different 
cultures, which dominate in the entire Republic of South 
Africa, caused the emergence of racism after the rule 
of colonists. The fact that the capital of the country are 
scattered symbolically in three separate cities has the 
feature of displaying the magnitude of the struggles 
brought about by the racist approaches. 

Cape Town, which is indicated by many modern trav-
ellers as the most livable city of the Republic of South 
Africa, has a magnificent identity which can offer nature 
and history, entertainment and delicious food at the 
same time. This special city, which hosts venues from the 
Cape of Good Hope to the Table Mountain, from the Bo-
Kaap district to the Robben Island that spring to mind 
when it comes to Cape Town and ensure the visitors 
experience incredible moments, displays a modern look 
with its people living together in peace, its architecture 
intermingling with nature and the urban life that looks to 
the future with confidence. 
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Cape Town’ı dünyadaki diğer şehirlerden ayıran en 
önemli özelliği Ümit Burnu’na ev sahipliği yapmasıdır. 
Çeşitli düzenlemelerle oldukça turistik hale getiri-
len Ümit Burnu ve çevresi yıl boyunca binlerce turisti 
ağırlayan eşsiz bir lokasyon olarak dikkat çeker. Cape 
Town’ın en güney ucunda bulunan Ümit Burnu, deniz 
seviyesinden yaklaşık 245 metre yüksekliktedir ve bu 
yükseklikten Atlas ve Hint Okyanuslarının birleşmesini 
seyretmek mümkündür. 

Ümit Burnu’nun sunduğu harika manzarayı seyretmek 
isteyenler için özel olarak konumlandırılmış nokta-
lardan biri de dünyaca ünlü Cape Point’tir. Ümit Bur-
nu’nun hemen yanında ve karanın en uç noktasında 
bulunan bir tepe olan Cape Point, eşsiz manzarasıyla 

The most important property of Cape Town, which differ-
entiates it from the other cities of the world, is that it hosts 
the Cape of Good Hope. Transformed into a touristic 
place after various adjustments, the Cape of Good Hope 
and its environs grab attention as a unique location host-
ing thousands of tourists throughout the year. Located in 
the southernmost corner of Cape Town, the Cape of Good 
Hope is 245 meters above the sea level and from this 
point, it’s possible to observe the mergering of the Atlantic 
Ocean and the Indian Ocean. 

One of the points located specially for those who would 
like to observe the magnificent scenery offered by the 
Cape of Good Hope is the world famous Cape Point. A 
hill right near the Cape of Good Hope and at the farthest 

Ümit Burnu, deniz seviyesinden yaklaşık 245 metre 
yüksekliktedir ve bu yükseklikten Atlas ve Hint Okyanuslarının 

birleşmesini seyretmek mümkündür. 

The Cape of Good Hope is 245 meters above the sea level 
and from this point, it’s possible to observe the mergering of 

the Atlantic Ocean and the Indian Ocean. 
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point of the land, the Cape Point is a terrace known for its 
unique scenery. While the historical lighthouse situated 
on the hill adds to the beauty of the scenery, thousands of 
tourists rush to the Cape Point to enjoy it. Another place 
worth seeing in the Cape of Good Hope is the National 
Park of the Cape of Good Hope. In the park, which hosts 
many endemic plants and animals that have been taken 
under protection, the baboons ensure that the visitors 
experience pleasant moments. 

The False Bay, which has a nature that amazes those who 
see it and the island of the same name are among the 
places which make Cape Town interesting. Apart from the 
sports of sailing, which is commonly done, famous restau-
rants known for their delicious food and little coffee shops 
make the False Bay and the False Island (Seal Island) the 
most frequented places. The people who rush to the island 
which hosts thousands of tourists every year, have the priv-
ilege of seeing seals at close range. 

The Boulders Beach of Simon Town has a feature which 
makes Cape Town indispensible for tourists. Cape Town, 
which has a climate that is hot in the summer and mild in 
the winter, offers you the pleasure of meeting penguins in 
such a comfortable environment. While the Boulders Beach 
promises a magnificent scenery with its golden sands, the 
African penguins which live on the beach in groups offer a 
unique experience. These cute penguins, which are on the 
edge of extinction, treat  the visitors who would like to be in 
the shot gently and do not turn down their offer. 

bilinen bir terastır. Tepede bulunan tarihî deniz feneri 
manzaranın güzelliğine güzellik katarken binlerce turist 
bu manzarayı görmek için Cape Point’e akın eder. Ümit 
Burnu’nda görülmeye değer bir başka yer ise Ümit Bur-
nu Millî Parkı’dır. Koruma altına alınmış birçok endemik 
bitki ve hayvana ev sahipliği yapan parkta yaşayan 
babunlar ziyaretçilere hoş anlar yaşatır.

Görenleri kendine hayran bırakan bir doğaya sahip 
False Körfezi ve aynı isimli ada, Cape Town’ı ilginç kılan 
yerlerdendir. Yaygın olarak yapılan yelken sporunun 
yanı sıra lezzetli yemekleriyle bilinen birbirinden ünlü 
restoranlar ve küçük kahve dükkanları False Körfezi ve 
False Adası’nı önemli bir uğrak haline getirir. Adanın bir 
başka önemli özelliğiyse güneşlenen fok balıklarına ev 
sahipliği yapmasıdır. Her yıl binlerce turisti ağırlayan 
adaya akın eden insanlar fok balıklarını yakından gör-
menin ayrıcalığını yaşar.

Simon Kasabası Boulder Plajı, Cape Town’ı turistler açı-
sından vazgeçilmez kılan bir özelliğe sahiptir. Yazların 
sıcak, kışlarınsa ılıman geçtiği bir iklime sahip olan 
Cape Town, böylesine rahat bir ortamda penguenlerle 
buluşabilmenin zevkini yaşatır. Boulder Plajı altın sarısı 
kumuyla ziyaretçilere büyüleyici bir manzara vade-
derken plajda koloni halinde yaşayan Afrika pengu-
enleri benzeri az rastlanır bir deneyim sunar. Nesilleri 
tükenme tehlikesi altında olan bu sevimli penguenler 
kendileriyle aynı fotoğraf karesine girmek isteyen ziya-
retçilere nazik davranır ve teklifleri geri çevirmez.
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Cape Town’ın dünyaca ünlü koylarından Hout Koyu, 
küçük bir hilal şeklinde denize doğru uzanan nadir 
bir güzelliktir. İnsanların ağaç evlerde yaşadıkları ve 
kendilerini Cape Town’dan olduğu kadar Güney Afrika 
Cumhuriyeti’nden ayrı gördükleri Hout Koyu’nda ge-
zen arabalarda “Hout Koyu Cumhuriyeti” ifadelerine 
denk gelinebildiği gibi bu küçük kasabada yaşayan 
halkın kendilerine ait pasaportları da vardır. Özellikle 
sörf tutkunlarının ziyaret ettiği Hout Koyu birçok resto-
ran ve kahve evinin yanı sıra hediyelik eşya dükkanları 
ve antikacılara da ev sahipliği yapan sokaklarıyla tam 
bir turistik kasaba kimliğine sahiptir.

The Hout Bay, which is one of the world famous bays 
of Cape Town, is a rarely found beauty that stretches 
out to the sea in a small crescent form. In the Hout Bay, 
where people live in tree houses and where they see 
themselves separated from Cape Town as well as the 
Republic of South Africa, one can come across the ex-
pression of “Republic of Hout Bay” in the cars touring 
around and the people who live in this district have their 
own passports. The Hout Bay, which is mostly visited by 
the surf lovers, has the identity of a complete touristic 
district with its many restaurants and coffee houses as 
well as its streets hosting souvenir and antique shops. 

Cape Town’ın dünyaca 
ünlü koylarından Hout 

Koyu, küçük bir hilal 
şeklinde denize doğru 

uzanan nadir bir güzelliktir.

The Hout Bay, which is one 
of the world famous bays of 

Cape Town, is a rarely found 
beauty that stretches out to the 

sea in a small crescent form.D
es

tin
at

io
n:

W
or

ld

82



Cape Town denince akla ilk gelen ve neredeyse şehrin 

sembolü olan Masa Dağı ise büyüleyicidir. Özellikle 

fotoğraf meraklısı binlerce turisti ağırlayan Masa 

Dağı sunduğu eşsiz manzara kadar çevresinde barın-

dırdığı çoğu endemik iki bin iki yüz bitki çeşidiyle de 

bilinmektedir.

Cape Town’ın sembollerinden biri de Nelson Mande-

la’nın tutuklu kaldığı hapishaneye ev sahipliği yapan 

Robben Adası’dır. Bugün müze olarak kullanılan ve 

birçok ziyaretçi ağırlayan hapishane UNESCO Dünya 

Miras Listesi’nde yer almaktadır.

Bölgeye özgü beş binden fazla çiçek barındıran ve 

dünyanın en önemli botanik bahçelerinden biri kabul 

edilen Kirstenbosch Botanik Bahçeleri, birçok deniz 

canlısına ev sahipliği yapan İki Okyanus Akvaryumu, 

ülkelerinden zorla getirilerek köle olarak çalıştırılan 

Hint ve Malezyalı insanların özgürlüklerini elde ettikten 

sonra yaşadıkları renkli mahalle Bo-Kaap ve benzersiz 

deneyimler vadeden safari ve dalış turları Cape Town’ı 

vazgeçilmez kılan diğer güzelliklerdir.

The Table Mountain, which first springs to mind when 
it comes to Cape Town and which almost became the 
symbol of the city, is fascinating. Hosting thousands of 
photography enthusiast tourists, the Table Mountain is 
known for the magnificent beauty it offers as well as its 
two thousand two hundred plant varieties, most of which 
are endemic. 

One of the symbols of Cape Town is the Robben Island 
that is home to the prison where Nelson Mandela was 
under arrest. The prison, which serves as museum today 
and hosts many visitors, is on the UNESCO World Herit-
age List. 

The Kirstenbosch Botanical Gardens, which comprises 
more than five thousand flowers specific to the region 
and which is considered one of the most important 
botanic houses of the world; the Two Oceans Aquari-
um, which hosts many nektons; the colorful district of 
Bo-Kaap, where the Indians and Malaysians who were 
forced to work as slaves by being brought by force from 
their countries used to live after having gained their 
freedom; safari and diving tours which offer unique ex-
periences, are the other wonders that make Cape Town 
indispensible.
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Peyamİ Safa
Türk edebİyatInIn özgün zİhnİ

Idiosyncratic mind of the 
Turkish literature
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Ciddi ve az gülen bir yüz karşısında kaynayan bir 
iç dünya… Peyami Safa’yı kelimelerle kuşatabilmek 
pek kolay değildir ama en azından bu tasvir işimizi 

kolaylaştırabilecek bir resim sunabilir bize. 

An inner world of ups and downs contrary to a serious 
and less-smiling face… It is not easy to analyze 

Peyami Safa with words but at least this depiction can 
offer a picture that makes our job easier. 

2 Nisan 1899 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen tam 
adıyla Osman Peyami’nin babası, Servet-i Fünun dö-
nemi şairlerinden İsmail Safa’dır. İleride edebiyatımızın 
önemli simalarından olacak yazarın ismini Tevfik Fikret 
koymuştur. İsmail Safa’nın şiirleri, o günlerin yeni-eski 
çatışmasında tarafgir olmadan iki anlayışı da benimse-
yen bir tutumu yansıtmaktadır. Muallim Naci’nin “şair-i 
maderzad,” yani anadan doğma şair dediği İsmail 
Safa bir devlet memurudur ve aynı zamanda dönemin  
II. Abdülhamid muhaliflerindendir. Bu sebeple de 1901 
yılında Sivas’a sürgüne gönderilmiştir. Sivas sürgünü-
nün hemen öncesi ve sonrasında iki kızını kaybeden 
İsmail Safa belki de bu sıkıntılar sebebiyle aynı yıl vefat 
eder. İki yaşındaki Peyami Safa, annesi Server Bedia ve 
yedi yaşındaki ağabeyi Selim İlhami ile bütün bu acıla-
rın ortasında kalır. “Yetim-i Safa” yani “Safa’nın yetimi” 
ibaresi, yer yer Peyami Safa’nın babasının gölgesinde 
kaldığını, yer yer ise yetimliğini vurgulamak için bu acı 
olaydan ona miras kalan bir lakap olarak sonraki yıllar-
da peşini bırakmayacaktır.

The father of Osman Peyami, as his full name goes, who 
was born in İstanbul on 2 April 1899, was ismail Safa, one 
of the poets of the Servet-i Fünun (Wealth of Knowledge) 
movement. The name of the author, who would be one of 
the important figures of our literature, was given by Te-
vfik Fikret. The poems of İsmail Safa reflected an attitude 
embracing both approaches without being a party in the 
dispute between the old and the new. İsmail Safa, who was 
called “şair-i maderzad” (born a poet) by Muallim Naci, 
was a civil servant and an opponent of the Abdulhamid II 
of the period, as well. That’s why he was exiled to Sivas in 
1901. Having lost his two daughters just before and after 
his exile to Sivas, İsmail Safa passed away the same year 
owing to maybe these distresses. Two year-old Peyami 
Safa was left in the center of all these pains with his mother 
Server Bedia and his brother of 7 years old. The expression 
“yetim-i Safa” (Safa’s orphan) would chase him in the later 
years as a pseudonym inherited from this sad event in or-
der to underline that he was shadowed by his father and 
sometimes to emphasize his orphanage. 
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İsmail Safa’nın ölümünden sonra aile İstanbul’a döner ve 
Fatih’in yoksul semtlerinde ikamet eder. Gerçi babasının 
arkadaşları onlara sahip çıkmaya çalışırlar ama çektikleri 
yoksulluğun önüne geçemezler. Recaizade Mahmut Ek-
rem, Peyami’yi Galatasaray Lisesi’nde okutma sözü ver-
miş ama bu vaadini gerçekleştirecek gücü bulamamıştır. 
Aileye sahip çıkan, hal ve hatırlarını soran bir diğer isim 
ise Abdullah Cevdet’tir. Daha çocuk yaştaki Peyami bu 
yıllarda hızla büyür. Sekiz yaşında yakalandığı bir hastalık 
sebebiyle uzun yıllar kolunu kaybetme tehlikesi ve kor-
kusuyla yaşar. Hastane koridorlarının buhranını yıllarca 
içinde taşır. Bu günlerin izleri 9. Hariciye Koğuşu romanı-
na da yansımıştır. 1910 yılında başladığı Vefa İdadisi’ni de 
yoksulluk ve hastalık sebebiyle bırakmak zorunda kalır.

“Yaratıcı sefalet”

Peyami Safa’nın okul hayatı kısa süreli olmuştur. Yine de 
genç Peyami babasının entelektüel mirasını kendi çaba-
larıyla devam ettirebilmiştir. Anne tarafından soyunun 
Akşemsettin’e dayandığı söylenen Peyami üzerinde belki 
de bu manevi miras etkili olmuştur. Küçüklüğünden itiba-
ren büyük bir keşif duygusuyla okuyan Peyami, Abdullah 

After the death of İsmail Safa, the family returned to 
İstanbul and started to reside in the poor districts of Fa-
tih. In fact, friends of his father tried to protect them but 
couldn’t prevent the poverty they suffered. Recaizade 
Mahmut Ekrem promised to educate Peyami in the Ga-
latasaray High School but couldn’t find the power to do 
so. Another person to protect the family and to inquire 
after their health was Abdullah Cevdet. Peyami, who 
was merely a child, grew quickly in these years. Due to 
an illness he contracted at 8, he lived for long years with 
the fear and danger of losing his arm. For many years, he 
carried inside the depression of the hospital corridors. He 
reflected the traces of these days in his novel 9. Hariciye 
Koğuşu (External Disease Ward Nine), as well. Due to pov-
erty and disease, he had to leave the Vefa High School he 
started in 1910. 

“Creative misery”

The educational life of Peyami Safa lasted for a short 
time. Still, young Peyami managed to pursue the intellec-
tual legacy of his father owing to his own efforts. Perhaps 
this spiritual legacy was effective on Peyami whose ma-

Peyami Safa’nın okul hayatı kısa süreli 
olmuştur. Yine de genç Peyami şair 

babasının entelektüel mirasını kendi 
çabalarıyla devam ettirebilmiştir.

The educational life of Peyami Safa lasted 
for a short time. Still, young Peyami managed 

to pursue the intellectual legacy of his poet 
father owing to his own efforts.
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ternal ancestry is said to go a long way back to Akşemset-
tin. Reading with a great feeling of discovery since small 
ages, Peyami started learning French by himself by mem-
orizing Petit Larousse, a gift by Abdullah Cevdet, and in 
the next years reached a level in which he could read and 
write French as if it was his native language. 

Peyami started working in small ages to support his fami-
ly. First of all, he worked in a printing house, later he found 
a job in the Ministry of Post and Telegraph after succeed-
ing in the exams. Meanwhile, even though he won the 
exams of the Darülbedayi (Ottoman Imperial Theatre), 
which he took to receive education in theatre, he couldn’t 
find the chance to continue there. During the First World 
War, he started working as teacher in Rehber-i İttitad 
Mektebi and worked in the Duyun-u Umumiye İdaresi 
(Ottoman Public Debt Administration) for a short while. 

Peyami’s life afterwards would completely be based on 
his pen. He earned his bread with his pen and fought 
with it, as well. Firstly, he issued a magazine called 20. 
Asır (20th Century) with his brother. The short stories titled 
“Stories of the Century” which he published incognito 
were appreciated immediately. After the closure of this 
magazine, he wrote in newspapers such as Son Telgraf, 

Cevdet’in hediyesi olan Petit Larousse’u ezberleyerek 
kendi kendine Fransızca öğrenmeye başlamış ve ileriki 
yıllarda Fransızcayı anadili gibi okuyup yazabilecek sevi-
yeye gelmiştir. 

Peyami, ailesine destek olmak için küçük yaşta işe başlar. 
Önce bir matbaada çalışır, daha sonra ise açılan imti-
hanlarda başarılı olarak Posta ve Telgraf Nezareti’nde iş 
bulur. Bu arada tiyatro eğitimi almak için girdiği Darülbe-
dayi sınavlarını kazansa da buraya devam etme imkanı 
olmaz. I. Dünya Savaşı sırasında ise küçük yaşına rağmen 
Rehber-i İttihad Mektebi’nde öğretmenlik yapmaya baş-
lamış, bir süre Duyun-u Umumiye İdaresi’nde çalışmıştır. 

Peyami Safa’nın bundan sonraki hayatı tamamen kalemi 
üzerine kurulacaktır. Ekmeğini de kalemiyle kazanır, kav-
gasını da kalemiyle verir. Önce ağabeğiyle 20. Asır adın-
da bir dergi çıkarırlar. Burada imzasız olarak yayımladığı 
“Asrın Hikayeleri” başlıklı kısa hikayeler hemen beğenilir. 
Bu derginin kapanmasını takiben Son Telgraf, Tasvir-i 
Efkar gibi gazetelerde yazar, Nâzım Hikmet ile beraber 
Resimli Ay dergisinin kadrosunda yer alır. Yine 1940 yılına 
kadar Cumhuriyet gazetesinde fıkra ve makaleler yayım-
lar ve romanlarını tefrika eder. Bir dönem bu gazetenin 
kültür sayfalarını hazırlayan isim Peyami Safa’dır.
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Peyami Safa matbuat alemindeki bütün bu gelişmelerin 
yanı sıra 20’li yaşlarının başlarından itibaren romanlarıyla 
da adından söz ettirmeye başlamıştır. 1922 yılında yayım-
ladığı ilk romanı Sözde Kızlar’ı peş peşe diğer romanlar 
takip eder. Özellikle 1930’lu yıllarda yayımladığı 9. Hari-
ciye Koğuşu, Fatih-Harbiye, Bir Tereddüdün Romanı gibi 
eserleriyle 30’lu yaşlarında Türk edebiyatına ismini sağ-
lam bir şekilde yazdırmış olur. Peyami Safa yoksulluklar 
ve hastalıklar içinde kendi çabalarıyla kendi cevherini or-
taya çıkarmasını “yaratıcı sefalet” olarak tanımlayacaktır.

Polemik ustası

Peyami Safa, kalemdeki ustalığını küçük yaşlarından 
itibaren çeşitli yazarlarla girdiği polemiklerde de gös-
termiştir. Daha 19 yaşındayken Cenap Şahabettin’in bir 
piyesi hakkında yazdığı eleştiri sonrası ilk polemiğini 
yaşar. 1920’lerin sonunda Ahmet Hâşim’le hakaretleş- Tasvir-i Efkar and was included in the cadre of the maga-

zine Resimli Ay  together with Nâzım Hikmet. He published 
anecdotes and articles in the newspaper Cumhuriyet until 
1940 and serialized his novels. Peyami Safa was the name 
who prepared the culture pages of this newspaper for a 
period. 

Apart from all these developments in the world of press, 
Peyami Safa started making a name for himself with his 
novels starting from the beginning of his 20s. His first 
novel Sözde Kızlar (So Called Girls) which he published 
in 1922 was followed consecutively by other novels. He 
concretely made his mark on the Turkish literature in his 
30s with his works such as 9. Hariciye Koğuşu (External 
Disease Ward Nine), Fatih-Harbiye, Bir Tereddüdün Ro-
manı (The Novel of a Hesitation) which he published in the 
1930s. Peyami Safa would define the fact that he revealed 
his own light through his own efforts among poverty and 
misery as “creative misery”. 

Master of polemics 

Peyami Safa showed his mastery in writing through the 
polemics in which he engaged with various artists from 
early on. He had his first polemics after the critique which 
he had written on a theatre play by Cenap Şehabettin 
while he was just 19. At the end of the 1920s, another 
polemic emerged with Ahmet Hâşim which ended with 

Peyami Safa, 
kalemdeki ustalığını 

küçük yaşlarından 
itibaren çeşitli 

yazarlarla girdiği 
polemiklerde de 
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meyle biten ve pişmanlığa da yol açan başka bir polemik 
vuku bulur. Öyle ki Safa’nın Ahmet Hâşim’in Arap olması 
dolayısıyla söylediği cümleler devletin üst kademelerini 
bile rahatsız etmiştir. Peyami Safa’nın bir diğer polemiği 
ise Nâzım Hikmet’ledir. Aslında bu iki isim gençliklerinde 
dosttur. Resimli Ay dergisinde beraber yazarlar. Peyami 
Safa 9. Hariciye Koğuşu’nu Nâzım Hikmet’e ithaf eder. 
Fakat 1930’larda iki yazarı da ideolojik kesinlik esir aldığı 
için gittikçe birbirlerinden uzaklaşırlar. Peyami Safa’nın 
polemik yaşadığı diğer isimler arasında ise Nurullah Ataç, 
Zekeriya Sertel, Aziz Nesin ve Muhsin Ertuğrul yer alır.

Buhran dolu bir hayat, doğurgan bir kalem

Peyami Safa, buhranlarla örülü bir hayat sürmüştür. 
Yaşadığı hastalık ve yoksulluğun yanında mutlu bir evlilik 
hayatına da kavuşamaz. Eşi Nebahat Hanım’ın sinirsel 
rahatsızlıkları evliliğinde sıkıntıları geride bırakmasını 
engeller. Üstelik oğlu İsmail Merve de teşhisi konulama-
yan bir hastalık sebebiyle 1961 yılında askerdeyken vefat 
edecektir. Safa’nın parapsikolojiye merakı bu buhranlı 
tabloyu tamamlayan son fırça darbesi gibidir. “Bende 
her türlü hastalık var” diyen Peyami Safa oğlundan dört 
ay sonra 15 Haziran 1961’de bu dünyaya gözlerini kapar.

mutual insults and caused regret, as well. In fact, the 
sentences, which were uttered by Peyami Safa as Ahmet 
Hâşim was Arabic, even bothered the top administration 
of the state. Another polemic Peyami Safa engaged in 
was with Nâzım Hikmet. In fact, these two figures were 
friends at their young ages. They had written together 
in the magazine Resimli Ay. Peyami Safa had dedicated 
9. Hariciye Koğuşu to Nâzım Hikmet. However, as both 
writers were captured by ideological certainty in the 
1930s, they alienated from each other day by day. Among 
other names with which Peyami Safa engaged in polem-
ics, were Nurullah Ataç, Zekeriya Sertel, Aziz Nesin and  
Muhsin Ertuğrul.

 A life full of depression, a prolific pen

Peyami Safa lived a life full of depression. Apart from 
the misery and poverty he suffered, he did not attain a  
happy married life, either. The nervous disorders of his 
wife Nebahat Hanım prevented him from leaving prob-
lems behind. In addition to this, his son İsmail Merve 
passed away in 1961 when he was doing his military ser-
vice due to an undiagnosed illness. The interest of Peyami 
Safa in parapsychology was the last brush stroke to com-
plete this depressive painting. Peyami Safa, who said, 
“I have all kinds of diseases,” passed away four months 
after his son, on 15 June 1962. 

Peyami Safa, buhranlarla 
örülü bir hayat sürmüştür. 
Yaşadığı hastalık ve 
yoksulluğun yanında mutlu 
bir evlilik hayatına da 
kavuşamaz.
Peyami Safa lived a life full 
of depression. Apart from 
the misery and poverty he 
suffered, he did not attain a 
happy married life, either.
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Peyami Safa’dan geriye bireyin iç dünyasını, kadim me-
selelerimizden Doğu-Batı çatışmasını, toplumumuzun en 
çetrefilli dönemlerini, entelektüelin bohem hayatını irde-
leyen romanlar kalmıştır. Peyami Safa Yalnızız romanının 
kahramanı Samim’in not defterinde anlattığı “Simerenya” 
adlı ütopya devleti ile bu alanda yazılmış özgün bir eserin 
sahibi olmuştur. Safa’nın Türk siyaseti ve düşünce haya-
tına değinen eleştirel kitapları da ayrıca önem sahibidir. 
Peyami Safa’nın yazarlık hayatındaki en renkli cephe ise 
annesinin isminden türettiği Server Bedi takma adıyla 
yazdığı polisiye-macera romanlardır. 

Bütün bunlar düşünüldüğünde, Peyami Safa’nın 62 yıl-
lık hayatına 100’ü aşkın kitap sığdırdığı görülmektedir. 
“Yaratıcı sefalet” Peyami Safa’nın hayatındaki başlıca 
muharrik güç olmuşa benzemektedir.

What is left behind Peyami Safa are the novels which 
treat the inner world of the individual, East-West conflict 
- one of our oldest issues; novels that look into the most 
troubled times of our society and the bohemian life of 
the intellectual. With the utopic state called “Simerenya” 
which he recounts in the notebook of Samim, the novel 
character of his book Yalnızız (We Are Alone), he became 
the owner of an idiosyncratic work written in this field. 
The critical books of Safa which treat the Turkish politics 
and world of thought, also have importance. The most 
colorful side of Peyami Safa’s life of authorship are the 
detective and adventure novels which he wrote under 
the pseudonym Server Bedi, a name derived from his  
mother’s name. Taking all of these into consideration, it is 
seen that Peyami Safa produced over 100 books in his life 
of 62 years. It seems that “creative misery” became the 
main driving force in the life of Peyami Safa.
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Paranız Pttkart’ınıza 
yatırıldığında anında SMS ile 
bilgilendirilirsiniz.
Ayrıca Pttkart’ınızı alışverişlerinizde de
kullanabilirsiniz.

SOSYAL YARDIM 
ÖDEMELERINI ALMAK 
ÇOK RAHAT
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LOJİSTİK AÇIDAN 
TÜRKİYE, DÜNYA İLE 
AFRİKA ARASINDA BİR 
GEÇİŞ NOKTASINDA 
BULUNUYOR 

ISSA BALUCH:

FROM A LOGISTICAL 
PERSPECTIVE, TURKEY 
SITS AT THE GATEWAY 
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Özgeçmişiniz çeşitli uluslararası 
ortamlarda edinilmiş deneyimlerle 
dolu mükemmel bir kariyeriniz ol-
duğunu gösteriyor. Aynı zamanda, 
nakliye lojistiği alanında iki kaynak 
kitabın da yazarısınız; Transport 
Logistics: Past, Present and Predic-
tions  (Nakliye Lojistiği: Geçmiş, Gü-
nümüz ve Tahminler) ile Transport 
Logistics: The Wheel of Commerce 
(Nakliye Lojistiği: Ticaret Çarkı). 
Dünya çapında isim yaptığınız bu 
alana sizi yönlendiren ne oldu? 

Dubai’deki ilk işim Dubai Emniyeti’n-
deydi. Gençliğimin son döneminde 
bir polistim. Lojistik sektörüne güzel 
bir tesadüf sonucu girdim. O za-

Your curriculum vitae reveals an 
outstanding career replete with ex-
perience in a variety of international 
settings. You are also the author of 
two source books on transport log-
ictics, Transport Logistics: Past, 
Present and Predictions and Trans-
port Logistics: The Wheel of Com-
merce. What steered you towards 
this field in which you have made a 
worldwide name for yourself?

My first job in Dubai was in the Dubai 
Police. And so, I was a cop in my late 
teens. I got into the logistics sector 
by accident; a very positive accident 
indeed. My boss in the Police, at 
the time, treated me as a son and 

Lojistik alanında pek çok kitapta imzası bulunan 
lojistik uzmanı, Harvard Üniversitesi ve Massachusetts 

Teknoloji Enstitüsü’nde akademisyen Issa Baluch, 
sayısız uluslararası kuruluşta da önemli görevlerde 

bulunmuş bir isim. Yakın zamanda Türkiye’ye 
gerçekleştirdiği ziyaretin oldukça başarılı geçtiğini 

belirten Baluch, “Bakan Arslan ve Genel Müdür 
Bozgeyik çok çarpıcı ticari sezgilere sahip” diyor. 

Logistics expert and Harvard University and 
Massachusetts Institute of Technology fellow 

Issa Baluch has taken on important roles in 
numerous international organizations. Indicating 

that his recent visit to Turkey was a success, 
“Minister Arslan and Chairman Bozgeyik have 

compelling business instincts”, says Baluch.
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manlar Emniyet Müdürlüğü’nde amirim olan kişi bana 
oğlu gibi davranırdı ve benim için daha faydalı olacağını 
düşündüğünden beni özel sektöre girmeye teşvik etti. 
Böylece bir nakliye şirketinde yükleme kontrolörü olarak 
çalışmaya başladım. Daha sonra bunun benim için son 
derece faydalı olduğu ortaya çıktı. 5 yıl yük kontrolörü 
olarak görev aldıktan sonra Nakliye Departmanı Müdü-
rü oldum, daha önceki amirlerimin üstüne yükseldiğim 
için bu konumu asla unutmadım. 3 yıl sonra aynı şirkette 
Genel Müdür Yardımcılığı’na terfi ettim. Edindiğim saha 
deneyimleri benim için çok faydalı oldu. Çok yönlü nak-
liye üzerine profesyonel eğitim aldım ve böylece lojistik 
sektörünün her alanında başarı sağlama şansı buldum. 
1989’da kendi şirketim Swift Group’u kurdum ve şirket 20 
yılda Dubai’deki merkezi ve Orta Doğu, Asya, Afrika ve 
Kuzey Amerika’daki ofisleriyle 25 ülkeye yayıldı. Sadece 
Afrika’da 16 ülkede faaliyet gösteriyorduk. 

encouraged me to go into the private sector as he felt 
it would be more beneficial to me. And so, I was em-
ployed as a tally clerk in a shipping organization. That 
proved to be most beneficial for me later in life. Just 5 
years after my role as tally clerk I became the Freight 
Department Manager, a position I will never forget as it 
sprung me above my previous bosses. And 3 years later, 
I was promoted to Deputy General Manager in the same 
company. All that field experience paid off. I embarked 
on professional training in multi-modal transport. And 
that built an excellent all rounder in the logistics sector. 
In 1989, I founded my own company Swift Group which 
in 20 years was spread in 25 countries headquartered in 
Dubai with offices in Middle East, Asia, Africa and North 
America. Just in Africa we were in 16 countries. 
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“1989’da kendi şirketim Swift 
Group’u kurdum ve şirket 20 
yılda Dubai’deki merkezi ve 
Orta Doğu, Asya, Afrika ve 
Kuzey Amerika’daki ofisleriyle 
25 ülkeye yayıldı. Sadece 
Afrika’da 16 ülkede faaliyet 
gösteriyorduk.”

“In 1989,  I founded my own 
company Swift Group which 
in 20 years was spread in 25 
countries headquartered in 
Dubai with offices in Middle 
East, Asia, Africa and North 
America. Just in Africa we 
were in 16 countries.” 
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Transport Logistics: Past, Present and Predictions’ta lo-
jistiğin yüzyıllara yayılan önemini gösteren tarihsel 
örnekler veriyor ve içgörülerinizi paylaşarak bu alanın 
güncel ve gelecekteki rolü üzerine düşünce geliştirmek 
için kullanıyorsunuz. Tarih ve insani deneyimlerimiz bize 
lojistikle ilgili tam olarak ne anlatıyor? Lojistiğin güncel 
kilit unsurları, avantajları ve zorlukları hakkında neler 
söylersiniz?

Kitabımda bugün geçmiştekinden farklı hiçbir şey yap-
madığımızı, geçmişte lojistik alanında bugüne yansıyan 
çok hayranlık uyandırıcı uygulamalar olduğunu örnek-
lerle açıklamak istedim. Örneğin, Hz. Yusuf’un hikaye-
sini ele alalım. Hz. Yusuf, Firavun’un gördüğü bolluk ve 
kuraklık rüyasını yorumlamış ve inanışa göre dünyayı 
beslemeye yetecek yiyeceğin toplanmasını, aktarılması-
nı, saklanmasını ve tütsülenmesini idare etmiştir. Bunlar, 
bugün yaptığımız şeyle ilgisi olan ve ders almamız ge-
reken tarihî gerçekler. Bu yalnızca lojistikle değil, aynı 
zamanda liderlik, mesuliyet ve tasarıları gerçekleştir-
me cesaretiyle de ilgilidir. Bu sektör takım yönetimi ve 
senkronize çalışmayla çok yakından ilişkilidir. 

In Past, Present and Predictions, you provide historical 
examples to demonstrate the age-long importance of 
logistics and draw on these insights to reflect on the 
present and future role of the field. What exactly does 
history and human experience tell us about logistics 
and what would you say are the current key aspects, 
advantages and challenges of logistics?

I wanted to illustrate that there is nothing new that we 
do today that is different from the past. And that there 
were some fascinating innovations in logistics in the past 
that have bearing to today. Take for example the story 
of Joseph, or Yusuf in Islam. He interpreted the Pharaoh’s 
dream on the acute plenty and drought and ended up 
managing the collections, transfer, storage and fumiga-
tion -supposedly, as the story does not reveal this fact- 
of enough food to feed the world. These are historical 
facts we need to learn from that have bearing on what 
we do today and that it is not only about logistics but also 
leadership, accountability and courage to get projects 
done. This sector is about team management and work-
ing in sync with each other. 

“Kitabımda bugün 
geçmiştekinden farklı 

hiçbir şey yapmadığımızı, 
lojistikte geçmişten bugüne 

yansıyan hayranlık uyandırıcı 
uygulamalar olduğunu 

örneklerle açıklamak istedim.”
“I wanted to illustrate that 

there is nothing new that we 
do today that is different from 
the past. And that there were 
some fascinating innovations 

in logistics in the past that 
have bearing to today.”
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Transport Logistics: The Wheel of Commerce lojistik 
sektörünün gerçekleşmiş ve ileride gerçekleşmesi 
muhtemel toplumsal ve ekonomik sonuçlarına dair de-
rinlemesine bir analiz sunuyor. Kitap, nakliye lojistiği 
hizmetlerinin toplumları nasıl değiştirebileceğinin ve 
büyümenin itici gücü olacağının mükemmel bir göster-
gesi. Bu alanın hayatları daha iyiye doğru dönüştürme 
ve kalkınmayı teşvik etme potansiyeline ilişkin neler 
söylersiniz? 

Kendimizi aydınlatmak adına yararlanabileceğimiz pek 
çok başarı hikayesi var. Bu kitapta vurguladığım vaka-
lardan yola çıkarak çeşitli ülkelerin israfı ortadan kaldı-
rıp verimliliği artırmak için neler yaptıklarına, başarı ve 
başarısızlıklarına bakabiliriz. Nakliye lojistiğinin ticaretin 
itici gücü olabileceğini keşfeden ülkelerde ilgili resmî 
birimler ekonomik faaliyetleri buna göre düzenleyerek 
gayri safi millî hasılaya yüzde 12 ila 22 oranında katkıda 
bulunuyor. 

The Wheel of Commerce is an in-depth study of the 
realized and possible social and economic outcomes of 
the logistics industry. The book is a perfect demonstra-
tion of how transport logistics services can transform 
societies and be the drive for growth. What do you have 
to say about this field’s potential to change lives for the 
better and foster development?

We have many success cases which can be used to en-
lighten ourselves. The cases I emphasized on in the book 
had this inbuilt agenda that we can look and assess the 
successes or failures of what had been done by other 
countries to eradicate wastage and improve efficien-
cies. Transport logistics has gained momentum in the 
recent past with a recognition that this is the wheel of 
commerce of any nation and so governments that have 
adjusted to see its importance have identified its contri-
bution to the bottom line which ranges from 12 to 22% of 
GDP in many countries.   
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“Kendimizi 
aydınlatmak adına 

yararlanabileceğimiz 
pek çok başarı 

hikayesi var.”

“We have many 
success cases 
which can be 

used to enlighten 
ourselves.” 
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Afrika’da “First Hectares Capital” (İlk Hektar Sermaye-
si) ve “African Agribusiness Knowledge and Innovation 
Leadership Initiative” (Afrika Endüstriyel Tarım Bilgi ve 
İnovasyon Liderliği Girişimi) adında iki önemli proje yürüt-
tüğümüzü biliyoruz. Bu programlarda elde edilen başa-
rılar, Harvard Üniversitesi’ndeki öğretim üyeliğinizin ve  
Massachussets Teknoloji Enstitüsü’yle olan yakın ilişki-
nizin yolunu açtı. Bu çalışmalar lojistik alanındaki dene-
yiminizle nasıl uyuşuyor? 

Bahsettiğiniz kuruluşlar endüstriyel tarımla ilgili. Çoğu 
kişi bana, ziraatçi olmadığım halde bir lojistikçi olarak 
nasıl bu teşekküllerin başına geçtiğimi soruyor. Açıkçası, 
ziraatçiler gıda maddesi üretebilir, ancak lojistikçiler 
onları verimli bir şekilde taşıyabilir. Benim yaptığım katkı 
da bu. Lojistikle ilgili bilgim özellikle Afrika üzerine. Har-
vard ve MIT bunu erkenden tespit etti ve bu projelerde 
bana oldukça destek oldu. Tedarik zincirindeki “çiftlikten 
tabağa” tanımı bu duruma çok iyi uyuyor. 

We know that you run two crucial projects in Afri-
ca, First Hectares Capital and African Agribusiness 
Knowledge and Innovation Leadership Initiative. The 
success acquired in these programs paved the way for 
your fellowship at Harvard University and your close 
involvement with Massachusetts Institute of Technol-
ogy. How do these works tie in with your expertise in 
logistics?

The organizations you have referred to above deal in 
agribusiness. I have been asked many times how come 
a logistician heads such entities when I am not an 
agronomist. Very clearly, agronomists can grow food 
but the logisticians can move them efficiently. And that 
is what I bring to the table. My know-how in logistics is 
particularly in Africa. Both Harvard and MIT identified 
this early on and they have been extremely supportive 
in these projects. The supply chain definition “from 
farm to fork” fits in very well.  
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You recently paid a visit to Turkey and met with the 
Turkish Minister of Transport, Maritime Affairs and 
Communication Ahmet Arslan as well as with the Turkish 
Post Director-General and Chairman of Board Kenan  
Bozgeyik. Can you tell us about the purpose of your visit?

From a logistical point of view, Turkey sits at the gateway 
between the world and Africa. And so my mission was 
to assess how the Turkish Postal Service can engage 
in e-commerce to serve Africa initially and the world 
in general. My findings were extraordinary. HE Minis-
ter Arslan and HE Chairman Bozgeyik have compelling 
business instincts that makes dealing with Turkish Gov-
ernment officials a breeze. I was extremely impressed at 
their know-how and vision. 

Yakın zamanda Türkiye’ye bir ziyaret gerçekleştirdiniz 
ve Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma, Denizcilik ve Haber-
leşme Bakanı Sayın Ahmet Arslan ile PTT A.Ş. Yönetim 
Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Sayın Kenan Bozgeyik 
ile bir araya geldiniz. Ziyaret amacınıza ilişkin bilgi  
verir misiniz? 

Lojistik açıdan Türkiye, dünya ile Afrika arasında bir 
geçiş noktasında bulunuyor. Benim amacım Türk posta 
hizmetlerinin önce Afrika’ya sonra tüm dünyaya sunul-
masını sağlamak için e-ticaret alanındaki faaliyetleri 
değerlendirmekti. Bulgularım olağanüstü. Sayın Bakan 
Arslan ve Sayın Yönetim Kurulu Başkanı Bozgeyik’in Türk 
hükümeti yetkilileriyle iletişimi son derece kolaylaştıran 
çok güçlü ticari sezgileri var. Bilgi ve vizyonlarından çok 
etkilendim. 

“Türkiye’yi ziyaret 
amacım, e-ticaret 

alanındaki 
faaliyetleri 

değerlendirmekti. 
Bulgularım 

olağanüstü.”

“The reason why 
I visited Turkey 
was to assess 

the activities in 
e-commerce. 

My findings were 
extraordinary.”

In
te

rv
ie

w

98



Pek çok ülke gibi Türkiye de e-ticaretin potansiyelinin 
farkında ve bu alanda büyüyüp artan oranda kâr elde 
ediyor. Coğrafi konumuyla birlikte PTT A.Ş.’nin büyü-
yen e-ticaret işlemleri ve geniş hizmet ağı göz önünde 
bulundurulduğunda önümüzdeki yıllarda Türkiye’nin 
bölgesel hub rolü üstlenmesini bekliyor musunuz? 

Bana göre Türkiye bunun için kuşkusuz doğru konum-
da bulunuyor. Türkiye’nin bölgesel hub rolü üstlenmesi 
doğru bileşenlerin doğru yerlerde konumlanmasıyla 
mümkün olacaktır. Bu projenin arkasında yer alan 
isimler arasından tanıştıklarım çok çarpıcı görüşlere 
sahip.

As is the case with many countries, Turkey, too is aware 
of the potential of e-commerce and is growing and 
making further revenue in the field. Considering its 
geographical location as well as the Turkish Post’s 
flourishing e-commerce activities and its wide service 
network, do you expect that Turkey will assume the role 
of a regional hub in the years to come?

Absolutely no doubt in my opinion that Turkey sits at the 
right location. That direction you have outlined will re-
quire the right ingredients to be in place, and the team 
I met of those behind this project had very compelling 
views.

“Sayın Bakan Arslan ve Sayın 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Bozgeyik’in Türk hükümeti 
yetkilileriyle iletişimi son 
derece kolaylaştıran, çok 
güçlü ticari sezgileri var. 
Bilgi ve vizyonlarından çok 
etkilendim.”

“HE Minister Arslan and 
HE Chairman Bozgeyik 
have compelling business 
instincts that makes 
dealing with Turkish 
Government officials a 
breeze. I was extremely 
impressed at their  
know-how and vision.”
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Çoğu posta idaresi 
bundan otuz sene önce 

merkezî yönetimin 
birer parçasıydı. 

Thirty years ago, most 
postal operators were 

part of the central 
administration. 

Posta idareleri ve hükümetlerin köklü bir 
ortak geçmişi vardır. Piyasa serbestleşmesi, 
şirketleşme ve hatta özelleştirme süreçle-
rinde ortak zeminleri dağılmaya ve çıkarları 
farklılaşmaya başlamıştır. Dolayısıyla posta 
idareleri ve hükümetler arasındaki işbirli-
ği türünün yeniden tasarlanması gerekir. 
Pozitif bir ilişki tesis etmek, hem devletler 
hem posta idareleri için son derece büyük 
potansiyel teşkil edecektir: Evrensel hizmet 
yükümlülükleri (EHY) birlikte tanımlanabilir 
veya akıllı şehirler gibi kalkınma projeleri 
yönetilebilir.

Çoğu posta idaresi bundan otuz sene önce 
merkezî yönetimin birer parçasıydı. Hükü-
met organları olarak evrensel posta hizmet-
leri sunmaktalardı. Kâr odaklılık ve girişimci 
düşünce çok gelişmiş değildi. Devlet, posta 
teşkilatını yönetimin olmazsa olmaz bir par-
çası olarak idare ediyordu. Posta teşkilatları 

Posts and governments share a long his-
tory. In the process of market liberalization, 
corporatization and even privatization, their 
common ground has started to disintegrate 
and their interests have started to diverge. 
There is thus a need to redesign the way of 
collaboration. Building a positive relation 
contains an enormous potential for both 
States and Posts: Jointly, modern universal 
service obligations (USO) may be defined or 
development projects, such as smart cities, 
managed. 

Thirty years ago, most postal operators 
were part of the central administration. As 
government agencies, they provided the 
universal postal services. Profit orientation 
and entrepreneurial thinking were little 
developed. The state governed the postal 
agency as integral part of the administra-
tion; as such, the Post was automatically 
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faaliyet kapsamının tanımlanması sürecinin doğrudan 
içindeydi ve belirlenen koşullar çerçevesinde işlev göste-
riyordu. Piyasa serbestleşmesi sürecinde durum değişti.
Birçok posta teşkilatı şirketleştirildi, bir hükümet organın-
dan özel hukukla işleyen bir şirkete dönüştürüldü. Posta 
idarelerinin tekeli, kademeli olarak tamamen serbestleş-
meye doğru gitti. Bugün, posta idarelerinin EHY’leri veya 
en azından bunları finanse etme yöntemleri tartışılmak-
tadır. Bazı posta idareleri (kısmen) özelleştirilmiştir veya 
özelleştirme yolundadır.

Bu değişimle birlikte posta idareleri yalnızca kuruluş ola-
rak yeni kimlikler edinmemiştir. Hakikaten de her posta 
şirketi aynı zamanda çeşitli paydaşlarla ilişkilerini yeniden 
tasarlamak durumundadır ki bunlardan biri de devlettir.

involved in de- fining its scope of activities. It then 
worked under the set framework conditions. In 
the process of market liberalization, things have 
changed: Many Posts have been corporatized 
(i.e., transformed from a government agency into 
a company operating under private law). Their 
monopolies have gradually decreased down to full 
liberalization. Their USO – or at least the way of 
financing it – is being discussed. Some Posts have 
been, or are pre- paring to be, (partly) privatized. 

With this change, not only Posts as organizations 
have received new personalities. Indeed, each Post 
company is also obliged to redesign its relations to 
various stakeholders – one of which is the State. 

Her posta şirketi 
çeşitli paydaşlarla 
ilişkilerini yeniden 

tasarlamak 
durumundadır ki 

bunlardan biri de 
devlettir.

Each Post 
company is obliged 

to redesign its 
relations to various 
stakeholders – one 

of which is the 
State. 
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Şirketleşmenin ardından devlet ve posta idareleri artık 
bir değildir. Devlet kanun koyar, EHY’leri tanımlar, per-
formans hedefleri belirler, kamu teşebbüslerinin kurul 
üyelerini atar, posta sektörünü denetler vs. Buna karşılık 
posta idareleri de EHY’leri yerine getirir ve belirli koşul-
lar çerçevesinde işlev gösterir. Fakat posta idareleri aynı 
zamanda girişimci hedeflerin peşinden gider. Kâr elde 
etmek ister, pazar payını artırmaya çalışır, etkinliği ge-
liştirmeyi hedefler ve yenilikçi olmak zorundadır. Bunları 
gerçekleştirebilmek için başka şeyler yapmanın yanında 
(eski) malikiyle, politika yapıcılar ve düzenleyicilerle gö-
rüşmeler yürütür. Bu görüşmelerin amacı uygun koşullar 
elde etmektir. Posta idareleri, devletle diğer (özel) iş-
letmelerin yaptığı türden görüşmeler yürütmez. Esasen, 
devletle olan köklü ve yakın ilişkilerinden istifade eder. 
Millî ekonominin işlemesi noktasında taşıdıkları önemin, 
hükümetler ve vatandaşlar arasında arabulucu konum-
larının ve uzmanlıklarının altını çizerler. 

After corporatization, Posts and States are no longer 
one: The State issues laws, defines the USO, sets per-
formance objectives, appoints the board members of 
public enterprises, monitors the postal market etc. The 
Post, in turn, fulfills the USO and basically works under 
the set framework conditions. However, it also pursues 
entrepreneurial objectives: It wants to be profitable, 
works towards increasing its market shares, aims at en-
hancing efficiency and must innovate. To do so, among 
other means, it lobbies its (former) owner, the policyma-
kers and the regulators. The goal of lobbying is to obtain 
favorable framework conditions. Posts do not lobby the 
state authorities like any other (private) enterprise. In 
fact, they make use of their long-built, close relation 
to the State. They emphasize their importance for the 
functioning of the national economy, their expertise and 
their position as intermediaries between governments 
and citizens. 

Posta idareleri, 
devletle 
diğer (özel) 
işletmelerin 
yaptığı türden 
görüşmeler 
yürütmez.
Posts do not 
lobby the state 
authorities 
like any other 
(private) 
enterprise.
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(Eski) malikleri ve hükümet, posta idarelerinin kaygı-
larına genellikle kulak verir. Fakat devlet memurlarının 
zihniyeti, ilişkinin yeniden tanımlanmasının başarılı 
olması için kritik önemi haizdir. Birimlerin veya işyerle-
rinin posta idaresinin eski algısını sürdürdükleri durum-
lara tanık oldum. Bu durumda ortak bir zemin bulmak 
inanılmaz derecede zorlu bir görevdir. Posta idareleri-
nin yapacağı en iyi şey, fikirleriyle yol alacak bir diğer 
devlet temsilcisi (meclis birimi, ofisi veya üyesi) ararken 
iletişim kanallarını açık tutmak olacaktır. Neyse ki baş-
ka ortaklar bulmaları için mükemmel fırsatlar vardır.
Posta idareleri çeşitli devlet zümreleriyle geleneksel 
olarak temas halindedir. 

The concerns of Posts are often met with open ears by 
their (former) owner and the administration. However, 
the mindset of civil servants is crucial to succeeding in the 
redefinition of the relation. I have observed cases where 
entire departments or offices stick to the old percepti-
on of the Post. Furthermore, depending on the political 
agenda, policymakers may not be open towards moder-
nizing the Post. It is then enormously challenging to find 
a common ground – Posts do best by keeping the lines 
of communication open while trying to find another state 
representative (department, office or member of parli-
ament) to move forward with their ideas. Luckily, there 
are excellent opportunities to find other partners: Posts 
traditionally stand in con- tact with various state bodies. 

Posta idarelerinin modern bir posta girişimi 
şeklindeki yeni imajlarını tesis etmek üzerinde 

sürekli çalışmaları gerekmektedir.
Post must thus constantly work 
on forming their new image as 

a modern postal enterprise.
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The role of the population must not be underes-
timated: I have noticed that often it is not the 
government, the administration or the regulator 
that hinders innovative behavior of state-owned 
enterprises. Indeed, the population can be more 
conservative than the state authorities. People 
dislike changes in the public service if they cannot 
anticipate whether they will personally benefit. As 
a con- sequence, they tend to oppose. Depending 
on the political system, they may call for a referen-
dum. Also, members of the parliament may react 
to the public mood and restrict the rights of public 
enterprises. Post must thus constantly work on for-
ming their new image as a modern postal enterpri-
se. This new image is a necessary condition for the 
redesign of any stakeholder relation. 

If Posts and States succeed in creating a constru-
ctive relation, both sides can benefit: At eye level, 
they can then, for instance, negotiate more efficient 
regulations for the scope and the financing of the 
USO. Or Posts can become trusted partners of go-
vernment offices working on specific topics such as 
e-government. Each bringing in competencies, they 
can enable progress. 

Halkın rolünün de azımsanmaması gerekir. Devlete 
ait kuruluşlarda yenilikçi tutuma set koyanın genellikle 
hükümet, yönetim veya düzenleyici olmadığını sıklıkla 
gözlemlemişimdir. Hakikaten de halk, devlet yetkili-
lerinden daha tutucu olabilir. İnsanlar, kişisel olarak 
onlardan bir fayda sağlayıp sağlayamayacaklarını 
kestiremediklerinde kamu hizmetlerinde değişimden 
hoşlanmaz. Bunun bir sonucu olarak da bu değişim-
lere itiraz etme eğiliminde olurlar. Siyasi sistemin ne 
olduğuna bağlı olarak referandum isteyebilirler. Ayrıca 
meclis üyeleri halkın tavrına karşılık verip kamu ku-
ruluşlarının haklarına kısıtlama getirebilir. Dolayısıyla 
posta idarelerinin modern bir posta girişimi şeklindeki 
yeni imajlarını tesis etmek üzerinde sürekli çalışmaları 
gerekmektedir. Bu yeni imaj, bütün paydaş ilişkilerinin 
yeniden tanımlanması için gerekli bir koşuldur.

Posta idareleri ve devletler yapıcı bir ilişki kurmada 
başarılı olursa bundan iki taraf da istifade edebilir. 
Örneğin en basitinden EHY’nin kapsam ve finansmanı 
için daha etkin düzenlemeler yapabilirler veya posta 
idareleri e-devlet gibi belirli konular üzerine çalışan 
devlet birimlerinin güvenilir ortakları haline gelebilir. 
İkisi de yetkinliklerini işin içine katarak gelişmeyi müm-
kün kılabilirler.

Posta idareleri ve 
devletler yapıcı bir ilişki 
kurmada başarılı olursa 
bundan iki taraf da 
istifade edebilir.

If Posts and States 
succeed in creating a 
constructive relation, 
both sides can benefit.
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Devletle ilişkiyi yeniden tasarlamanın kendisi yenilikçidir. 
Buna ilaveten kuruluşun içinde yeniliği de mümkün kılar. 
Örneğin, bir posta idaresi e-oylama hizmeti sunucusu 
olarak belirlenirse, o halde dahili bir değişim sürecin-
den geçecektir. Hizmetlerini yeniden değerlendirecek, 
süreçleri baştan düşünecek ve kendini fiziksel ve dijital 
dünyayı birleştiren yeni bir rolde bulacaktır. 

Bu makale, Postal Innovation Platform’un (PIP) “Refle-
ctions on the PIP Conference 2016” başlıklı yayınından 
alınmıştır.

Redesigning the relation to the State is innovative in 
itself. On top of this, it enables innovation within the or-
ganization. If, for example, a postal operator is selected 
as provider of e-voting, it will then go through an inter-
nal change process: It will further elaborate its services, 
rethink processes, and find itself in a new role bridging 
the physical and the digital worlds. 

Article appears in the publication Reflections on the PIP 
Conference 2016 by the Postal Innovation Platform (PIP) 
and is featured courtesy of the PIP.

Devletle ilişkiyi yeniden tasarlamanın 
kendisi yenilikçidir. Buna ilaveten 

kuruluşun içinde yeniliği de mümkün kılar. 
Redesigning the relation to the State 

is innovative in itself. On top of this, 
it enables innovation within the 

organization.
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Sherlock Holmes’ün
en büyük yardImcIsI 

telgraf
Telegraph: Greatest helper of 

Sherlock Holmes 



Telgraf insanoğlunun hayatına girdiği dönemde yalnızca askerî, 
siyasi ve ekonomik değil, sosyal anlamda da son derece faydalı 
bir icat olarak görülüyordu. Bu icat, yoğun olarak kullanıldığı 
yıllarda tiyatro oyunları ve edebi eserlerde de kendine yer 
buldu. Arthur Conan Doyle’un dedektif karakteri Sherlock 
Holmes telgrafı en etkin kullananlardan biriydi.

In the period when it became part of the mankind’s life, the 
telegraph was considered a highly useful invention not only in 
the military, political or economic sense but also in the social 
sense. In the years when it was used intensely, this invention 
found itself a place in the theater plays and in literary works, 
as well. Arthur Conan Doyle’s detective protoganist, Sherlock 
Holmes was one of the most efficient users of the telegraph. 

Baker Sokağı 221B Londra... 1800’lü yılların sonu, 
1900’lerin başında postacının en sık uğradığı 
adreslerden biridir burası. Zira dünyaca ünlü 
dedektif Sherlock Holmes’ün evidir. Holmes 
neredeyse her gün yardıma muhtaç kişilerden 
telgraf alır; ondan ya bir cinayeti ya da içinden 
çıkılmaz gizemli bir olayı aydınlatması istenir.

Sir Arthur Conan Doyle’un eserlerinde bir ha-
berleşme aracı olarak telgrafa sık rastlarız. 
Çünkü telgrafın yoğun olarak kullanıldığı yıllar, 
1859 doğumlu yazarın en verimli dönemidir. 
Britanya İmparatorluğu’na bağlı ülkelerde ha-
yatını sürdürmüş yazarlar, tıpkı Conan Doyle 
gibi, eserlerinde telgrafa çokça yer vermiştir. 
Bunun nedeni telgrafın Britanya İmparatorluğu 
için hayati önem taşımasıdır. Zira 19. yüzyılın 
sonlarında Britanya İmparatorluğu dünyanın en 
güçlü ülkelerinden biriydi. Tüm kıtalarda koloni-
leri bulunuyordu ve kolonilerden sürekli haber 
alabilmesi, onların merkezle bağının kopma-

Baker Street 221B London… This was one of the 
most frequented addresses of the postman in the 
late 1800s-early 1900s because it was the house of 
the worldwide famous detective Sherlock Holmes. 
Holmes received telegraphs almost everyday from 
the people in need, and was asked to shed light on a 
homicide or an inextricable mysterious case.  

We frequently come across the telegraph as a 
medium of communication in the works of 
Sir Arthur Conan Doyle, because the 
years when the telegraph was used 
intensely correspond to the most pro-
ductive period of the author who was born 
in 1859. The authors, who lived in the countries 
affiliated to the British Empire, used the telegraph 
in their works just like Conan Doyle did. The reason 
behind it was that the telegraph had vital importance 
for the British Empire as it was one of the most power-
ful states of the world in the end of the 19th century. It 
had colonies in every continent and it had to receive 
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ması gerekiyordu. Dünyadaki en yaygın demiryoluna 
sahip İmparatorluk kısa bir süre içinde telgraf ağ-
larında da üstünlük elde etti. Evvela özel şirketlerin 
kontrolündeki telgraf sistemi 1870’te devletleştirildi. 
Bu uygulamadan zarar edilse de İmparatorluk böyle 
bir konuda kâr-zarar hesabı gütmüyordu. Telgraf 
halkındı; halkın eğitiminde dahi önemli roller üstlen-
mekteydi. 1911 yılında Büyük Britanya’da telefonun 
devletleştirilmesiyle telgraf kullanımı azaldı. Ancak 
İmparatorluk I. Dünya Savaşı’na kadar telgrafı ana 
iletişim aracı olarak kullanmayı sürdürdü.

Büyük Britanya için özellikle askerî, siyasi ve ekono-
mik anlamda kritik roller üstlenen telgrafın toplumsal 
alana etkileri tiyatro oyunları ve edebi eserlere de 
yansıdı. Telgraf sayesinde düşük maliyetle ve hızlı 
haberleşmenin mümkün olması, bu iletişim aracını 
bugünün interneti ve cep telefonları gibi vazgeçilmez 
bir unsur haline getirdi.

news from the colonies and ensure that they were not dis-
connected from the center. In a short period of time, the 
Empire, which had the largest network of railways, got the 
edge over in the network of telegraphs, as well.  First of all, 
the telegraph system, which was in the control of private 
companies, was nationalized in 1870. Even though losses 
occurred due to this application, the Empire was not taking 
profit–loss calculations into consideration. The telegraph 
belonged to the public and it had important roles even in 
the education of the public. In 1911, after the nationalization 
of the telephone in the British Empire, the use of the tele-
graph declined. However, the Empire continued to use the 
telegraph as the main medium of communication until the 
First World War. 

The influence of the telegraph in the social field, which had 
critical role especially in the military, political and economic 
sense for Great Britain, was portrayed in the theatre plays 
and literary works. The fact that rapid communication at 
low cost became possible owing to the telegraph made this 
medium of communication a sine qua non just like today’s 
Internet and cell phones. 
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Dünyanın en meşhur 
dedektif karakteri 
Sherlock Holmes, 

İngiliz okuyucuyla 
1887 yılında “Kızıl 

Dosya” adlı hikayeyle 
tanışmıştır.

The most famous 
detective character 

of the world, Sherlock 
Holmes met the 

English reader in 1887 
with the story called 
“A Study in Scarlett”. 
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“Kanunun diğer yanında yer alsaydım, 
en başarılı suçlu olurdum”

Dünyanın en meşhur dedektif karakteri Sherlock Hol-
mes, İngiliz okuyucuyla 1887 yılında “Kızıl Dosya” adlı 
hikayeyle tanışmıştır. Zeki, becerikli, çalışkan, hazırce-
vap ve iyi bir gözlemci olan Holmes, bilgi kırıntısından 
dahi büyük gizemleri aydınlatabilecek kapasitededir. 
Saç telinin niteliğinden kişinin ayakkabı numarasını 
tahmin edebilir örneğin. Bunu matematiksel bir formül-
le değil, pek çok ipucunu birleştirerek yapar. Sıradan 
birine önemsiz görünen ayrıntılar, onun olayları ay-
dınlatırken kullandığı anahtarlardır. Holmes için man-
tıktan daha üstün bir şey yoktur. Baker Sokağı’ndaki 
evine kapanır, bazen günlerce koltuğundan kalkmadan 
düşünür ve en içinden çıkılmaz olayları aydınlığa ka-
vuşturur. Holmes, hiç iş alamadığı zamanlarda, ki bu 
nadiren olur, oldukça mutsuzdur. Çünkü düşünmeden 
yaşayamaz.

Bir olayın aydınlatılması istendiğinde bu durum Sher-
lock Holmes’e mektupla, ama en çok da telgrafla bil-
dirilir. Konu çok gizliyse telgrafta yalnızca müşterinin o 
konuyu görüşmek üzere Baker Sokağı’na geleceği bil-
gisi yer alır. Holmes polisle ortak çalışmaz, fakat Londra 

“If I were on the other side of the law, I 
would be the most successful criminal”

The most famous detective character of the world, Sherlock 
Holmes met the English reader in 1887 with the story called 
“A Study in Scarlett”. Smart, talented and hardworking, 
Holmes, who is a repartee and a good observer, has the ca-
pacity to shed light on the greatest mysteries by using even 
a bit of information. For example, he can predict the shoe 
size of a person from the quality of his hair strand. He does 
it by combining many hints rather than through a mathe-
matical formula. The details that seem unimportant to an 
ordinary person are the keys he uses while shedding light 
on the events. For Holmes, there is nothing over logic. He 
shuts himself in his house on Baker Street, thinks of for days 
without getting up from his seat. Holmes is quite unhappy in 
the periods when he doesn’t receive a case, which happens 
rarely because he can’t live without thinking. 

When Sherlock Holmes is asked to enlighten an event, the 
case is notified to him via letter but mostly via telegraph. 
If the subject is top secret, the telegraph only contains the 
information that the customer would come to Baker Street 
to talk about the issue.  Holmes doesn’t work in cooperation 
with the police, but the London police knock on his door 
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polisi zora düştüğü zamanlarda onun kapısını çalar. 
Çok nadir olarak da Holmes polisten yardım rica eder. 
Bu tür durumlarda söz konusu polis merkezine hemen 
bir telgrafla durumu iletir: “Bristol adlı 1871 model ge-
minin içinde iki cinayet gerçekleşti ve kimin yaptığını 
bulamadım. Lütfen telgrafımı aldığınız zaman takviye 
gönderin.” 

Holmes’ün hikayeleri, aynı zamanda eski ev arkadaşı 
olan Dr. John Watson tarafından okuyucuya aktarılır. 
Holmes, Watson’ın yanında olmasını istediği zaman-
larda “Bana ayıracak birkaç günün var mı?” ifadele-
rini içeren bir telgraf çeker. Watson’ın bazı hikayeleri 
yeterince etkili anlatamayacağını düşünen Holmes, bu 
hikayelerde okuyucuya bizzat hitap eder. Watson he-
men hemen her olayda arkadaşının yanındadır, ancak 
Holmes’ün gizemi çözmesinde aktif bir etkisi bulunma-
maktadır. 

when in trouble. Holmes demands help from the police 
very rarely. In such cases, he immediately informs the situ-
ation to the relevant police center via telegraph: “Two mur-
ders were committed in the 1871 model ship called Bristol 
and I couldn’t find who did it. Please send back-up as soon 
as you receive my telegraph.” 

The stories of Holmes are conveyed to the readers by Dr. 
John Watson, who also is his ex-housemate. When Holmes 
wants Watson to accompany him, he sends him a tele-
graph stating, “Do you have a couple of days to allocate 
to me?”  Thinking that Watson could not tell some stories 
efficiently enough, Holmes refers to the reader directly 
in these cases. Watson accompanies his friend in almost 
every case, but he has no active role in the solution of the 
mystery by Holmes.
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Sherlock Holmes buluşma saatini verirken, müşterisini 
olayla ilgili haberdar ederken, birinden veya polisten 
yardım isterken, hatta bir görüşmeye geç kalacağını 
bildirirken telgrafla iletişim kurar. Olayları aydınlattığı 
sırada sürekli şehir değiştiren Holmes bir otel odasın-
da dinlenirken veya istasyonda tren beklerken telgraf 
alabilir. Telgrafla haberleşmenin bu kadar hızlı ve kolay 
olabildiğini görmek 21. yüzyıl okuyucusu için son derece 
şaşırtıcıdır. 

Bugün bir müze olarak hizmet veren Baker Sokağı 
221B’de dedektifin kemanı, kitapları, pipoları, kullan-
dığı aletler, üzerine oturup düşündüğü meşhur koltuğu 
gibi eşyaların yanı sıra Sherlock Holmes hikayelerinde 
bahsi geçen bazı önemli telgraflar da sergilenir. Hol-
mes’ün eviyle ilgili en ilginç ayrıntı, hayalî kahraman 
sanki orada yaşıyormuş gibi dünyanın her yerinden bu 
adrese telgraf yağmasıdır. Kimi Holmes’e övgülerini ile-
tir, kimi onunla bir sırrını paylaşır, kimi de “Bay Holmes, 
kocamın beni aldattığını düşünüyorum. Ne kadar ücret 
isterseniz vermeye hazırım. Lütfen bu olayı aydınlatın” 
türünde telgraflarla meşhur dedektiften yardım talep 
eder.

Sherlock Holmes communicates via telegraph while setting 
the rendez-vous hour, informing his customer about the 
case and even informing that he would be late for a meet-
ing. Continuously changing cities while shedding light on 
the cases, Holmes can receive a telegraph while resting in a 
hotel room or waiting for the train in the station. Observing 
that communication via telegraph could be that quick and 
easy is highly interesting for the reader of the 21st century. 

The detective’s violin, books, pipes, devices he used, his 
famous seat on which he sits as well as some important 
telegraphs mentioned in the stories of Sherlock Holmes are 
exhibited in Baker Street 221B, which serves as a museum 
today. The most interesting detail about Holmes’s house is 
that telegraphs from all around are sent to this address as if 
the imaginary hero is living there. Some extend their praise 
to Holmes, some share a secret with him; whereas some 
demand help from the famous detective via telegraphs 
such as, “Mr. Holmes, I think that my husband is cheating on 
me. I am ready to pay whatever the amount you demand. 
Please shed light on this case.” 

Holmes’ün eviyle ilgili en ilginç 
ayrıntı, hayalî kahraman 

sanki orada yaşıyormuş gibi 
dünyanın her yerinden bu eve 

telgraf yağmasıdır. 
 The most interesting detail 

about Holmes’s house is 
that telegraphs from all 

around are sent to this 
house as if the imaginary 

hero is living there.
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DEĞİŞİMDEN KAÇMAK 
YERİNE ONUNLA YAŞAMAYI 
ÖĞRENMELİYİZ

İLKER TABAK:

INSTEAD OF RUNNING AWAY 
FROM CHANGE, WE HAVE TO 
LEARN TO LIVE WITH IT
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Bilişim kavramının ne ifade ettiği 
noktasında zaman zaman kafa 
karışıklıkları yaşanabiliyor. Söyle-
şimizin başında, bir terim olarak 
bilişimin neye işaret ettiğini açıklar 
mısınız?

Bilişim sözcüğü bilinenin aksine bilgi 
ve iletişimin bir araya gelmesinden 
oluşmuyor; bilginin paylaşılmasını 
ifade ediyor. Yani bilmek tek yönlüy-
ken bilişmek karşılıklı paylaşımı ifade 
ediyor. Tıpkı dövmek-dövüşmek, 
görmek-görüşmek, gülmek-gü-
lüşmek sözcüklerinde olduğu gibi. 
Yunus Emre 750 yıl önce şöyle de-
miş: “Beri gel barışalım / Yâd isen 
bilişelim.”

There may be confusions from time to 
time about what the concept of infor-
matics means. In the beginning of our 
interview, can you explain us what 
does informatics point out as a term? 

Contrary to the popular opinion, the 
word informatics is not composed of 
the words information and commu-
nication; it symbolizes the sharing 
of language. In other words, while 
knowledge is one-sided, informatics 
means mutual exchange just like it 
is case in the words beat-fight, see-
meet and smile-laugh. This is what 
Yunus Emre said 750 years ago: 
“Come close, let’s make peace / Let 
us informate if you are forgotten.”

Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Başkanı İlker Tabak, 
günümüzde bilişim kültürünün yaygınlaştığını 

ve bu durumun etkilerinin hayatın her alanında 
gözlemlenebildiğini söylüyor. Bu süreçte millî üretimin 
önem kazandığını vurgulayan Tabak, “Üretmediğimiz, 

kullanmadığımız ürünümüzü satamayız. Bu nedenle 
millî ve yerli yazılım çözümlerine önem vermeliyiz” diyor. 

Chairman of the Informatics Association 
of Turkey (TBD) İlker Tabak says that the 

informatics culture has become widespread 
today and that the effects of this situation can 

be observed in every field of life. Indicating that 
the national production gained importance in 
this process, Tabak expresses, “We cannot sell 

our product we do not produce and use. That’s 
why we have to attribute importance to the 

national and local software solutions.
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Türkiye Bilişim Derneği’nin tarihinin 1971 yılına dayan-
dığını, derneğinizin temel amacının “bilişim kültürü”nü 
aşılamak ve yaygınlaştırmak olduğunu biliyoruz. “Bili-
şim kültürü”, içinde hangi unsurları barındırıyor ve bu 
kültürün yaygınlaşması ülkemiz için neden önem teşkil 
ediyor?

Kültür, yani ekin toplumun yaşayış ve düşünüş tarzıdır. 
Bilişim teknolojilerinin yaygın kullanımına dayalı bir ya-
şam biçimi bilişim kültürünün temelini oluşturur. Bilişimin 
yaşamımızın her alanına etki etmesi kültürel dönüşümü 
de zorunlu kılmaktadır. Eskiden mektuplar zarfa konup 
postacı eliyle gideceği yere ulaştırılırdı. Bugün e-posta 
kavramı var. Bayramlarda, yılbaşlarında ve özel gün-
lerde mektup yazılırdı. Asker mektupları vardı. Bugün 

We know that the history of the Informatics Association 
of Turkey dates back to 1971 and that the main purpose 
of your association is to instill and spread the “infor-
matics culture”. What kind of elements does the “infor-
matics culture” include and why is the prevalence of this 
culture important for our country? 

Culture, in other words, harvest, is the manner of soci-
ety’s life and thought. A way of life based on the wide 
usage of the information technologies is the basis of the 
informatics culture. The fact that informatics has influ-
ences in every aspect of our life makes cultural trans-
formation inevitable. In the past, letters were put inside 
envelopes and delivered to the destination by postmen. 
Today, we have the concept of e-mail. Letters would be 

“Kültür, yani ekin 
toplumun yaşayış 

ve düşünüş tarzıdır. 
Bilişim teknolojilerinin 

yaygın kullanımına 
dayalı bir yaşam biçimi 

bilişim kültürünün 
temelini oluşturur.”

“Culture, in other words, 
harvest, is the manner of 

society’s life and thought. 
A way of life based on 
the wide usage of the 

information technologies 
is the basis of the 

informatics culture.” 
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cep telefonları ve bilgisayarlar aracılığıyla elektronik 
posta gönderilebiliyor. Faturalar da benzer biçimde 
e-fatura oldu. Yani bilişim toplumunun gerek duyduğu 
yeni yaşam ve düşünce tarzı bizi kuşatmış durumda. Yeni 
ekonomik düzen de bu kültürel değişimden etkileniyor. 
Bilgi ekonomisi ortaya çıktı. Yeni iş alanları, yeni meslek-
ler oluştu, oluşuyor. Bilişim kültürünün yaygınlaşmasıyla 
ülkemizin de bu yeni dünya düzeni içinde hak ettiği yeri 
alması kaçınılmaz oluyor. Bu değişimden kaçmak yerine 
onunla yaşamayı öğrenmek zorundayız. Kalkınmanın 
anahtarı da bu yeni ekonomik düzende yer almakta. 
Unutmayalım ki, dünyanın en zengin kişisi bir yazılımcı.

Dernek olarak teknoloji üretimi ve Ar-Ge politikalarının 
geliştirilmesinde millîlik vurgusu yaptığınızı gözlemliyo-
ruz. Sizce bilişimde ve daha geniş çerçevede teknolojide 
millî unsurların kullanılması neden önemli? 

Sanayi Devrimi’nin ardından başlayan bilişim devrimiy-
le dünyamız biraz daha teknolojik bir yapıya kavuştu. 
Bunun sonucunda savaşlar da değişti. Siber savaşlar 
gündemimizi yoğun olarak meşgul ediyor. 1982 yılındaki 
Falkland Savaşı’nı İngilizler, Arjantin’in kullandığı Fransız 
yapımı Exocet füzelerinin yazılım kaynak kodları ile ka-
zanmıştır. Bugün de bu kural geçerlidir. Yazılım kaynak 

written in feasts, in the new year and on special days. 
There were the letters of soldiers. Today, e-mails can be 
sent via cell phones and computers. Similarly, invoices 
became e-invoices. In other words, the new manner of 
life and thought, which the informatics society needs, 
has already surrounded us. The new economic order is 
affected by this change, as well. An information econo-
my has emerged. New business areas and occupations 
have emerged and continue to do so. With the preva-
lence of the informatics culture, it has become inevitable 
that our country takes the place that it deserves within 
this new world order. Instead of running away from this 
change, we have to learn to live with it. The key to devel-
opment is in this new economic order, as well. Let us not 
forget that the richest person in the world is a developer. 

We observe that as the Association, you emphasize the 
concept of nationalness in technological production 
and the development of R&D policies. In your opinion, 
why is the use of national elements in informatics and in 
technology in a wider perspective important? 

With the informatics revolution, which started after the 
Industrial Revolution, our world acquired a more techno-
logical structure. Therefore, the wars changed, as well. 
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kodu sizin değilse, kullandığınız ürün yerli malı değildir. 
Bu durumda bir savaş kaybetme olasılığınız var demektir. 
İhracat rakamlarımız her yıl azalmakta. Kilogram başına 
birim fiyat 2014 yılında 1,59 dolarken 2016’da 1,30 dolar 
seviyesine inmiştir. Aynı malı daha ucuza sattığımız or-
tadadır. Yazılım ürünlerinin kilogram fiyatı nedir? Bunu 
kendimize sormalıyız. Üretmediğimiz, kullanmadığımız 
ürünümüzü satamayız. Bu nedenle millî ve yerli yazılım 
çözümlerine önem vermeliyiz.

1976 yılından beri düzenlediğiniz TBD Ulusal Bilişim 
Kurultayları devletle tesis ettiğiniz yakın işbirliğini gös-
termesi açısından önem taşıyor. TBD ve düzenlediği ku-
rultaylar bilişim ve teknoloji politikalarına ne gibi katkılar 
sağlıyor?

TBD ailesi olarak 12 bini aşkın üyemizden aldığımız güç 
ve sorumlulukla geleceğin eğilimlerini gündeme getire-
rek devletimizin gereken önlemleri almasını sağlamaya 
çalışıyoruz. Bu önlemler arasında yasal düzenlemeler de 
bulunmaktadır. Bütün bu çalışmalar bilişim ve teknoloji 
politikalarının tüm paydaşlar tarafından zamanında ele 
alınmasını sağlıyor. Gerek akademik olarak gerek yasal 
düzenlemeler bakımından geleceğe hazırlık yapabiliyoruz.

Cyber wars intensely occupy our agenda. The English 
won the Falklands War in 1982 with the software source 
code of the French-made Exocet rockets that were used 
by the Argentinians. This rule is also valid today. If the 
software source code is not yours, the product you use 
is not home made. In that case, it means there is the 
possibility that you will lose the war. Our export numbers  
decline per year. While the unit price per kilogram was 
1.59 dollars in 2014, it declined to the level of 1.30 dollars 
in 2016. It is apparent that we sell the same product for 
less. What is the price per kilogram of software prod-
ucts? We have to ask this question to ourselves. We 
cannot sell our product that we do not produce or use. 
That’s why we have to attribute importance to national 
and local software solutions. 

The National Informatics Congresses of the Informatics 
Association of Turkey you have been organizing since 
1976, have importance in showing the close coopera-
tion you have established with the state. What kind of 
contributions the Informatics Association of Turkey and 
the congresses it organizes make to the informatics and 
technology policies? 

“TBD ailesi olarak 12 bini aşkın üyemizden aldığımız 
güç ve sorumlulukla geleceğin eğilimlerini gündeme 

getirerek devletimizin gereken önlemleri almasını 
sağlamaya çalışıyoruz. Bu önlemler arasında yasal 

düzenlemeler de bulunmaktadır.”

“As the TBD family, we try to ensure that our state takes 
the necessary precautions by bringing forward the 

tendencies of the future with the power and responsibility 
we derive from our over 12 thousand members. Among 

these precautions, there are legal regulations, as well. “

In
te

rv
ie

w

118



Son olarak TBD’nin önümüzdeki dönem projeleri ile bi-
lişim sektörünün geleceğine dair değerlendirmelerinizi 
öğrenebilir miyiz?

Önümüzdeki dönemde günümüzde giderek yaygınlaşan 
Endüstri 4.0 konusu eksenindeki çalışmalarımızı göre-
ceksiniz. Bu kavram ile KOBİ’lerdeki verimliliğin artması 
için yapılacaklar ortaya konacak. Üretimdeki verimlilik 
ve akıllı üretim modelleri sanayiciye anlatılıyor. Nesne-
lerin interneti (IoT), büyük veri, bulut bilişim ile yazılım 
çözümlerinin getirileri aktarılıyor. Bunun için gereken 
kullanıcı eğitimlerinin, nitelikli sertifikalara dayanması 
ile elde edilecek yüzde 40’a varan tasarruf konusunda 
üreticiler bilgilendiriliyor. Bunun için durum tespitleri de 
yapılmalı. Bütün bu çalışmaları TBD olarak paydaşları-
mızla işbirliği ve iş bölümü içinde yürütmekteyiz. Bu ça-
lışmalar bilişim sektörünün ülkemizin genel büyümesinin 
üzerinde bir büyümeye ulaşmasını sağlayacaktır.

As the TBD family, we try to ensure that our state takes 
the necessary precautions by bringing forward the ten-
dencies of the future with the power and responsibility 
we derive from our over 12 thousand members. Among 
these precautions, there are legal regulations, as well. 
All these works ensure that the informatics and technol-
ogy procedures are embraced by all the stakeholders in 
a timely manner. We are able to make preparations for 
the future in terms of both academic approaches and 
legal regulations. 

Finally, can we learn about your evaluations regarding 
the TBD’s projects in the forthcoming period and the 
future of the informatics sector?

In the forthcoming period, you will observe our works 
within the axis of the growing subject of Industry 4.0. 
With this concept, the works to be accomplished in 
order to increase the efficiency of small and medium 
sized enterprises are exhibited. Efficiency in production 
and smart production models are explained to the in-
dustrialists. The benefits of the Internet of Things (IoT), 
big data, cloud informatics and software solutions are 
stated. The producers are informed about the savings 
which will amount to 40 percent to occur as a result of 
the required user training to be based on qualified cer-
tificates. The assessments should be made for this situa-
tion, as well. We perform all these works in cooperation 
and collaboration with our stakeholders. These works 
will ensure that informatics will reach a level of growth 
beyond the general growth of our country.

“Önümüzdeki dönemde 
günümüzde giderek yaygınlaşan 
Endüstri 4.0 konusu eksenindeki 

çalışmalarımızı göreceksiniz.”
“In the forthcoming period, 
you will observe our works 

within the axis of the growing 
subject of Industry 4.0.” 
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Mektubun mektup olduğu zamanlar. Bu, 

paranın para olduğu zamanlardan da 

kıymetlidir. Paranın şiiri yoktur örne-

ğin; arkadaşlığı, kardeşliği de... Keşke 

hiç icat olmasaydı, elimize geçmeseydi, 

bizi birbirimizden etmeseydi! Paranın 

dostluğu da bellidir, çokken dost çok, 

yokken dost yok!

Mektup öyle midir? Mektup varlıkta ve 

yoklukta, sevinçte ve kederde, iyi günde 

kötü günde, geniş zamanda dar vakitte, 

dahası iki arada bir derede, gereklidir, 

aranır, yazılır, okunur, yollanır, alınır. 

Kuş yerinedir. Puluna da kanat den-

se gerektir. Sevincine göğün yüzü dar 

gelirken, kederinden dünyanın yüzü 

yırtılır, toprak yarılır ve dahi...

Mektupsuz olmaz. Mektupsuz kalan 

bir insanın kanatları kopmuş, günleri 

çalınmış, ekmeği bozulmuş, suyu tü-

kenmiş gibidir. Bu cümlelerde abartı var 

mıdır, olsa olsa pul kadardır. Pul ka-

dar. Sanki çok önemsiz bir şeymiş gibi 

söylüyoruz. Oysa pulsuz mektup neye 

yarar? Pulun durduğu yere bakın. Kalp 

The times when the letter had a value. 

This is more valuable than the times 

when money had a value. Money doesn’t 

have poetry, for instance; there is neither 

friendship nor brotherhood… If only it 

weren’t invented at all and possessed by 

us and if only it did not separate us from 

each other! Money’s friendship is apparent, 

too, when it is abundant, so are friends, 

when it is absent, so are friends! 

Is that so for the letter? The letter is neces-

sary, looked for, written, read, sent, re-

ceived in the times of wealth and poverty, 

in joy and sorrow, in good times and in 

bad times, when there is plenty of time, 

when there is limited time, moreover, in be-

tween. It replaces the bird. Its stamp should 

be called the wing. While the sky is not 

enough for the joy it brings, the earth’s 

surface is torn, the soil is chapped because 

of its sorrow and such…

Never without the letter. A person deprived 

of the letter is like someone whose wings 

are broken, whose days are stolen, whose 

bread is spoiled and whose water has run 

HAYDAR ERGÜLEN
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nasıl insanın göğsünde duruyorsa, Nâ-

zım Hikmet’in “Kararmasın yeter ki sol 

memenin altındaki cevahir” şefkatiyle 

anılıyorsa, pul da mektubun köşesinde-

dir, mektubun kalbidir. 

Kardeşlik de öyledir, pul kıymetindedir. 

“Altın yere düşmekle gümüş olmaz” 

denildiğine bakmayın, gümüş olsa daha 

güzel olur belki de. Lorca’nın “Gümüş 

olmak istiyorum ana” şiirini hatırlayın. 

Her şey alışıldığı gibi değildir, değil mi? 

Hem de öyle olmamalıdır. Pul olmasa 

mektup nasıl kanatlanıp uçardı, sonra 

da varıp içini açardı?

Dedik ya kuşun kanadı neyse mektubun 

da pulu odur. Sevinci kederinden çoktur. 

İkisi de çocukluktan kalmadır, aynı 

sokaktan değilse aynı gökyüzündendir 

ikisi de. Hiç değilse gökyüzünde geçir-

mişlerdir çocukluklarını. Yoksa Melih 

Cevdet Anday gibi “Dünyada geçirdim 

çocukluğumu” demek zorunda kalırlar-

dı. Mektuba ve şiire yazılan çocukların o 

günleri mavi geçirdiklerini düşünürüm 

nedense.

Şimdiki zamanı dünyada geçiriyor gi-

biyiz biz de. Geçmiş güzeldir ve hep yaz 

gibi hatırlanır, bazı anıların renginin 

mavi olması da bundandır. “Barış koyun 

çocukların adını” diyen Refik Durbaş’a 

uyarak, “Mavi koyun anıların adını” di-

yelim öyleyse. Her mektup mavi değildir 

ne yazık ki zarfı beyaz olsa da içi beyaz 

değildir bazen, koyudur, karadır, sarar-

mıştır, ama zamanı mavidir mektubun. 

Sabır mavisi. 

Mektubun zamanı, sabır dolu; mektubun 

bekleyeni, sabır kulu; mektubun mesa-

dry. Are these sentences exaggerated, if 

so, it is as much as the stamp. As much 

as the stamp. We say it as if we are say-

ing something unimportant. However, 

what good is the letter without the stamp? 

Look where the stamp is. As the heart is in 

one’s chest and as it is remembered with 

the compassion of the verse “As long as 

the jewel under the left breast doesn’t go 

black” by Nâzım Hikmet, so is the stamp 

in the corner of the letter, it is the heart of 

the letter. 

Such is brotherhood, as well, it has the 

value of the stamp. Never mind that they 

say, “Gold doesn’t turn into silver by 

falling down”, maybe it would be more 

beautiful if it did turn into silver. Re-

member the poem by Lorca, “Mama, I 

want to be of silver.” Not everything is as 

one is used to, is it?  Moreover, it shouldn’t 

be. If it weren’t for the stamp, how would 

the letter take wings and then land and 

bare itself open? 

As we have said, the stamp is to the letter 

what the wing is to the bird. Its joy is more 

than its sorrow. Both of them must have 

remained from childhood, they may be of 

the same sky, if not the same street. At 

least, they must have spent their child-

hood in the sky. Otherwise, they would 

have to say, “I have spent my childhood in 

the world” like Melih Cevdet Anday did 

For some reason, I think that the children 

who were written in the letters and poems 

have spent those days in the blue. 

It is as if we are spending the present 

time on earth. The past is beautiful and 

is always remembered like the summer, 

that’s why the color of some of the memo-
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fesi, sabır yolu; mektubu taşıyan, sabır 

pulu ve mektubun öğrettiği, sabır huyu. 

İçinde sabır olan her şey kıymetlidir, hele 

o mektubu saklayan zarf, o sabır tutku-

lu zarf kuşu, zarif kuşu. En çok da şiir 

taşıyor işte, dize taşıyor. Hele bu mektup. 

Hem nasıl taşımasın, nasıl taşmasın? 

Sezai Karakoç’un “Köşe” şiirindeki bazı 

dizeleri tam da mektup için, onun yoklu-

ğuna dair söylenmiş sayılmaz mı? “Biz 

seni işte böyle seviyoruz Leyla /... / O 

gitti bize ağlamak kaldı kala kala.”

Her mektupta iki kuş vardır aslında, 

biri sabır kuşu, biri de heves kuşu. Bir 

mektupta iki kuş. Biri bekleyenin içinde 

kanat çırpar, biri durmadan arkadaşlığı, 

dostluğu, sevgiyi ve aşkı kanatlarıyla 

tartar. 

Bundandır bir mektupta pek çok şeyin 

buluşması. Ve mektubun hemen her 

şehirde bir saat kulesi gibi durması. 

Elinde çiçeği yoksa da yakasında pulu 

vardır mektubun. Pulundan tanınır her 

mektup. Çulu da vardır, zarfıdır. Pulsuz 

çulsuz değildir mektup. Gizli bir hazine 

gibidir, açıldığında bazen içinden dökü-

lenler göz kamaştırır, gönül kıskandırır. 

Paha biçilmez o mektubun içindekilere, 

o yüzden gözlerden saklanır. Saklanır, 

zira mektup göze değil, gönle yollanır. 

Gönle gitmeyen, gönülden geçmeyen 

mektup, gözde olsa ne yazar ki?

Mektubu çok mu süsledik, allayıp pul-

ladık? Giden mektuptan çoktur haber 

gelmediğindendir belki de. Gözümüz 

gibi gönlümüz de yolda kaldığındandır. 

Mektup hiç bu kadar gecikmezdi, bizi 

yalnız, elsiz kolsuz, pulsuz bırakmazdı, 

ne yapar eder bir haber salardı... diye der-

ries is blue. In accord with Refik Durbaş 

who says, “Name the children peace”, 

let us say, “ Name the memories blue”, 

then. Unfortunately, not all letters are 

blue, even though the envelope is white, 

sometimes what is inside is not white, it 

is dark, black, it has turned into yellow 

but the time of the letter is always blue. 

Patience blue…

The time of the letter is full of patience; 

the expectant of the letter is the servant 

of patience; the distance of the letter is 

the road of patience; the carrier of the 

letter is the stamp of patience and what 

the letter teaches is the habit of patience. 

Everything that contains patience is val-

uable, especially, the envelope that keeps 

that letter, the envelope bird with the pas-

sion of patience, the elegance bird… Here 

most of all, it carries poetry and verse. 

Especially this letter. How can it not do 

so? How can it now overflow? Is it not as 

if certain verses of Sezai Karakoç in the 

poem “Köşe” were uttered exactly for the 

letter on its absence? “This is the way we 

love you, Leyla/ ... / She is gone and what 

is left to us is to merely cry.” 

In fact, there are two birds in each let-

ter, one of them, the bird of patience, the 

other, the bird of enthusiasm. Two birds 

in one letter. One flaps wings inside the 

expectant, the other continuously weighs 

friendship, amity, affection and love with 

its wings. 

That’s why many things come together 

in a single letter. And that a letter stands 

as a clock tower in almost every city. 

Even though it doesn’t have a flower in its 

hand, it has a stamp on its collar. Every 
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de düştüğümüzdendir. Öyle ya mektup 

bizim çocukluktan, aynı gökyüzünden, 

aynı bahçeden ve aynı şiirden arkadaşı-

mız, yoldaşımızdır. Bazen garipliğimiz, 

mahzunluğumuz, bazen atlıkarınca-

mız, yazlık sinemamız, uykumuzdur. 

Aşk şiirimizdir. Kerime Nadirimiz, 

Kemalettin Tuğcumuzdur. 

İnsan büyürken arkadaşını bırakır mı? 

Yoksa büyümek arkadaşını unutmak, 

onu çocuklukta bırakmak mıdır? Yoksa 

mektup bunu biliyordu da üzülmeyelim 

diye söylemedi mi bize? Keşke beraber bü-

yüseydik tıpkı beraber çocuk olduğumuz 

gibi aynı göğün altında!

letter is recognized from its stamp. It has 

the clothing, too, its stamp. The letter is 

not without stamp or clothing. It is like a 

hidden treasure, when opened sometimes 

what pours from the inside bedazzles, 

makes the heart envious. What is inside 

that letter is priceless, that’s why it is kept 

out of sight. It is kept, for the letter is sent 

to the heart, not to the eye. What is the use 

of the letter that appeals to eye if it doesn’t 

go to the heart, if it does not pass through 

the heart? 

Have we ornamented and garnished the 

letter too much? Perhaps it is because 

there has been no news of the letter sent 

for a long time. Perhaps it is because our 

heart, too, as our eye, awaits it. Perhaps 

it is because we are troubled thinking the 

letter would never be this late, it wouldn’t 

leave us alone, hands tied, with no stamp, 

it would send news one way or another. 

Well, the letter is our friend and compan-

ion from childhood, from the same sky, 

from the same garden and from the same 

poetry. It is at times our misery, our sad-

ness, our carrousel, our summer cinema, 

our sleep. It is our love poetry. It is our Ker-

ime Nadir, our Kemalettin Tuğcu.

Does one leave his friend as one grows up? 

Or is growing up forgetting your friend 

and leaving him in childhood? Or did 

the letter already know this but did not 

tell us so that we wouldn’t be sad? If only 

we could grow up together just as we were 

children under the same sky!

123



Perşembe günü akşam Limni’den Prenses İna vapuruna 
bindik. İstanbul’dan çıkarken de bu vapura binmiştik. 
Deniz gayet sakin geçti. Hoş bir deniz seyahati yaptık. 
Malta, boz renkli bir ada. Halkı kırık bir Arapça konu-
şuyor. Binaları Arap evleri gibi balkonlu, cumbalı, pan-
jurludur. Kadınları, siyah bir çarşafla sokağa çıkıyor. 
Burada, Avrupalı oteller gibi muntazam yapılmış bir 
binaya yerleştik. Benim özel bir odam var. Pencereleri 
bütün şehre, köylere, denize nâzır. Bahçemiz, çınar gibi 
çok gölgeli birçok ağaçlarla süslü. Bu ağaçların altında 

We boarded the ship Princess Ina from Lemnos on Thurs-
day at night. We had boarded this ship while we were 
leaving Istanbul, as well. The sea was very calm. We had 
a pleasant sea voyage. Malta is a grizzly island. Its people 
talk broken Arabic. Its houses have balconies, bay win-
dows and louvers like the Arabian houses. Its women go 
out onto the street in black garment. Here, we were placed 
in a magnificent building like the European hotels. I have 
a private room. Its windows look out to the entire city, the 
villages and the sea. Our garden is decorated with many 

Sevgili Kızlarım, My dear daughters,

Zİya Gökalp’ten kIzlarIna mektup 

Letter from Zİya Gökalp to his daughters

The letters, which are dated to the exile years of Ziya Gökalp, who had been arrested during the occupation of Istanbul 
by the Entente and exiled to Malta which was a British colony in that period, were collected in books under various 
headings. Quoted from the mentioned collections, this letter includes explanations on Gökalp’s health while informing 
about the general status of the island and its people.

İstanbul’un işgali sırasında itilaf Devletlerince tutuklanarak o dönemde İngiliz sömürgesi olan Malta’ya sürgüne gön-
derilen Ziya Gökalp’in sürgün yıllarına ait mektupları çeşitli başlıklar altında kitaplaştırılır. Söz konusu derlemelerden 
alıntılanan bu mektup, genel olarak adanın durumu ve ada halkıyla ilgili bilgi verirken Gökalp’in sağlığıyla ilgili açıkla-
malar da içeriyor.

GeçmİŞİN POSTASI

POST OF THE PAST

Polverista
22 Eylül 1919

Polverista
22 September 1919



Babanız,  
Ziya Gökalp

Your Father,  
Ziya Gökalp

trees which have plenty of shade like the plane tree. We sit 
under these trees and talk. Fevzi Bey and Zülfi Bey have 
arrived fifteen days ago. They are at San Salvador head-
quarters. Our former ship friends must be there, as well. 
My mother has a cousin we call Zibo Bacı. His son-in-law is 
imam here. Now he accompanies us. There are some oth-
er acquaintances. Old friends are together, as well. I am 
certainly not bored. I am in good health. However, I cannot 
stand being apart from you. Your mother’s health worries 
me. Of course, you shall look after your mother and Türkan, 
as well. Fatma’s father sends his regards to her. Please 
make the applications so that the money is sent here. Give 
the letters to the embassy. Send the magazines, as well. I 
would like winter clothes, as well. Greetings to Nedim Bey, 
Zekeriya Bey and Ali Bey. Greetings to Feyziye Hanım and 
Hoca Hanım. I send my kisses to Türkan, Fatma and Şeref. 
Greetings to İkbal. Please send me a print of the book Yeni 
Hayat (A New Life). Send me the magazines, as well. Here, 
they do not give us stuff like medicine. So, do not send stuff 
like aspirin and cologne. 

oturarak konuşuyoruz. Feyzi ve Zülfi Beyler de on beş 
gün evvel gelmişler. San Salvador karargahındadırlar. 
Eski vapur arkadaşlarımız da oradadır. Annemin bir 
hala kızı vardır ki, ona Zibo Bacı deriz. Bunun damadı, 
burada imam imiş. Şimdi o da yanımızdadır. Başka 
bildikler de var. Eski arkadaşlar da beraber. Katiyen sı-
kılmıyorum. Sıhhatim çok iyidir. Yalnız sizin ayrılığınıza 
dayanamıyorum. Annenizin sağlığı beni düşündürüyor. 
Tabii siz annenize de, Türkan’a da bakarsınız. Fatma’ya 
babasından selamlar var. Paranın, buraya gönderil-
mesi için müracaatta bulununuz. Mektupları elçiliğe 
veriniz. Dergileri de gönderiniz. Kış elbisesi de isterim. 
Nedim, Zekeriya, Ali Beylere selam. Feyziye ve Hoca 
Hanımlara selam. Türkan’ın, Fatma’nın, Şeref’in gözle-
rinden öperim. İkbal’e de selam. Bir Yeni Hayat kitabı 
gönderiniz. Dergileri de gönderiniz. Burada ilaç gibi 
şeyleri vermiyorlar. Binaenaleyh aspirin, kolonya gibi 
şeyler göndermeyiniz. 
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Size bir kitap gönderiyorum; adı Çakıcı Efe. Uzun kış 
gecelerinde okutur vakit geçirirsin. Ben Kuvayı Milliye 
ve Atatürk’e ait malumat ve kitap topluyorum, epeyce 
birikti. Derler ki laf uçar gider; kağıda, kitaba geçen 
kalır. Az veya çok her neyse elimizden geldiği kadar 
hep beraber uğraştık çalıştık. Bunları kağıda koyup 
sıralamak istiyorum; bizden sonrakilere faydalı olur, 
belki bizi de hayırla anarlar. Onun için bu iş zahmete 
katlanmaya değer. Efe, birisini karşına al, bana son 
sefer Ödemiş’e geldiğim zaman anlattığın gibi konuş; 

I send you a book; its name is Çakıcı Efe (Bandit Çakıcı). 
You shall have it read in long winter nights and spend 
time. I collect information and books on Kuvayı Milliye 
(National Forces) and Atatürk, I have compiled quite a 
lot. They say that words fly, writing on paper and books 
remain. Few or much, we all worked to out fullest, lab-
ored together. I would like to put them on paper and list 
them; it shall be beneficial for our successors. Maybe 
they will remember us with gratitude. So, this work is 
worth putting effort into. Efe, take someone with you 

Azizim Efe, My dear companion Efe,

Celal Bayar’dan İsmaİl Efe’ye mektup

This letter, in which the third President of the Republic of Turkey, Celal Bayar, who was accorded the Medal of Inde-
pendence with the Red-Green Ribbon due to the heroism he displayed in the War of Independence advises İsmail Efe 
that he has someone write all the events that took place since the beginning of the National Struggle until the victory, 
reflects his efforts to record in history all that has been experienced. Besides telling İsmail Efe to have his memoirs 
written, he directs him about how to do that.

Kurtuluş Savaşı’nda gösterdiği kahramanlıktan dolayı Kırmızı-Yeşil Şeritli İstiklal Madalyası’na layık görülen, Türkiye Cum-
huriyeti’nin 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar’ın İsmail Efe’ye millî hareketin başladığı günden zafere kadar olan bütün olayları 
yazdırmasını salık verdiği bu mektup, Bayar’ın yaşananların tarihe not düşülmesi adına gösterdiği çabayı yansıtıyor. Bayar, 
İsmail Efe’ye hatıratını yazdırmasını söylemenin yanında bunu nasıl yapabileceğiyle ilgili de yönlendirmede bulunuyor.

22 Kasım 1941 22 November 1941

Letter from celal bayar to İsmaİl Efe

GeçmİŞİN POSTASI

POST OF THE PAST



Celal Bayar Celal Bayar

and talk to him as you talked to me last time I came to 
Ödemiş; make him write as you tell him to; prevent him 
from editing so as to have them as if written by a clerk; 
this work, which you would do for me, shall be highly 
appreciated by me. I will organize the information in the 
future by including your name, as well. 

You start by our arrival there with Edip; then you tell 
about what is experienced as you remember, have it 
written down. Don’t forget the Battle of Bursa; make 
someone write about it at length. We talked with Atatürk 
the last time we were in Bursa; Aide-de-Camp Celal 
had told us both. He had appreciated it a lot. As you 
know, I am from Bursa and I believe Atatürk’s soul will be 
pleased that we write the Battle of Bursa, as well. 

I think that you can do this job without bothering yourself 
on these long winter nights; however, do not exagger-
ate. Say it as you explain to someone in front of you, it 
will be enough that the writer takes notes as you narrate.  

I extend my greetings to Alim Efe and Hüseyin Efe, and 
wish them happiness. Junior Vural Efe did not write me a 
letter on Republic Day, are you in bad terms with him? I 
send him my kisses, if he doesn’t write a letter, I will pull 
his ears. 

My wife, my daughter send their greetings to each and 
every one of the ladies. My kisses to you, as well and I 
hope that you are in good health with your entire family.

o bunları söylediğin gibi yazsın, katipçe olsun diye 
düzeltmeye kalkmasın, benim için bu yapacağın iş çok 
makbule geçecektir. Bana verdiğin malumatı sizi de 
içine katar, ileride bir yoluna korum. 

İşte, Edip’le oraya geldiğimizden başlar, zaferden 
sonra Ödemiş’e döndüğüm zamana kadar geçenleri 
hatırına geldiği gibi söyler, yazdırırsın. Bursa Muha-
rebesi’ni de unutma, uzunca yazdır. Atatürk’le son 
Bursa’da bulunduğumuz zaman konuşmuştuk, Yaver 
Celal her ikimize de anlatmıştı. Çok memnun olmuştu. 
Biliyorsun ki ben Bursalıyım, hem Bursa Muharebesi’ni 
yazışımızdan Atatürk’ün ruhu hoşnut olacak sanıyorum. 

Bu kış gecelerinde kendini sıkmadan bu işi yaparsın 
zannederim, yalnız gözünde büyütme; seni dinleyen 
karşısındakine anlatır gibi söyle, yazıcı söylediğin gibi 
not etsin kâfi. 

Alim Efe ve Hüseyin Efe’ye çok çok selam eder saadet-
ler dilerim. Küçük Vural Efe bana Cumhuriyet Bayra-
mı’nda mektup yazmadı, aranız açık mı? Gözlerinden 
öperim, mektup yazmazsa kulaklarını çekerim. 

Refikam, kızım bütün bayanlara ayrı ayrı selam eder-
ler. Ben de sizin gözlerinizden öper, bütün ailenizle 
sıhhat ve afiyette olmanızı temenni ederim.
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Büyük lansmanların ve ürün 
tanıtımlarının yapıldığı CES 
Fuarı teknoloji meraklılarınca 
kaçırılmayan, yakından izlenen  
bir etkinlik.
The CES Fair, in which major 
launches and product promotions 
happen, is a closely followed 
activity not missed by technology 
enthusiasts.

In the previous issue of our magazine, we had 
provided information on Industry 4.0 and said 
we would continue treating the mentioned tech-
nologies in further articles.

In my previous article, I had implied we could 
begin with the Internet of Things (IoT) but sadly 
enough this did not turn out to be the case be-
cause a fair happened in between. A follower of 
technology for a long time, I have had the oppor-
tunity to see many fairs. Nowadays I rather try to 
visit the ones in the Far East and Europe. Howev-
er, for some, the top of the top in technology fairs 
is the Consumer Technology Association (CES) 
Fair in America. Some may beg to differ, but this 
is my opinion, as well; in fact, it is the truth. This 
fair, organized annually in America – the heart 
of technology – has become an unparalleled 
opportunity for the companies that want to re-
count their latest technological inventions. The 
CES Fair, in which major launches and product 
promotions happen, is a closely followed activity 
not missed by technology enthusiasts. 

Dergimizin geçen sayısında Endüstri 4.0 hak-
kında bilgi vermiş ve burada bahsettiğimiz 
teknolojileri sonraki yazılarımızda işleriz de-
miştik. 

Önceki yazımda Internet of Things (IoT-Şey-
lerin İnterneti) ile başlayabileceğimizi ima 
etmiştim ama maalesef öyle olamadı, çünkü 
araya bir fuar girdi. Uzun zamandır teknolojiyi 
takip ederken çok sayıda fuar gezme imkanım 
oldu. Şimdilerde daha ziyade Uzakdoğu ve 
Avrupa’daki fuarları gezmeye çalışıyorum. An-
cak bazıları için teknoloji fuarlarının hası Ame-
rika’daki Consumer Technology Association 
(CES) Fuarı’dır. Farklı düşünenler olabilir ama 
benim fikrim de böyle; açıkçası gerçek bu. 
Teknolojinin kalbi olan Amerika’da düzenlenen 
bu fuar her sene yüz binlerce ziyaretçiye son 
teknolojik buluşlarını anlatmak isteyen firma-
lar için bulunmaz bir fırsat haline geldi. Büyük 
lansmanların ve ürün tanıtımlarının yapıldığı 
CES Fuarı teknoloji meraklılarınca kaçırılma-
yan, yakından izlenen bir etkinlik.
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The world kept close 
watch on the giants of 

technology at the CES17 
but we will take a look 

at the life-changing 
technologies and 

solutions of the future 
instead. 

CES17’de dünyanın gözü 
teknoloji devlerindeydi 

ama biz o devlerden 
ziyade hayatımızı 

değiştirecek geleceğin 
teknolojilerine ve 
çözümlerine göz 

atacağız.
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Ne yazık ki bu satırları yazarken fuarı bu sene izleye-
memiş olduğumu itiraf etmek durumundayım. 5-8 Ocak 
2017 tarihleri arasında gerçekleşen CES17’ye onlarca 
gazeteci gitti ve dünyanın en büyük fuarının en ilgi çekici 
teknolojileri hakkındaki haberler günlerce gazete, dergi 
ve internet sitelerinde yayımlandı. Şayet kendinizi dün-
yaya kapattıysanız bunları duymamış olabilirsiniz. Yazımı 
okuyanların böyle bir kapalılık içinde olmadıklarını tah-
min ettiğimden ben size sıradan robotlardan, sürücüsüz 
araçlardan, yeni OLED ekran teknolojilerinden vesaire 
bahsetmeyeceğim. Sanırım onları okumuşsunuzdur. 

Ben size fuarın yazılmayanlarını yazacağım. 

CES17’de dünyanın gözü teknoloji devlerindeydi ama biz 
o devlerden ziyade hayatımızı değiştirecek geleceğin 
teknolojilerine ve çözümlerine göz atacağız. Tamam, 
belki abartıyorum ama yine de bana bir şans verin.

Başlıyoruz… 

Unfortunately, as I write these lines, I have to admit that I 
missed the fair this year. Many journalists visited the CES17, 
which took place on 5-8 January 2017, and news on the 
most appealing technologies of the world’s biggest fair 
were featured in newspapers, magazines and websites 
for days. You might not have heard about all of this if you 
have shut yourself to the world. Since I imagine people 
reading my article are in no such closure, I shall not talk to 
you about ordinary robots, driverless vehicles, new OLED 
screen technologies and such. I suppose you have read 
about them already.

I shall write about the unwritten of the fair.

The world kept close watch on the giants of technology at 
the CES17 but we will take a look at the life-changing tech-
nologies and solutions of the future instead. Okay, perhaps 
I am exaggerating, but still, give me a chance.

Here we go...
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Here are some of my extraordinary technology picks from 
the CES17:

Smart tea application

http://www.42tea.io/en/

How would you like your tea? Without sugar? Steeped just 
right? Nibbling on sugar? Well steeped? Under steeped? 
That’s about it, no? No! Of course not! These guys, who 
have researched that there are around 1500 kinds of tea 
in the world except for the flavored ones, have developed 
an application to make sure that you have the best tea 
experience each time. They teach you how to steep your 
tea in the best possible way. Alas... They would have got-
ten a good beating if they were in our country but luckily 
that’s not what happened at the CES17. There, they were 
nominated for the 2017 Innovation Award. We say well 
done, and no, thanks. Still, if you want to get confused and 
wonder what these guys did, you can take a look at their 
website. Yes, I know they are a little annoying but don’t get 
mad. After all, not everything has be to fine by us.

İşte CES17’den seçtiğim bazı sıradışı teknolojiler:

Akıllı çay uygulaması

http://www.42tea.io/en/

Çayınızı nasıl içersiniz? Şekersiz? Tavşankanı? Kıtlama? 
Bol demli? Açık? Seçenekler bu kadar, değil mi? Değil! 
Olur mu? Dünyada aromalıları saymazsanız 1500 çeşit 
çay olduğunu araştırmış olan bu arkadaşlar her defasın-
da size en iyi çay deneyimini yaşatmak için bir uygulama 
geliştirmişler. Çayınızı en iyi şekilde nasıl demleyeceğini-
zi de size öğretiyorlar. Ah ah… Bizim memlekete gelseler 
sopalarlar bunları ama neyse ki CES17’de öyle olmamış. 
Orada 2017 İnovasyon Ödülü’ne aday gösterilmişler. 
Tebrik ediyor, bizden uzak olun diyoruz. Yine de kafa-
nızı karıştırmak isteyip bunlar ne yapmışlar diye merak 
ederseniz sitelerine girip inceleyebilirsiniz. Tamam, bili-
yorum biraz sinir bozucular, ama kızmayın. Neticede her 
şey bize uyacak diye bir şey yok.
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Diş fırçanızın içindeki 
kamera yardımıyla daha 

sonra dişlerinizi nasıl 
fırçaladığınızı izleyebilir, 

yaptığınız başarılı 
fırçalamaların fotoğraflarını 

arkadaşlarınızla 
paylaşabilirsiniz. 

With the help of the 
camera inside you can 

later on watch how you 
brush your teeth and 

share with your friends 
the photographs of your 

successful brushes. 
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Smart toothbrush and application

https://www.getprophix.com/ 

But how come we never come up with such things? 
Am I right or no? These ideas only emerge after 
people have reflected and studied for years. It is 
no easy thing. Yet another solution to make you go 
“Wow”: One has to have a smart toothbrush and 
a smart toothbrush application so that they can be 
motivated to brush their teeth 3 times a day and 
watch videos. Your smart toothbrush will make you 
love your teeth even more. With the help of the cam-
era inside you can later on watch how you brush 
your teeth and share with your friends the pictures 
of your successful brushes. Of course... Why not? 
Hurry up to get in touch and place your first order!

Akıllı diş fırçası ve uygulaması

https://www.getprophix.com/ 

Ama böyle şeyler nasıl bizim aklımıza gelmiyor ki? Değil 
mi yani? Bu fikirler insanlar düşünüp taşınıp onlarca yıl 
okuduktan sonra ancak çıkıyor. Kolay değil. “Vay be” 
dedirtecek bir başka çözüm: İnsanın bir akıllı diş fırçası 
ve diş fırçası uygulaması muhakkak olmalı. Olmalı ki in-
sanlar günde 3 defa diş fırçalamak için motive olsunlar, 
videolar izlesinler. Akıllı diş fırçanızla siz de dişlerinizi 
daha çok seveceksiniz. Diş fırçanızın içindeki kamera 
yardımıyla daha sonra dişlerinizi nasıl fırçaladığınızı 
izleyebilir, yaptığınız başarılı fırçalamaların resimlerini 
arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tabii ya, neden olma-
sın? Kendilerine ulaşmak ve ilk siparişinizi vermek için 
acele edin!
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Akıllı ayna ve uygulaması

https://www.himirror.com/

Pamuk Prenses’ten bugüne kadar konuşulan ayna ni-
hayet CES’te vücut buldu. Evinize hemen şimdi bir akıllı 
ayna almalı, cildinizi incelemeli, aynanızın önerileriyle 
yepyeni bir siz olmalısınız. Cildinizi takip ederek size 
verdiği tavsiyelerle daha sonra gelişimini inceleyebilirsi-
niz. Neden olmasın? Cildine önem verenler için bu fırsat 
kaçmaz. Unutmadan, bir üst sürümde kullanıcılara ina-
nılmaz bir avantaj daha eklenmiş: Akıllı ayna ışığı… Yok, 
akılsız değil, akıllı ışık, evet… Bu arkadaşlar da CES17’de 
İnovasyon Ödülü’ne adaydı.

Smart mirror and application

https://www.himirror.com/

The talk of the town since Snow White, that mirror has fi-
nally come to life at the CES. You have to get a smart mirror 
for your home right away, study your skin and become a 
brand new you with the advice offered by your mirror. You 
can watch your skin and then examine its progress. Why 
not? An opportunity not to be missed for those caring for 
their skin. Before I forget, in the higher version they have 
added yet another incredible advantage: Smart mirror 
lamp... No, not dumb, smart lamp, yes... These guys were 
also nominated for the Innovation Award at the CES17. 

Akıllı duş ördeği

https://www.edwintheduck.com/ 

Evet, çocuklar da -pardon bebekler diyelim- unutulmadı 
bu teknoloji etkinliğinde. Çocuğu olanlar veya yakınla-
rında çocuk bulunanlar için muazzam bir fırsat. Akıllı 
duş ördeği ile bebekleri şaşkına çevirebilirsiniz. Sadece 
bebekleri mi, ben bile incelediğimde şaşkına döndüm. 
Bir ördek düşünün, duş ördeği hani, bildiğimiz. İşte onu 
suya atıyorsunuz ve su geçirmiyor! Ne muazzam, değil 
mi? Üstelik aplikasyonu sayesinde müzik çalıp bebeğe 
neşeli zamanlar vadediyor. Yatarken gece ışığı olarak da 
kullanabiliyorsunuz. Sürekli radyasyona maruz kalma-
yan bebeklerin bu eksikliğini giderip yaşıtlarının gerisine 
düşmesini istemeyenler (!), akıllı duş ördeğinden hemen 
edinmelisiniz. 

Smart shower duck

https://www.edwintheduck.com/ 

Well, kids – oops, let me say babies – were not neglected 
in this technology activity. An incredible offer for parents or 
people with kids around. With the smart shower duck, you 
can astonish babies. Not just babies, even I was astonished. 
Think of a duck, a shower duck we are all familiar with. 
Well, you throw that into the water and it is waterproof! 
How amazing, isn’t it? What is more, it plays music and 
offers fun times to the baby through its application. You 
can use it as night lamp when going to bed. If you want to 
make up for the deficiency (!) of the babies who are not 
constantly exposed to radiation and make sure they are 
not lagging behind their peers, you need to get a smart 
shower duck right away. 
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Kemer deliklerini önemseyenlerin artık bunu 
düşünmesi gerekmeyecek, çünkü kemerleri onları 

kendiliğinden bilgilendirecek.
 Those caring for belt holes will no longer 

have to think about it, for their belts will 
inform them by itself.Pe
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Akıllı kemer

http://www.weltcorp.com/ 

Tabii ya... Akıllı saat, akıllı tartı, akıllı gözlük ve işte şimdi 
akıllı kemer huzurlarınızda. Kemer deliklerini önemse-
yenlerin artık bunu düşünmesi gerekmeyecek çünkü 
kemerleri onları kendiliğinden bilgilendirecek. Vücudu-
muzu yakından takip edecek bu kemer aktivitelerimizi 
izleyebileceği gibi uygulamasıyla yağ oranımızı da 
rahatlıkla ve anlık olarak kontrol etmemizi sağlayacak. 
Kim ne derse desin, kendinizi tutmayın ve hemen ön si-
parişinizi verin. Tükenmeden bir akıllı kemer alın!

Smart belt

http://www.weltcorp.com/ 

Of course... Smart clock, smart scale, smart glasses and 
now presenting to you the smart belt. Those caring for belt 
holes will no longer have to think about it, for their belts 
will inform them by itself. This belt, which will keep a close 
watch on our body, will not only monitor our activities but 
thanks to its application, we will be able to keep track of 
our fat ratio with ease and by the moment. No matter what 
they say, do not hold back and place your preorder right 
now. Get a smart belt before it’s sold out!
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Daha neler neler var... Aklınıza mukayyet olun!

Bu birbirinden çığır açıcı ve hayatımızı kolaylaştıracak 
teknolojik çözümlerden o kadar çok var ki hangisini ya-
zacağımı bilemiyorum. Devam edelim mi? Mesela size 
bir akıllı robottan bahsedeceğim. Kışın bitişiyle bahar 
ayları başlar başlamaz bir sorun da günyüzüne çıkacak. 
İşte bu akıllı robot insanların yüzlerce yıldır sivrisinekle 
olan mücadelesi için geliştirilmiş süper bir alet. Lazer 
ışığı ile sivrisinekleri etkisiz hale getiren bu robotun adı 
LS Mosquito Killer Robot (LS Sinek Öldürücü Robot). Tek 
fonksiyonu bu mu diye sorabilirsiniz. Haklısınız, ama bu 
uzman bir robot. Kendisinin tek meselesi sivrisinekler. 
Bu sebeple başka bir konuyla ilgilenmiyor, üstelik size 
günde kaç sivri öldürdüğünün raporunu SMS veya uygu-
lama ile yollamıyor bile. Bırakın işimi yapayım diyen bu 
robot da yine CES’te tanıtılan yüzlerce teknolojik harika 
arasındaki yerini aldı.

Peki ya spor tutkunlarının hem suluk hem de hoparlör 
olarak kullanabileceği mataraya ne demeli? Üstelik 
mataranızı akıllı da seçebilirsiniz. Kişisel su seviyenizi 
düzenli olarak takip edenlerden değil misiniz? O halde o 
azınlık gruptan çıkmak için size fırsat sunan bu matara 
ve uygulaması ile hem vücudunuzun su seviyesini anlık 
ölçün hem de bunu düzenli rapor olarak alıp arkadaşla-
rınızla paylaşın. Evet, yapın bunu. Hemen. 

It goes on and on... Try not to lose your mind!

There are just way too many of these groundbreaking tech-
nological solutions that will make our lives easier that I don’t 
know which one to write. Shall we move on? I will tell you 
about a smart robot, for instance. Once the winter is over 
and come the months of spring, a problem will reemerge. 
Well, this smart robot is a superb tool developed for man-
kind’s hundreds of years long struggle against mosquitos. 
This robot, which wards off mosquitos with laser light, is 
called the LS Mosquito Robot. You might ask if this is all it 
does. You do have a point but this is an expert robot. Its sole 
issue is mosquitos. That’s why it does not look into any other 
subject, plus it does not even send you an SMS or applica-
tion report on how many mosquitos it has killed in the day. 
This robot that says let me do my job was also among the 
hundreds of technological wonders promoted at the CES. 

Well, what do you have to say for the cup for sports  
enthusiasts that can be used both as water bottle and loud-
speaker? Moreover, you can have your water bottle smart, 
too. You are not one to keep regular track of your personal 
water level? Well, then, with this water bottle that offers 
you the opportunity to break away from that small minority 
group both instantly measure your water level and get regu-
lar reports and share them with your friends. Yes, do it. Now.
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Son olarak size akıllı yastıktan bahsedeyim ve bu ya-
zımızı bitirelim, ne dersiniz? Yatağınızda huzur içinde 
uyumak varken neredeyse akıllı kemer kadar çok fonksi-
yonlu bir yastığı neden tercih etmeyesiniz ki? Hem uyku 
düzeninizi kontrol edersiniz, hem size çok horluyorsun 
diyenler için delil niteliğinde olacak horlama periyo-
dunuzu izleyebilirsiniz, hem de isterseniz alarm olarak 
kullanabilirsiniz. Bu yastık size huzurlu bir uyku verir mi 
bilemem ama sizi meşgul ederek uykunuzu kaçıracağı 
kesin. Akıllı uyku yastığınızı almadan yatağa giderseniz 
beni üzersiniz.

Son olarak bir itiraf ile bitireceğim: Daha fazlası da var. 
Evet, CES17’de tanıtılan nice faydalı teknolojiyi buraya 
taşıyamadık, ama ilgilenenler CES17’nin sitesine girip 
oradaki İnovasyon Ödülü adaylarını inceleyebilir. Site-
de oldukça faydalı birçok teknolojik ürün bulabilirsiniz. 
Üstelik belki yatırımcısı olup geleceğinizi garanti altına 
alabilirsiniz. Söylemesi benden...

Lastly, let me tell you about the smart pillow and let us 
conclude this article, what say you? Why not go for a pillow 
almost as multifunctional as the smart belt when you can 
sleep in your bed in peace? You can both check your sleep 
pattern and keep track of your snoring period – evidence 
against those saying you snore too much – plus you can 
use it as an alarm clock if you want to. I don’t know if this 
pillow will grant you peaceful sleep but it is sure to make 
you lose sleep by keeping you busy. Go to bed without your 
smart pillow and you shall break my heart. 

I will end with a confession: There is more. Nope, we 
could not feature here the many useful technologies  
introduced at the CES17, but those interested can go on 
the CES17 website and take a look at the Innovation Award 
nominees. On the website, you can find many useful 
technologies. Moreover, you can even invest in them and 
secure your future. You have been warned...

CES17’nin 
internet sitesine 
girip inovasyon 

ödülü adaylarını 
inceleyebilir, sitede 

oldukça faydalı 
birçok teknolojik ürün 

bulabilirsiniz.

You can go onto the 
CES17 website and take 
a look at the Innovation 

Award nominees 
and find many useful 

technological items on 
the website.

136



www.ptt.gov.tr
/Ptt.Kurumsal/PTTKurumsal /pttkurumsal



Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi 
(PTT A.Ş.) yabancı posta idareleriy-
le işbirlikleri tesis etmeyi sürdürüyor. 
9-10 Ocak 2017 tarihlerinde Katar’ın 
başkenti Doha’ya giden bir heyet, pek 
çok görüşme gerçekleştirdi. Ziyaret 
kapsamında önemli işbirliklerine imza 
atılırken çeşitli iş fırsatları da değer-
lendirildi. 

Katar Odalar ve Borsalar Birliği, Ka-
tar’daki yap-işlet-devret projelerinden 
sorumlu idareler ve Katar uluslararası 
yatırım ajanslarına yapılan ziyaretleri 
de kapsayan Katar programı çerçeve-
sinde PTT A.Ş. ile Katar Posta İdaresi 
arasında önemli işbirliklerinin temeli 

1 KATAR’LA ORTAK ÇALIŞMALAR 
YÜRÜTÜLÜYOR 
JOINT WORKS CARRIED OUT WITH QATAR
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The Turkish Post (PTT Corp.) continues 
cooperating with the foreign postal ad-
ministrations. A delegation, which visited 
the capital of Qatar, Doha between 9-10 
January 2017, made many contacts. While 
important collaborations were achieved 
within the framework of the visit, many busi-
ness opportunities were evaluated, as well. 

Within the framework of the program, 
which included visits made to the Un-
ion of Chambers and Commodity Ex-
changes of Qatar, the administrations 
responsible of build-operate-transfer 
projects and the international investment 
agencies of Qatar, the foundations of 
important collaborations were laid. In 
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atıldı. PTT A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Mü-
dürü Kenan Bozgeyik başkanlığındaki heyetin ger-
çekleştirdiği görüşmelerde ağırlıklı olarak e-ticaret 
konusu ele alındı. Türkiye ve Katar arasındaki e-ticaret 
ilişkisinin posta ağından faydalanılarak geliştirilmesinin 
kararlaştırıldığı görüşmelerde ePttAVM.com’un Katar 
entegrasyonu da önemli gündem maddeleri arasında 
yer aldı.

PTT A.Ş.’nin Katar ziyaretinde yaşanan bir diğer önemli 
gelişme, UPU IFS (Universal Postal Union Internatio-
nal Financial System) kapsamında imzalanan parasal 
posta hizmetlerinin geliştirilmesi anlaşmasıydı. Türkiye 
adına PTT A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdü-
rü Kenan Bozgeyik’in, Katar adına Katar Postası Yöne-
tim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Faleh Mohammed 
al-Naemi’nin imza attığı anlaşmaya göre iki ülke para-
sal posta hizmetleri alanında ortak çalışmalar yürüte-
cek. Bu çerçevede Katar kendi posta ağını kullanarak 
Uluslararası Elektronik Para Havalesi (IEMO) işlem ve 
ödemelerini Uluslararası Para Sistemi (IFS) aracılığıy-
la uygulamaya koyacak ve yerine getirecek. Türkiye 
ise kendi posta ağını kullanarak işlem ve ödemeleri  
EUROGIRO-IFS bağlantısını gerçekleştirerek uygula-
maya koyacak ve yerine getirecek. Türkiye ile Katar 
arasında imzalanan anlaşmanın “Para Havalesi Deği-
şiminin Genel Prosedürü” maddesi ise para havaleleri-
nin kabul ve ödemesinin tarafların ulusal mevzuatları-
na göre yerine getirilmesini öngörüyor. Para havaleleri, 
Dünya Posta Birliği’nin (UPU) IFS ve EUROGIRO güvenli 
ağları üzerinden gerçekleştirilecek.

the meeting held under the the chairmanship of the PTT 
Corp. Chairman of Board and Director General Kenan 
Bozgeyik, mainly the issue of e-commerce was handled. 
In the meetings, in which it was decided that the relation 
between Turkey and Qatar should be developed by taking 
advantage of the postal network, the Qatari integration of  
ePttAVM.com was also among the important agenda items. 

Another important development, which took place dur-
ing the visit to Qatar, was the agreement on enhancing 
the financial postal services within the framework of the 
UPU IFS (Universal Postal Union International Financial 
System). According to the agreement signed by PTT Corp. 
Chairman of Board and Director General Kenan Bozgeyik 
on behalf of Turkey and Qatar Post Chairman of Board 
and Director General Faleh Mohammed al-Naemi on 
behalf of Qatar, joint works will be held in the field of 
monetary postal services. Within this framework, Qatar 
will put into application and carry out the payments 
and operations of International Electronic Money Order 
(IEMO) by using secure networks of International Finance 
Services (IFS) and EUROGIRO. Turkey, on the other hand, 
will put into application and carry out operations and 
payments by making EUROGIRO-IFS connection using 
its own postal network. The article “General Procedure 
on Conversion of Money Order” of the agreement signed  
between Turkey and Qatar envisages that the money 
orders and payments should be carried out according 
to the national legislations of the parties. Money or-
ders will be carried out via the secure networks IFS and  
EUROGIRO of the Universal Postal Union (UPU).

Türkiye ve Katar arasındaki e-ticaret ilişkisinin posta ağından 
faydalanılarak geliştirilmesinin kararlaştırıldığı görüşmelerde 
ePttAVM.com’un Katar entegrasyonu da önemli gündem 
maddeleri arasında yer aldı.
In the meetings, in which it was decided that the relation 
between Turkey and Qatar should be developed by taking 
advantage of the postal network, the Qatari integration of 
ePttAVM.com was also among the important agenda items. 
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Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim 
Şirketi (PTT A.Ş.) ile Çukurova 
Üniversitesi Rektörlüğü arasında 
geniş kapsamlı bir ön anlaşma 
imzalandı. PTT A.Ş. adına Genel 
Müdür Yardımcısı Yusuf Canbolat 
ile Çukurova Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Mustafa Kibar’ın imza 
attığı ön anlaşma üniversitenin 
kayıtlı ve kayıtsız gönderilerinin 
PTT işyerlerinden kabul ve sevkini, 
üniversite personel ve öğrenci-
lerinin yapılacak kargo/kurye 
anlaşmalarından faydalanmasını, 
kampüs içinde uygun görülen 
yerlere Pttmatik ile PTT stantla-
rının kurulmasını öngörüyor. Ön 
anlaşmanın diğer maddeleri ara-
sında Üniversite adına kişisel pul 
basılması ile Çukurova Üniversi-
tesi’nin Ziraat Fakültesi ürünlerinin 
ePttAVM.com üzerinden satışa 
sunulması bulunuyor.

A comprehensive initial agreement 
was made between the Turkish 
Post (PTT Corp.) and the Çukurova 
University. The initial agremeent 
signed by Deputy Director General 
Yusuf Canbolat on behalf of PTT 
Corp. and by Prof. Mustafa Kibar, 
Rector of the Çukurova University 
includes the admittance and deli-
very of addressed and unaddres-
sed posts by the PTT branches, the 
utilization of agreements of post/
couriers sent for the university 
staff and students, installation of 
PTTMatik and PTT booths in the 
campus where deemed approp-
riate. The other articles of the 
initial agreement includes printing 
a personalized stamp on behalf 
of the university and putting the 
products of the Faculty of Agricul-
ture of the Çukurova University on 
ePttAVM.com. 

2 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ’YLE İŞBİRLİĞİ 
COOPERATION WITH ÇUKUROVA UNIVERSITY

İşbirliği 
çerçevesinde 

imzalanan 
anlaşma kargo 
ve bankacılıkla 

ilgili bir 
dizi madde 

içeriyor.

The 
agreement 

signed 
within the 

scope of the 
collaboration 

includes a 
number of 
articles on 
cargo and 

banking.
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3YÖNETİM KOORDİNASYON TOPLANTISI’NDA 2016 
DEĞERLENDİRİLDİ 2017 HEDEFLERİ VURGULANDI 
2016 EVALUATED, 2017 OBJECTIVES STRESSED IN 
THE ADMINISTRATIVE COORDINATION MEETING 
Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT A.Ş.) 18-21 
Ocak 2017 tarihleri arasında Antalya’da Yönetim Koor-
dinasyon Toplantısı düzenledi. Hizmet ve faaliyetlerin 
değerlendirildiği, 2017 vizyon ve stratejisinin görüşül-
düğü toplantıya PTT A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve 
Genel Müdürü Kenan Bozgeyik’in yanı sıra PTT A.Ş. 
Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür Yardımcıları, Da-
ire Başkanları, Başmüdürleri ve Danışmanları katıldı. 
Toplantı, “Tam Zamanı, Oyun Şimdi Başlıyor” sloganıyla 
düzenlendi.

Yönetim Koordinasyon Toplantısı’nın açılış törenine 
telekonferans yöntemiyle katılan Ulaştırma, Denizcilik 
ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, PTT’nin ulusal 

Turkish Post (PTT Corp) held an Administrative Coordi-
nation Meeting between 18-21 January 2017 in Antalya. 
PTT Corp. Chairman of Board and Director General 
Kenan Bozgeyik, as well as the Members of Board of 
Directors, Vice General Managers, Head of Depart-
ments, Head Managers and Consultants participated 
in the meeting in which the services and activities were 
evaluated, 2017 vision and strategy were discussed. The 
meeting was held with the slogan “It Is About Time, The 
Game Begins Now”.

Participating in the Administrative Coordination Mee-
ting via teleconference, the Minister of Transport, Ma-
ritime Affairs and Communication Ahmet Arslan stated 
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ve uluslararası faaliyetlerine değindiği konuşmasında 
“PTT son 14 yılda adeta küllerinden silkinerek yeniden 
doğmuş ve bu ülkenin çok önemli bir markası olmuştur. 
Bununla yetinmemiş, artık Dünya Posta Birliği İdari 
Konsey Başkanlığı’nı alabilecek ve dört yıl boyunca bu 
sektöre yön verebilecek bir kuruluş haline gelmiştir” 
ifadelerini kullandı. PTT’nin Türkiye’nin her yerinde 
yaygın hizmet ağı olduğuna dikkat çeken Bakan Arslan, 
“Hizmeti insanlarımızın ayağına götürüyoruz” dedi.

“PTT artık küresel bir oyuncu”

20 Eylül-7 Ekim 2016 tarihlerinde düzenlenen 26. Dün-
ya Posta Kongresi’nde PTT A.Ş.’nin gösterdiği başarıyı 
hatırlatan Ahmet Arslan, “Dünyanın neresine gidersek 
gidelim özellikle Dünya Posta Kongresi’ni çok başarılı 
ve örnek olacak şekilde gerçekleştirmiş olmamızdan 
dolayı tebrik alıyoruz. Elbette ki hükümet olarak, Ba-
kanlık olarak biz bu tebriği almaktan memnunuz ama 
ben bu tebriği gerçek sahiplerine iletmek istiyorum. 
Dolayısıyla Genel Müdürümüz ve Yönetim Kurulu Baş-
kanımız başta olmak üzere hepinizi bu başarıdan dola-
yı tebrik ediyorum” dedi. 26. Kongre’de kabul edilen ve 
önümüzdeki dört sene boyunca dünya posta sektörüne 

in his speech, where he touched upon the national and 
international activities of the PTT, “Recovering itself, the 
PTT was almost reborn from its ashes in the last 14 years 
and became a very important brand of this country. Not 
satisfied with this, it turned into a cooperation which will 
take on the task of the Universal Postal Union’s Chair of 
Council of Administration and a cooperation which will 
steer this sector for four years.” Pointing out that the PTT 
has a wide service network all around Turkey, Minister 
Arslan said, “We bring the service to our people’s do-
orstep.”

“PTT is now a global player”

Emphasizing the success which the PTT attained in the 
26th Universal Postal Congress held between 20 Septem-
ber-7 October 2016, Ahmet Arslan said, “Wherever we 
go in the world, we are congratulated for the fact that 
we have organized the UPU Congress in a successful 
and exemplary manner. Naturally, as the government 
and Ministry, we are happy to receive these compli-
ments, but I would like to extend these compliments to 
the real owners. Therefore, I congratulate notably our 
Chairman of Board and Director General and all of you 
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yön verecek olan İstanbul Posta Stratejisi’nin önemine 
değinen Bakan Arslan, “PTT artık küresel bir oyuncu. 
Bu küresel oyunculuğa bağlı olarak iddiamız yüksek. 
Ortaya koyduğumuz hedeflere 40 bin kişilik PTT ailesi 
olarak sizlerle beraber ulaşacağız” diye konuştu. Ars-
lan, sözlerini ülkemizin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerini 
gerçekleştirmenin yolunun daha fazla çalışmak oldu-
ğunu belirterek ve Yönetim Koordinasyon Toplantısı’nın 
verimli geçmesini temenni ederek sonlandırdı.

PTT A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü 
Kenan Bozgeyik de Yönetim Koordinasyon Toplantı-
sı’nın açılış töreninde bir konuşma yaparak toplantının 
PTT’nin vizyon ve hedefleri için taşıdığı önemi açıkla-
dı. “Yeniden Büyük Türkiye’nin inşasında PTT Anonim 
Şirketi olarak önemli rolümüzü yeniden alacağız ve 
bu ülkenin istiklalinde olduğu gibi istikbalinde de ola-
cağımızı bir kez daha inşallah altın harflerle tarihe 
yazdıracağız” diyen Bozgeyik, PTT A.Ş.’nin stratejisini 
“İnsanımızın mutluluğu, refahı, huzuru ve memnuniyeti” 
olarak açıkladı. Ülkemizin 2016 yılında tecrübe ettiği 
zorluklara rağmen PTT A.Ş. olarak son derece başarılı 
bir yıl geçirdiklerini belirten Kenan Bozgeyik, konuşma-
sında 15 Temmuz gecesi yaşanan hain darbe girişimine 

for this success.” Touching upon the importance of the 
Istanbul Postal Strategy which will steer the world postal 
sector for the next four years and which was adopted 
in the 26th Congress, Minister Arslan stated, “PTT is now 
a global player. We are assertive due to being a global 
player. As the PTT family of 40 thousand, we will toget-
her reach the objectives we set.” Arslan ended his spe-
ech by stating that the way of realizing the 2023, 2053 
and 2071 targets passes through working harder, and 
by wishing that the Administrative Coordination Meeting 
will be productive.  

PTT Corp. Chairman of Board and Director General 
Kenan Bozgeyik explained the importance of the me-
eting for the vision and targets of the PTT by giving a 
speech in the inauguration ceremony. Stating, “As the 
PTT Corp., we will again take on our important role in 
the construction of Great Turkey and I hope that we will 
have written in gold letters the fact that we will be in the 
future of this country just like we were there in its inde-
pendence”, Bozgeyik explained the strategy of PTT Corp. 
as the “Happiness, wealth, peace and satisfaction of our 
people”. Indicating that they have had a highly succes-
sful year as PTT Corp. despite the difficulties our county 

“Dünyanın neresine gidersek 
gidelim özellikle Dünya 

Posta Kongresi’ni çok başarılı 
ve örnek olacak şekilde 

gerçekleştirmiş olmamızdan 
dolayı tebrik alıyoruz.”

“Wherever we go in the world, 
we are congratulated for the 

fact that we have organized the 
UPU Congress in a successful 

and exemplary manner.”
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experienced in 2016, Kenan Bozgeyik said in his speech, 
“During the 15 July process, our PTT once again showed 
from the earliest moments on that it would sacrifice its life 
for its state, nation and country if needed and that it would 
be mobilized with all its sources once again,” by touching 
upon the treacherous coup attempt. 

The goal is to become a group of companies

Touching upon the 26th UPU Congress held in Istanbul like 
the Minister of Transport, Maritime Affairs and Commu-
nication Ahmet Arslan, PTT Corp. Chairman of Board and 
Director General Kenan Bozgeyik said, “We stood shoulder 
to shoulder, hand in hand in making our company a global 
brand. On one hand, we developed our international rela-

de değinerek, “15 Temmuz sürecinde PTT’miz ilk an-
lardan itibaren devleti, milleti ve ülkesi için gerekirse 
canını feda edeceğini, bütün imkanlarıyla seferber 
olacağını bir kez daha gösterdi” dedi.

Hedef şirketler topluluğuna dönüşmek

Konuşmasında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanı Ahmet Arslan gibi İstanbul’da düzenlenen  
26. Dünya Posta Kongresi’ne değinen PTT A.Ş. Yöne-
tim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, 
“Şirketimizi bir dünya markası yapma yolunda el ele, 
omuz omuza verdik. Bir taraftan uluslararası ilişki-
lerimizi geliştirdik, bir taraftan da tarihimize altın 
harflerle geçen Dünya Posta Kongresi’ni icra ettik. Bu  
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PTT A.Ş.’nin 2016 yılı başarılarının değerlendirildiği, 2017 
hedeflerinin gözden geçirildiği Yönetim Koordinasyon 

Toplantısı’nda Şirket’in planlaması ve stratejisine ilişkin kapsamlı 
görüşmeler yapıldı. 

During the Administrative Coordination Meeting in which the 
2016 successes of PTT Corp. were evaluated and the 2017 

targets were reviewed, in-depth meetings were held on the 
planning and the strategy of the Company.

kongrede 2020’ye kadar yürürlükte olacak İstanbul 
Strateji Belgesi’ni belirledik ve bütün dünyaya deklare 
ettik” dedi. Türkiye’nin 26. Kongre’de Dünya Posta Bir-
liği İdari Konsey Başkanlığı’nı devraldığını hatırlatan 
Kenan Bozgeyik, konuşmasını “Artık dünyanın tanıdığı 
bir PTT var. Artık dünyayla entegre olmuş bir PTT var. 
Artık devletimizin, milletimizin, hükümetimizin des-
teğiyle önü açılmış, gelişen, büyüyen, her gün daha 
ileri giden bir büyük anonim şirket var. Allah’ın izniyle 
önümüzdeki yıllarda bu şirketimizi bir şirketler toplu-
luğuna dönüştüreceğiz” ifadeleriyle sonlandırdı. 

PTT A.Ş.’nin 2016 yılı başarılarının değerlendirildiği, 
2017 hedeflerinin gözden geçirildiği Yönetim Koordi-
nasyon Toplantısı’nda Şirket’in planlaması ve strateji-
sine ilişkin kapsamlı görüşmeler yapıldı. 

Yönetim Koordinasyon Toplantısı’nın kapanışında bir 
konuşma yapan PTT A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve 
Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, “Ülkemiz ve insanımız 
için çok çalışacağız” sözleriyle başladığı konuşmasını 
şöyle sürdürdü: “PTT Anonim Şirketimizin her gün bir 
önceki günden daha ileriye gittiğini yaşayarak gör-
mekteyiz. Yarınlarımızın çok daha iyi olduğunu hep 
beraber yaşamaktayız. Bu vesileyle tüm arkadaşları-
mızı başarılı çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum.” 
Kenan Bozgeyik konuşmasının sonunda PTT A.Ş.’ye 
emek veren herkese şükranlarını sunarken vefat et-
miş PTT mensuplarına rahmet, hayattakilere ise uzun 
ömürler diledi.

tions, on the other hand we organized the Universal Postal 
Congress which left its mark on our history. In this congress, 
we adopted the Istanbul Strategy Document and we dec-
lared it to the world.” Reminding that Turkey took over the 
Universal Postal Union’s Council of Administration Chair in 
the 26th Congress, Kenan Bozgeyik ended his speech by 
saying, “Now, there is a PTT known worldwide. There is the 
PTT which has integrated with the world. Now, there is a 
major corporation whose path is cleared with the support 
of our state, nation, government, which is developing day 
by day. By the grace of Allah, we will turn our company into 
a group of companies in the years to come.”

During the Administrative Coordination Meeting in which 
the 2016 successes of PTT Corp. were reviewed and the 
2017 targets were evaluated, in-depth meetings were held 
on the planning and the strategy of the Company.

Giving a speech in the closing ceremony of the Administra-
tive Coordination Meeting, PTT Corp. Chairman of Board 
and Director General Kenan Bozgeyik continued his spee-
ch he started by saying, “We will work a lot for our country 
and for our people” with the words, “We see by experience 
that our PTT Corp. advances every day from the previous 
day. We are living all together that our future is much 
better. I would like to take this opportunity to thank all my 
friends for their successful works.” Extending his gratitude 
to everyone who has put in effort for PTT Corp. at the end 
of his speech, Kenan Bozgeyik demanded mercy to the 
deceased PTT staff and wished a long life for those alive. 
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Bakanlığı ile Millî Savunma Bakanlı-
ğı arasında siber güvenlik alanında 
bir işbirliği protokolü imzalandı. 
Protokol siber güvenlik, e-devlet 
hizmetleri, bulut bilişim, elektronik 
haberleşme alt ve üst yapıları, kamu 
güvenliği ve acil yardım haberleş-
meleri konularında ortak çalışmalar 
yürütülmesini öngörüyor. 

4 SİBER GÜVENLİKTE BAKANLIKLAR 
ARASI KOORDİNASYON DÖNEMİ 
INTRA-MINISTERIAL COORDINATION PHASE 
IN CYBER SECURITY 

“Günümüz 
dünyasında siber 

güvenlik adeta 
millî güvenlikle 

eşanlamlı bir  
hal aldı.”

“Today cyber 
security has 

almost become 
the synonym of 

national security.”

A cooperation protocol was signed 
between the Ministry of Transport, Ma-
ritime Affairs and Communication and 
the Ministry of National Defense. Pro-
tocol envisages carrying out joint works 
on the issues of cyber security, e-state 
services, cloud data processing, infrast-
ructure and superstructure of electronic 
communication, public security and 
emergency aid communications. 
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İmza töreninde yaptığı konuşmada bilgi ve iletişim sis-
temlerinde güvenliğin sağlanmasının öneminin altını 
çizen Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet 
Arslan, ulusal siber güvenlik çalışmalarının yürütülmesi, 
yönetilmesi ve koordinasyonunun sağlanması görevle-
rini 2012 yılından bu yana sürdürdüklerini hatırlatarak, 
“Bakanlığımız bilgi ve iletişim teknolojileri alanlarında 
bu çalışmaları yaparken yetkinlikleri olan kurum ve ku-
ruluşların tecrübelerinden, imkanlarından yararlanmak 
amacıyla işbirlikleri yapıyor” dedi. Bakanlığın diğer 
kamu kurumlarıyla koordineli çalıştığını belirten Bakan 
Arslan, “Biz insanımızın hayatını kolaylaştırmak, ülkemi-
zin 2023 hedeflerine giderken ihtiyaç duyduğu alanlar-
daki çalışmaları da kalkınma hızına uygun yerine getir-
mek için güzel bir işbirliği yapıyoruz” ifadelerini kullandı. 

Günümüz dünyasında siber güvenliğin adeta millî gü-
venlikle eşanlamlı bir hal aldığını belirten Millî Savunma 
Bakanı Fikri Işık ise, siber güvenlik konusunun koordinas-
yonundan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlı-
ğı’nın sorumlu olduğunu hatırlatarak konuşmasını şöyle 
sürdürdü: “Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakan-
lığımız gerçekten çok yoğun bir çalışma yapıyor. Yapı-
lan bütün çalışmalar için Sayın Bakanımıza ve değerli 
çalışma arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum. Bu alan 
bizim açımızdan millî güvenlik konusu haline geldiği için 
bütün kurumlarımızın, bütün bakanlıklarımızın en temel 
görevi, öncelikle kendi üzerine düşeni en iyi şekilde yap-
mak ve koordinasyon kurumu olan Ulaştırma, Denizcilik 
ve Haberleşme Bakanlığımıza gerekli her türlü desteği 
vermektir. Biz Millî Savunma Bakanlığı olarak bu konuda 
elimizdeki bütün imkanları kullanarak ülkemizin siber 
güvenliğini sağlamak için gayret gösteriyoruz.” 

Underlining the importance of ensuring security in in-
formation and communication systems in the speech 
he gave in the signature ceremony and reminding that 
they continue performing, managing and coordinating 
the national cyber security works since 2012, Minister of 
Transport, Maritime Affairs and Communication Ahmet 
Arslan said, “While our Ministry is carrying out these 
works in the field of information and communication 
technologies, it engages in collaborations to benefit 
from the experiences, opportunities of institutions and 
organizations that have competence.” Indicating that 
the Ministry works in coordination with other institutions, 
Minister Arslan stated, “We engage in a nice collabora-
tions in order to make the lives of our people easier and 
to perform the works in accordance with the speed of 
development in the fields required by our country while 
progressing further to its 2023 targets.” 

Indicating that today cyber security has almost become 
the synonym of national security and that the Ministry 
of Transport, Maritime Affairs and Communication is in 
charge of the coordination of the matter of cyber secu-
rity, Minister of National Defense Fikri Işık continued his 
speech: “Our Ministry of Transport, Maritime Affairs and 
Communication truly carries out intense efforts. I thank 
our Minister and his esteemed colleagues very much 
for all the works done. As this field  has turned into an 
issue of national security for us, the principal duty of all 
our ministries is to primarily do their part and to give all 
kinds of support to the Ministry of Transport, Maritime 
Affairs and Communication, which is the institution of 
coordination. As the Ministry of National Defense, we 
give efforts to ensure the cyber security of our country by 
using all the sources in hand.”
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Dünya Posta Birliği (Universal Postal Uni-
on-UPU) Genel Sekreteri Bishar Hussein, 
UPU İletişim Müdürü Mutua Muthusi ile Har-
vard Üniversitesi ve Massachusetts Teknoloji 
Enstitüsü’nde akademisyenlik yapan lojistik 
uzmanı Issa Baluch, 28-30 Ocak 2017 tarih-
lerinde Türkiye’ye ziyarette bulundu.

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT 
A.Ş.) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Mü-
dürü Kenan Bozgeyik’in eşlik ettiği heyet, 30 
Ocak Pazartesi günü Ulaştırma, Denizcilik 
ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’la bir 
görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede öncelikli 
olarak e-ticaret konusu ele alınırken Afrika 
ülkelerine bu alanda liderlik yapacak de-
neyimli bir ülkeye ihtiyaç duyulduğu ifade 
edildi. Görüşmede uluslararası işbirlikleri te-
sis etmenin önemine değinen Ulaştırma, De-
nizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan,  
Türkiye ile Afrika ülkeleri arasında hâliha-

5 TÜRKİYE, AFRİKA E-TİCARETİNE
DESTEK VERECEK
TURKEY TO SUPPORT AFRICAN E-COMMERCE

Universal Postal Union (UPU) Secretary-General 
Bishar Hussein, UPU Communications Manager Mu-
tua Muthusi and Harvard University and Massachu-
setts Technology Institute fellow logistics expert Issa 
Baluch paid a visit to Turkey on 28-30 January 2017. 

Accompanied by the Turkish Post Chairman of Board 
and Director General Kenan Bozgeyik, the dele-
gation held a meeting with Minister of Transporta-
tion, Maritime Affairs and Communication Ahmet 
Arslan on Monday, 30 January. While e-commerce 
was the main agenda item during the meeting, it 
was stated that there is a need for an experienced 
country that will lead the African countries in the 
said matter. Stressing the importance of establish-
ing international collaborations during the meeting, 
Minister of Transportation, Maritime Affairs and 
Communication Ahmet Arslan reminded that there is 
an ongoing project between Turkey and the African 
countries and stated that it would be beneficial to 
integrate this project with the planned e-commerce 
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zırda bir proje yürütüldüğünü hatırlatarak bu projenin 
planlanan e-ticaret projesiyle entegre hale getirilmesi-
nin faydalı olacağını ifade etti. Bu alandaki faaliyetlerin 
şemsiye çalışma şeklinde yürütülmesi gerektiğinin altını 
çizen Bakan Arslan, projenin hükümet politikalarıyla 
uyumlu olması için gerekli çalışmaların yürütüleceğini 
ve Afrika ülkelerinin e-ticaret işlemlerinde ülkemizin 
ana “hub” (aktarma merkezi) haline gelmesini öngören 
projeye destek sağlanacağını belirtti. Heyet, Bakanlık 
ziyareti kapsamında Müsteşar Suat Hayri Aka’yla da bir 
görüşme gerçekleştirdi.

PTT’nin e-ticaret deneyiminden faydalanma 
talebi

Ziyaret kapsamında PTT A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve 
Genel Müdürü Kenan Bozgeyik ile de bir araya gelen 
heyet, bu görüşmede de PTT’nin e-ticaret deneyimin-
den faydalanma ve yeni işbirliği alanları tesis etme 
isteklerini yineledi. Görüşmede Türkiye’nin İdari Konsey 
Başkanlığı’nı yürüttüğü Dünya Posta Birliği’nin e-ticaret 
programlarına ilişkin bilgi veren heyet, bu programlar-
dan UPU e-ticaret programı ECOMPRO’nun Türkiye’nin 
de üyeleri arasında yer aldığı UPU Posta İşletme Konseyi 
bünyesinde işbirliği ve koordinasyonu sağlamak ama-
cıyla kurulduğu ve faaliyetlerini bu doğrultuda sürdür-
düğü bilgisini paylaştı. Bunun yanı sıra Afrika ülkeleri için 
özel geliştirilecek bir e-ticaret platformu olan ECOMM 
Afrika üzerinde çalışmaların yürütüldüğünü aktaran he-
yet, PTT ve ülkemizin sürece önemli katkı sağlayacağına 
olan inancını ifade etti.

one. Underlining that the activities in this field should 
be carried out as an umbrella effort, Minister Arslan 
expressed that the necessary works would be carried 
out to harmonize the project with governmental policies 
and support would be granted to the project, which 
foresees that our country becomes the main hub in the 
e-commerce transactions of the African countries. The 
delegation also held a meeting with Undersecretary 
Suat Hayri Aka within the scope of the Ministry visit. 

Request to benefit from the PTT’s e-commerce 
experience

Convening with the Turkish Post Chairman of Board 
and Director General Kenan Bozgeyik within the scope 
of the visit, the delegation reiterated the request to 
benefit from the PTT’s e-commerce experience and 
to establish new areas of collaboration. Providing 
information on the e-commerce programs of the 
Universal Postal Union, of which Turkey is the Council 
of Administration Chair, the delegation stated that 
the UPU’s e-commerce program ECOMPRO was 
established with the aim of ensuring cooperation and 
coordination between the Postal Operations Council 
member countries – including Turkey – and carries out 
its activities accordingly. Relaying in addition that works 
are carried out on ECOMM Africa, an e-commerce 
platform designed especially for the African countries, 
the delegation stated their belief that the PTT and 
our country will provide significant contribution to the 
process.
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6 ARAÇ ÇALIŞTAYI FİLOYU 
GÜÇLENDİRECEK 
VEHICLE WORKSHOP WILL STRENGTHEN THE FLEET

Hizmetlerini geliştirmek için yoğun Ar-Ge 
faaliyetleri yürüten ve son teknolojileri ya-
kından takip eden Posta ve Telgraf Teşkilatı 
Anonim Şirketi (PTT A.Ş.), 9 Şubat 2017 ta-
rihinde PTT Ahlatlıbel Sosyal Tesisleri’nde 
“Araç Çalıştayı” düzenledi. Türkiye’de ve 
dünyada posta-kargo taşımacılığında 
kullanılan araçların kapsamlı bir incele-
mesinin yapıldığı çalıştayda dağıtım sis-
temlerine yönelik araç tipolojileriyle ilgili 
değerlendirmelerde bulunuldu. 

PTT A.Ş.’nin araç filosunu güçlendirme 
amacıyla düzenlenen çalıştayın açılışında 
PTT A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel 
Müdürü Kenan Bozgeyik, Satınalma Da-
ire Başkanı Aydın Asıl ile Prof. Dr. Metin 
Yerebakan birer konuşma yaptı. PTT’nin 
yaygın hizmet ağı ve yenilikçi atılımları-
nın vurgulandığı çalıştayın PTT filosunun 
güçlendirilmesine önemli katkı sağlaması 
bekleniyor.

The Turkish Post (PTT Corp.), which carries out 
intense R&D activities in order to develop its 
services and which follows closely the latest 
technologies, organized the “Vehicle Work-
shop” in the PTT Ahlatlıbel Social Facilities on 
9 February 2017. In the workshop, in which a 
comprehensive analysis of the vehicles used 
in post and cargo delivery in Turkey and in the 
world was delivered, evaluations were made 
on vehicle typologies regarding distribution 
systems. 

In the opening of the workshop, which was 
organized to strengthen the fleet of the PTT 
Corp., PTT Corp. Chairman of Board and Di-
rector General Kenan Bozgeyik, Head of Pur-
chasing Department Aydın Asıl and Prof. Metin 
Yerebakan gave speeches. The workshop, in 
which the wide service network of the PTT 
and its innovative steps were emphasized, is 
expected to make important contributions in 
strengthening the PTT fleet.

6 ARAÇ ÇALIŞTAYI FİLOYU 
GÜÇLENDİRECEK 
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Vatandaşa sunduğu hizmeti her zaman 
daha ileriye taşıma ilkesiyle hareket eden 
PTT A.Ş., içinde bulunduğu yenilenme ve 
değişim sürecinde teknolojiyi yakalamaya 
ve işgücünü daha da verimli hale getirmeye 
büyük önem veriyor. PTT A.Ş. bu bağlamda 
2017 yılı içinde 2 bin 500 kişi istihdam edecek. 
PTT ailesi, bu sayede güçlenmeyi sürdürerek 
üstün kaliteli hizmet sunma ve hizmet verdiği 
sektörlerde küresel bir oyuncu olma hedefi-
ne bir adım daha yaklaşmış olacak.

PTT A.Ş., ülkemizin ev sahipliği yaptığı 
13. Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali 
(EYOF) kapsamında Erzurum’da Spor 
Konulu Pul Sergisi açtı. 2017 pul emisyon 
programı çerçevesinde çıkarılan EYOF 
temalı anma pullarına ilişkin ilkgün dam-
gası sergi alanında kullandırıldı. Sergi, 
18 Şubat 2017 tarihine kadar ziyaretçi 
ağırladı.

Acting with the principle of always carrying its 
services it provides to citizens a step forward, 
the PTT Corp. gives great importance to keep-
ing up with the technology and to making the 
workforce even more efficient in the process 
of renewal and change it experiences. Within 
this framework, the PTT Corp. will employ 2 
thousand 500 hundred people in 2017. Thus, 
the PTT family will be one step closer to its aim 
of providing high quality services and being a 
global player in the sectors in which it serves.

Within the framework of the 13th European 
Youth Olympic Winter Festival (EYOF) which our 
country hosts, the PTT Corp. opened a Sports 
Themed Stamp Exhibition in Erzurum. The first 
day stamp regarding the EYOF-themed com-
memorative stamp which was issued within the 
framework of 2017 Stamp Emission Program 
was used in the exhibition area. The exhibition 
hosted visitors until 18 February 2017.

7

8

PTT BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR

ERZURUM’DA PUL SERGİSİ AÇILDI 

PTT CONTINUES TO GROW

STAMP EXHIBITION OPENS IN ERZURUM
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Ba-
kanlığı (UDHB) Haberleşme Genel Müdür-
lüğü’nün Bakanlık himayesinde düzenlediği 
Posta Hizmetleri Çalıştayı 27-28 Ocak 2017 
tarihlerinde Antalya’da yapıldı. Posta ve 
Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT A.Ş.) ile 
Türkiye Kargo, Kurye ve Lojistik İşletmecileri 
Derneği’nin (KARİD) katıldığı çalıştayın açı-
lış konuşmalarını UDHB Haberleşme Genel 
Müdürü Ensar Kılıç, PTT A.Ş. Yönetim Kurulu 
Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik 
ile KARİD Başkanı Aslan Kut yaptı. Çalıştayda 
posta sektörünün güncel meseleleri ve karşı-
laştığı zorluklar ele alınırken çözüm önerileri 
ve gelecek beklentileri tartışıldı.

9 POSTA HİZMETLERİ ÇALIŞTAYI 
DÜZENLENDİ 
POSTAL SERVICES WORKSHOP HELD

The Postal Services Workshop organized by the 
Directorate General of Communications of the 
Ministry of Transport, Maritime Affairs and Com-
munication (UDHB) was held under the auspices of 
the Ministry on 27-28 January 2017 in Antalya. The 
opening speeches of the workshop, in which the PTT 
Corp. and the Association of Courier and Logistics 
Managers (KARİD) participated, were given by the 
UDHB Director General of Communications Ensar 
Kılıç, the PTT Corp. Chairman of Board and Director 
General Kenan Bozgeyik and the President of KAR-
İD Aslan Kut. In the workshop, while current issues 
of the postal sector and the difficulties faced were 
handled, solution proposals and future expectations 
were discussed.
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“7 Şubat Dünya İnternet Günü ve Güvenli 
İnternet Merkezi Tanıtım Programı”nın açılış 
törenine katılan Ulaştırma, Denizcilik ve Ha-
berleşme Bakanı Ahmet Arslan, ülkemizdeki 
internet kullanım örüntülerine ilişkin açıkla-
malar yaptı. En çok merak edilen konulardan 
Adil Kullanım Kotası’na (AKN) da değinen 
Bakan Arslan, Mayıs ayıyla birlikte bu alanda 
kademeli bir geçiş olacağını ifade ederek 
“AKN, 2018 sonu itibarıyla tamamen kalkacak. 
Özellikle gece kullanılan internet de kotadan 
düşmeyecek” dedi.

Participating in the inauguration ceremony of the “7 
February World Internet Day and Safe Internet Center 
Promotion Program”, the Minister of Transport, Mari-
time Affairs and Communication Ahmet Arslan made 
statements on the internet usage patterns in our 
country.  Touching also upon the issue of the Fair Us-
age Quata (AKN), one of the most thought-provoking 
subjects, Minister Avcı indicated that there would be 
a gradual transformation in this field as of May and 
said, “AKN will be removed completely by the end of 
2018. Especially, the Internet usage at night will not 
be deducted from the overall quota.”

10 ADİL KULLANIM KOTASI  
2018 SONUNDA KALKIYOR
FAIR USAGE QUOTA TO BE REMOVED BY THE END OF 2018
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GÜN OLUR ASRA BEDEL
THE DAY LASTS MORE THAN A HUNDRED YEARS 
CENGİZ AYTMATOV / CHINGIZ AITMATOV

BİZE GÖRE
AHMET HÂŞİM

Bir tren istasyonunda görevli olan Ye-
digey arkadaşının vefat ettiğini öğrenir 
ve cenaze işlemlerini başlatır. Amacı 
arkadaşını kutsal Ana Beyit Mezarlı-
ğı’na gömmektir. Yedigey,  
bu esnada ülkede devam 
eden uzaylıların dünyaya 
gelişine izin verilip verilme-
mesi ile ilgili tartışmalardan 
habersiz Ana Beyit Mezarlı-
ğı’na ulaşır, ancak bu alanın 
yasak bölge ilan edildiğini 
fark eder. Aytmatov’un Gün 
Olur Asra Bedel  adlı eserini 
www.pttkitap.com adresin-
den temin etmek mümkün. 

Bize Göre (According to Us), in 
which Ahmet Hâşim gathers 
his proses which were lately 
discovered by the literary 
communities, brings 42 essays 
of the famous man of letters 
to the readers. Bize Göre 
introduces the world of Ahmet 
Hâşim to the readers through 
the essays such as “Leylek” 
(The Stork), “Paris Sabahı” 
(Morning in Paris), “Bir Akşam 

Sohbeti” (A Conservation in the Evening). 
The work also reaches the readers through  
www.pttkitap.com.

Ahmet Hâşim’in edebiyat 
çevrelerince geç keşfedilen 
d ü z y a z ı l a r ı n ı  b i r  a r a y a 
getirdiği Bize Göre ,  ünlü 
edebiyatçının 42 denemesini 
okuyucuyla buluşturuyor. 
Bize Göre, “Leylek”, “Paris 
Sabahı”, “Bir Akşam Sohbeti” 
gibi denemeler aracılığı ile 
Ahmet Hâşim’in dünyasını 
okuyucuya tanıtıyor. Eser 
www.pttkitap.com üzerinden 
de okuyucuyla buluşuyor. 

An officer in a train station, Yedigei learns 
that his friend passed away and starts 
the funeral processes. His aim is to bury 
his friend in the holy cemetery of Ana Beiit 

(Mother’s Grave). Unaware of 
the discussions going on in the 
country on whether to allow the 
arrival of the aliens to the world, 
Yedigei reaches the cemetery 
of Ana Beiit but learns that this 
area is declared forbidden zone. 

The Day Lasts More than a 
Hundred Years by Aitmatov can 
be obtained from the web site 
www.pttkitap.com.
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JOHN WICK 2
YÖNETMEN: CHAD STAHELSKI 
OYUNCULAR: KEANU REEVES, RUBY 
ROSE, IAN MCSHANE, LAURENCE 
FISHBURNE
YAPIM: ABD 
TÜR: AKSİYON, GERİLİM 

DIRECTOR: CHAD STAHELSKI
STARS: KEANU REEVES, RUBY 
ROSE, IAN MCSHANE, LAURENCE 
FISHBURNE
PRODUCTION: USA
GENRE: ACTION, THRILLER 

Emekliye ayrıldığı dönemde 
eşini kaybetmesi üzerine 
altüst olan tetikçi John Wi-
ck’in hayatını konu alan 
aksiyon konu aan serinin 
ikinci filminde John Wick suç 
dünyasının önemli isimle-
rinin izini sürmek üzere bu 
sefer Roma’ya gidiyor. Chad 
Stahelski’nin yönetmenliğini 
yaptığı filmin başrolünde Keanu Reeves 
yer alıyor. Ünlü aktöre suikastçı rolün-
de Ruby Rose, otel sahibi rolünde Ian  
McShane ve suç çetesinin lideri rolünde 
Laurence Fishburne eşlik ediyor. 

In the second movie of the 
action movie series, which 
treats John Wick’s life that 
turned upside down due 
to the loss of his wife in 
a period in which he has 
retired, John Wick goes to 
Rome this time to trace 
the important names of 
the world of crime. Keanu 

Reeves stars in the movie directed by 
Chad Stahelski. Ruby Rose in the role 
of assassin, Ian McShane in the role of 
hotel owner and Laurence Fishburne in 
the role of crime lord accompany the 
famous actor. M
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LION  
YÖNETMEN: GARTH DAVIS 
OYUNCULAR: DEV PATEL, ROONEY MARA, NICOLE KIDMAN
YAPIM: ABD, AVUSTRALYA, İNGİLTERE 
TÜR: DRAM  

DIRECTOR: GARTH DAVIS 
STARS: DEV PATEL, ROONEY MARA, NICOLE KIDMAN  
PRODUCTION: USA, AUSTRALIA, UNITED KINGDOM 
GENRE: DRAMA  

Hindistan’ın kırsal bir bölgesinde zor 
şartlarda yaşayan 5 yaşındaki Saroo, 
ağabeyiyle gittiği bir tren garında kay-
bolur. Bir süre sokakta yaşar, daha son-
ra bir yetimhaneye alınır. En sonunda, 
Avustralyalı bir aile tarafından evlat edi-
nilir ve büyütülür. Girdiği her işte başarılı 
olur. Saroo, yıllar geçtikçe Hindistan’daki 
ailesine, özellikle ağabeyine ne olduğu-
nu merak eder. 25 yıl sonra ailesini bul-
maya karar verir ve Hindistan’a döner. 
Bu arayış, hem kendisi hem de onu evlat 
edinen aile için kolay olmayacaktır.

Living in tough conditions in rural India, 5 ye-
ar-old Saroo gets lost in a train station he went 
with his brother. He lives in the streets for a while; 
then is taken to an orphanage. In the end, he is 
adopted and brought up by an Australian family. 
He becomes successful in every business in whi-
ch he is engaged. As years pass by, Saroo be-
comes curious about what has happened to his 
family, especially to his brother. 25 years later, he 
decides to find his family and turns back to India. 
This search will not be easy for himself as well as 
for the family who adopted him.
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AŞK İÇİN ÖNSÖZ  
SELÇUK YÖNTEM   

MARTIN STADTFELD 
CHOPIN +

Tiyatro oyuncusu Selçuk 
Yöntem ve İstanbul En-
semble grubunu buluş-
turan “Aşk için Önsöz”, 
dokuz şairin on eserini 
İs tanbul  Ensemble’ ın 
müziği eşliğinde dinle-
yiciye sunuyor. Albümde 
yer alan eserler arasında 
Özdemir Asaf’ın “Seni 
Saklayacağım”, Pablo 
Neruda’nın “Bu Gece En 
Hüzünlü Şiiri Yazabilirim” ve Haydar 
Ergülen’in “Aşk için Önsöz” şiirleri 
bulunuyor. 

B r i n g i n g  t o g e t h e r 
theatre actor Selçuk 
Yöntem and the İstan-
bul Ensemble, “Aşk için 
Önsöz” (Prologue for 
Love) offers 10 works 
of 9 poets in company 
with the music of İstan-
bul Ensemble. Among 
the works which are 
included in the album, 
there are the poems of 

“Seni Saklayacağım” (I Will Keep You) by Özdemir 
Asaf, “Tonight I Can Write the Saddest Lines” by 
Pablo Neruda and “Aşk için Önsöz” (Prologue for 
Love) by Haydar Ergülen. 

German pianist Martin Stadtfeld is among the 
influential artist of the recent years. The artist, 

who won the first place 
in the International Jo-
hann Bach Competition 
in 2002, has more than 15 
albums. Stadtfeld, who 
gave a concert in our 
country in 2015 within the 
framework of “İstanbul 
Recitals”, offers his al-
bum “Chopin +” in which 
he interprets 24 works 
of Chopin. In the album, 

there are 10 improvizational works which belong 
to the artist. 

Alman p iyano  v i r tüözü  Mart in  
Stadtfeld, son yılların ses getiren sa-
natçıları arasında yer 
alıyor. 2002 yılında Ulus-
lararası Bach Yarışma-
sı’nda birincilik elde eden 
sanatçının 15’ten fazla 
albümü bulunuyor. 2015 
yılında “İstanbul Resitalle-
ri” kapsamında ülkemizde 
de konser veren Stadtfeld, 
24 Chopin eserini yorum-
ladığı “Chopin +” albümü-
nü dinleyicinin beğenisine 
sunuyor. Albümde sanatçıya ait 10 
doğaçlama eser de yer alıyor. M
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