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ÖMÜR BOYU EĞİTİM,
SÜREKLİ YENİLİK
LIFE-TIME TRAINING,
CONTINUOUS INNOVATION

Yeni bir sanayi devrimi olarak tanımlanan “Endüstri 4.0” döneminin eşiğindeki
dünyamızda geleneksel üretim ve hizmet
biçimleri yerini yenilikçi yaklaşımlara
bırakıyor. Gerekli inovasyon altyapısına
sahip olmayan kurumların gelecekte ortaya çıkacak beklenti ve sorunlara pratik
çözümler üretemeyeceği öngörülüyor.
PTT A.Ş., 176 yıllık birikimini yeni dönemin
şartlarına uygun biçimde değerlendirerek
hizmetlerinde kalite standardını daha da
yükseltiyor.

In our world which is on the edge of the
period of “Industry 4.0.”, which is defined as
a new industrial revolution, the traditional
production and service styles give way to innovative approaches. It is predicted that the
institutions, which do not have the necessary
innovation infrastructure, will not be able to
produce practical solutions for the expectations and problems that will emerge in the
future. Evaluating its accumulation of 176
years of history in accordance with the conditions of the new period, the PTT Corp. increases the quality standards in its services.
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Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketimiz (PTT A.Ş.)

While our PTT Corp. successfully carries out postal services

iki asra yaklaşan tecrübesiyle geleneksel posta hizmet-

with its experience spanning two centuries, it closely follows

lerini başarıyla yürütürken çağın getirdiği yenilikleri

the innovations brought about by the century and takes

yakından takip ediyor, yenilikçi bakış açısıyla bir dünya

concrete steps towards becoming a global brand with an

markası olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Dünya

innovate perspective. Within this framework, our Chairman-

Posta Birliği (UPU) İdari Konsey Başkanlığımız bu çer-

ship of the Universal Postal Union’s (UPU) Council of Admin-

çevede büyük önem arz ediyor.

istration is of major importance.

Şirketimizin yurt içinde ve yurt dışında yürüttüğü faali-

The activities carried out at home and abroad by our Com-

yetler, bir yenilenme sürecine işaret ediyor. Günümüzün

pany point out to a renewal period. In this process, which

gözde kavramlarından “inovasyon”la açıklayabilece-

can be explained with one of the favorite concepts of today,

ğimiz, değişen durum ve ihtiyaçlara karşılık veren fikir,

“innovation” and which refers to the ideas, methods and

yöntem ve uygulamaları ifade eden bu süreçte Şirketi-

applications that meet the changing conditions and needs,

miz Ar-Ge çalışmaları ve dijitalleşme atılımlarıyla öne

our Company comes to the forefront with its R&D works and

çıkıyor. İspanya’nın Barselona kentinde katıldığımız

digitalization breakthroughs. In the Mobile Word Congress,

Mobil Dünya Kongresi’nde gelişen teknolojiler ve saha

which we participated in the city of Barcelona in Spain, we

kullanımlarını yakından inceledik. 24-25 Mart günle-

closely analyzed the developing technologies and their use

rinde ise Uludağ Ekonomi Zirvesi’ne katılarak hem millî

in the field. On 24-25 March, we will reveal our Company’s

hem de küresel ekonomi açısından kritik önem taşıyan

vision in terms of national and global economy by partici-

konularda Şirketimizin vizyonunu ortaya koyacağız.

pating in the Uludağ Economy Summit. On the other hand,

Öte yandan, geçtiğimiz ay konunun uzmanlarını bir

the Vehicle Typology Workshop, which we carried out in the

araya getirerek verimli ve sürdürülebilir hizmet üret-

recent period by bringing together the specialists of the sub-

mek amacıyla gerçekleştirdiğimiz Araç Tipolojisi Ça-

ject in order to produce efficient and sustainable services

lıştayı ile personelimize yönelik Baştetkikçilik Eğitimi,

and the Chief Auditorship Training for our staff can be given

Şirketimizin inovatif çalışmalarına örnek gösterilebilir.

as examples of the innovative works of our Company.

PTT Anonim Şirketimiz 4 bin 500’e yakın işyeri ve inter-

Our PTT Corp works for increasing the life quality of our

net üzerinden yürüttüğü yaklaşık 250 farklı iş ve işleme

citizens while carrying out 250 different works and opera-

imza atarken vatandaşlarımızın hayat kalitesini yük-

tions in approximately 4 thousand 500 offices and over the

seltmeyi amaçlıyor. Bunun yanı sıra sosyal sorumluluk

Internet. Furthermore, it engages in joint works with several

bilinciyle hareket ederek çeşitli kurum ve kuruluşlarla

institutions and organizations working with the awareness

ortak çalışmalar gerçekleştiriyor. Türkiye Basketbol

of social responsibility. The PTT Women’s Turkish Cup or-

Federasyonu’yla yapılan işbirliği çerçevesinde İzmir’de

ganized in İzmir within the framework of the collaboration

organize edilen PTT Kadınlar Türkiye Kupası, gurur

carried out with the Turkish Basketball Federation left its

duyduğumuz bir etkinlik olarak tarihteki yerini aldı. Bu

mark on history as an event we are proud of. I would like to

vesileyle şampiyonluğa ulaşan Yakın Doğu Üniversitesi

take this opportunity to congratulate all the teams, namely

başta olmak üzere tüm takımları tebrik ediyorum.

the Near East University which became the champion.

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
Universal Postal Union Council of Administration Chair

Güncel Agenda
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DEV PROJE
1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ
HUGE PROJECT
1915 ÇANAKKALE BRIDGE

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme

The construction of the 1915 Çanakkale

Bakanlığı’nın dev projeleri arasında yer

Bridge, which is among the giant pro-

alan 1915 Çanakkale Köprüsü’nün inşa-

jects of the Ministry of Transport, Mar-

atı başladı. Tamamlandığında 2 bin 23

itime Affairs and Communication, has

metrelik ayak açıklığıyla dünyanın en

started. When completed, the Çanak-

uzun asma köprüsü olma niteliği taşıya-

kale 1915 Bridge which will have the

cak 1915 Çanakkale Köprüsü, İstanbul’u

feature of being the longest suspension

Çanakkale ve Ege’ye bağlayacak. 2023

bridge with a span of 2 thousand 23 me-

yılında tamamlanması beklenen altı şe-

ters, will connect İstanbul to Çanakkale

ritli köprünün inşaat alanlarından olan

and the Aegean. Having examined one

Lapseki ilçesinin Şekerkaya mevkiinde

of the construction areas of the six-lane

7

incelemeler gerçekleştiren Ulaştırma, Denizcilik ve Ha-

bridge in the Şekerkaya location of the Lapseki district,

berleşme Bakanı Ahmet Arslan burada açıklamalarda

which is expected to be completed in 2023, Minister of

bulundu. Çalışmaların hızla devam ettiğini belirten

Transport, Maritime Affairs and Communication Ahmet

Bakan Arslan, “Bakanlık olarak gerek bizim için, gerek

Arslan issued statements here. Indicating that the works

ülkemiz için, gerek Çanakkale, Lapseki için gerçekten

rapidly continue, Minister Arslan said, “We are experi-

tarihî günler yaşıyoruz, çünkü verdiğimiz bir sözün, bu

encing historical days for us, for our country as well as

bölge için, Çanakkale için önemli olan 1915 Çanakka-

for Çanakkale, Lapseki, because the construction of the

le Köprüsü’nün inşaatına fiilen başlandı” dedi. Ahmet

promise we made – the 1915 Çanakkale Bridge which

Arslan, köprünün resmî temel atma töreninin Cumhur-

has importance for this region and for Çanakkale – has

başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldı-

started.” Ahmet Arslan affirmed that the official ground-

rım’ın katılımıyla Çanakkale Zaferi’nin yıldönümü olan 18

breaking ceremony will be made on 18 March, which is

Mart günü yapılacağını ifade etti.

the anniversary of the Çanakkale Victory, with the par-

1915 Çanakkale Köprüsü’nün dünyanın ayak açıklığı en
geniş köprüsü olacağını hatırlatan Ulaştırma, Denizcilik

ticipation of President Recep Tayyip Erdoğan and Prime
Minister Binali Yıldırım.

ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan köprünün sağla-

Reminding that the 1915 Çanakkale Bridge will be the

yacağı faydaları “Köprü sadece bu bölgede insanımızın

bridge having longest span of the world, Minister of

yaşamını kolaylaştırmış olmayacak, karşıdan geçişleri

Transport, Maritime Affairs and Communication Ahmet

kolaylaştırmış olmayacak; tarihî yarımadanın, Gelibo-

Arslan explained the benefits of the bridge in the fol-

lu’nun, Çanakkale’nin olduğu yerde bu bölgenin turiz-

lowing words, “The bridge will not only facilitate the life

mine ilave bir katkı sağlayacak. İnsanımızın bu tarihî

of our citizens in this region but also will contribute ad-

değerlerinin olduğu yerleri gelip ziyaret etmesini çok

ditionally to the tourism of the region where there is the

daha kolaylaştırmış olacak” sözleriyle ifade etti.

historical peninsula Gelibolu and Çanakkale.”

Ticarete ivme kazandıracak

It will accelerate commerce

1915 Çanakkale Köprüsü’nün ticareti canlandırmada

Touching upon the issue that the 1915 Çanakkale Bridge

da önemli rol oynayacağına değinen Bakan Arslan,

will play an important role in reviving commerce, Min-

köprünün Malkara istikametinde 101 kilometrelik bir

ister Arslan said that the bridge would be completed

otoyolla birlikte tamamlanacağını ve buradan İstanbul

with a highway of 101 kilometers towards the direction

ve Avrupa’yla birleşeceğini dile getirerek sözlerini şöyle

of Malkara and that it would connect to İstanbul and

sürdürdü: “Bulunduğumuz noktada Lapseki’den gerek

Europe from here; he continued his words by saying,

Çanakkale’ye, gerek Bursa’ya, gerek Balıkesir-İzmit

“At this point where we are, our new dual carriageway

istikametinde yine bölünmüş yollarımız birbirini tamam-

from Lapseki to Çanakkale, Bursa and Balıkesir-İzmit will

lamış olacak. Bu proje sadece Çanakkale’ye değil, Ça-

complete each other. This project will ensure the load

nakkale üzerinden yük hareketinin Ege’ye, Batı Akdeniz’e

movements not only to Çanakkale but also to the Aegean

erişmesini sağlamış olacak. Bütün bu bölgelerdeki ihra-

and West Mediterranean through Çanakkale. We will en-

catın da, yük hareketinin de, taşımanın da, yolculukların

sure that exports, load movements, transports and jour-

da Çanakkale üzerinden kesintisiz Avrupa’ya, İstanbul’a

neys in all this region will be uninterruptedly transferred

gitmesini sağlayacağız. Mutluluğumuz, gururumuz

over Çanakkale to Europe and İstanbul. We see that one

dünya çapındaki bir projeyi bugün sahasında fiilen baş-

of the worldwide projects in its field, which is our happi-

latmış olarak yerinde görüp, yerinde tatbik edip inşallah

ness and our pride, started actually and we practice it

geleceğe emin adımlarla yürüyeceğimiz bir ortamı siz-

in its place and we experience this environment where I

lerle yaşamış oluyoruz.”

hope we will walk through with concrete steps.”
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ANTARKTIKA’DA TÜRK
BILIM ÜSSÜ KURULUYOR
TURKISH SCIENCE BASE TO BE
ESTABLISHED IN ANTARCTICA

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Kutup Araştır-

A team from the İstanbul Technical Univer-

maları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nden

sity Polar Research Center (PolRec) went to

(PoIRec) bir ekip Antarktika’da kurulması

Antarctica to carry out feasibility and analysis

planlanan Türk bilimsel araştırma üssü için fi-

works for the Turkish scientific research base

zibilite ve inceleme çalışmaları yapmak üzere

that is planned to be established in Antarctica.

Güncel Agenda

Antarktika’ya gitti.

Giving information about the journey of the

9 kişilik teknik heyetin yolculuğuna ilişkin bilgi

technical delegation of nine, Minister of Science,

veren Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk

Industry and Technology Faruk Özlü indicated

Özlü, heyetin önce Arjantin’e gideceğini ifade

that the delegation would first go to Argentina

ederek, “Heyet daha sonra oradan kiralanan

and said, “Later, the delegation will go the Ant-

buzkıran gemisi ile deniz yoluyla Antarktika

arctica continent by sea with an icebreaker ship

kıtasına geçecek. Araştırma ekibi Antark-

to be rented there. The research team will start

tika’da Türkiye’nin kuracağı bilim üssü için

the feasibility work for the science base which

fizibilite çalışmalarına başlayacak. Bilimsel

will be established by Turkey in Antarctica.

araştırmalar da yapacak olan heyet, Nisan

The delegation which will also carry out sci-

ayının ilk haftasında yurda dönecek” dedi.

entific researches will return home in the first

Bakan Özlü, heyetin ikinci bir araştırma için

week of April.” Minister Özlü informed that the

Kasım ayında tekrar Antarktika’ya gideceğini

delegation would go to Antarctica for a second

aktardı.

research in November.
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BTK’DAN INOVATIF FIKIRLERE TEŞVIK
INCENTIVES BY BTK FOR INNOVATE IDEAS

“Kamuda BT Yönetişimi ve Endüstri 4.0” başlıklı etkin-

Participating in an event titled “Information Technology

liğe katılan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK)

Governance and Industry 4.0”, Chairman of the Informa-

Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan, sektördeki gelişmeler

tion and Communication Technologies Authority (BTK) Dr.

ve güncel konu başlıklarına ilişkin değerlendirmelerde

Ömer Fatih Sayan evaluated the sectoral developments

bulundu. Ülkemizin bilgi ve iletişim teknolojileri kulla-

and actual subject headings. Emphasizing that our coun-

nımında öncü olduğunun altını çizen Sayan, Türkiye’de

try is a leader in the use of information and communica-

bu alanlarda yerli üretimin

tion technologies, Sayan indi-

de ivme kazandığını belirtti.

cated that local production in

Bu konudaki çalışmala-

that field gained momentum.

rın artırılması gerektiğine

Drawing attention to the fact

dikkat çeken BTK Başkanı

that works in that field should

Sayan, “BTK olarak herke-

be increased, Chairman of BTK

si davet ediyorum. Hiçbir

Sayan said, “As BTK, I invite

aracı olmadan gelin, fikri-

everyone. Come, tell and pres-

nizi bize anlatın, sunun. [...]

ent us your ideas without any

‘Ben de varım, benim de bir

medium. [...] We are waiting for

fikrim var, ben de üretmek

friends who say ‘Count me in. I

istiyorum’ diyen arkadaşları

also have an idea, I would like

bekliyoruz” dedi.

to produce, as well’.”

Konuşmasında çağımızın en

In his speech, touching upon

önemli gündem maddele-

the digitalization which is one

rinden olan dijitalleşmeye

of the most important agenda

d e d e ğ i n e n Ö m e r Fa t i h

items in our era, Ömer Fatih

Sayan, bu sürecin getirdiği değişimin farkında olmanın

Sayan emphasized the importance of being aware of

önemine vurgu yaparak, “Değişime ayak uydurmak,

the change this process has brought, and said, “Keeping

bizzat değişimin içinde yönlendirici şekilde var olmakla

up with the change can be achieved through direct ex-

mümkün. Daha da önemlisi bu dijital değişim-dönüşü-

istence in the change in a leading manner. What is more

mün sosyal, ekonomik ve kültürel açıdan desteklenen

crucial is that the fact that this digital change-transfor-

bir ekosistemin içinde gerçekleştirilmesi büyük önem

mation is executed in an ecosystem supported by the so-

taşımaktadır” diye konuştu.

cial, economic and cultural terms has great importance.”

Sayan, yaptığı konuşmada teknolojik ürün tasarım ve

In his speech, Sayan heralded that “Special Technology

üretimi konusunda önemli roller üstlenmesi beklenen

Development Centers”, which are expected to assume

“İhtisas Teknoloji Geliştirme Bölgeleri” oluşturulacağı

important roles in the design and production of techno-

ve Ar-Ge faaliyetlerinin hızlandırılacağı müjdesini

logical products, will be established and that R&D activi-

verdi.

ties will gain momentum.
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PTT, ÇANAKKALE ZAFERI’NI UNUTMUYOR
PTT COMMEMORATES THE ÇANAKKALE VICTORY

Millî bağımsızlık mücadelemizin dönüm nok-

One of the turning points of our struggle of national

talarından olan Çanakkale Zaferi, ülkemiz

independence, the Çanakkale Victory has a special

tarihinde ayrı bir yerde durmaktadır. I. Dünya

place in the history of our country. The victory, which

Savaşı’nın seyrini değiştiren zafer, azim ve

is considered to have changed the course of the First

kararlılığın gücünü göstermesi bakımından

World War, has great importance in showing the

da büyük önemi haizdir. Çanakkale Zaferi bir

power of ambition and decisiveness. The Çanakkale

millete diriliş umudu vermekle kalmamış, nice

Victory did not only give hope for the resurrection of

kahraman doğurmuş, dünya tarihine adını al-

a nation but also produced numerous heroes, and left

tın harflerle yazdırmıştır.

its mark on the world history.

İstiklalden istikbale milletin yanında olan

The PTT Corp., which stands by the nation from the

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT

independence to the future, prepares a special cam-

A.Ş.) Çanakkale Zaferi için özel bir kampanya

paign for the Çanakkale Victory. A campaign titled

hazırlıyor. Zaferin 102. yıldönümü olan “Ça-

“Letters to the Victory of 6 Centuries” is held within

nakkale Zaferi ve Şehitlerimizi Anma Günü”

the framework of the 1915 Çanakkale Bridge project,

18 Mart 2017 tarihinde temeli atılacak, ülke-

which is one of the honorable projects of our country

mizin yüz akı projelerden “1915 Çanakkale

and the foundation of which will be laid on 18 March

Köprüsü” kapsamında “6 Asrın Zaferine Mek-

2017, the 102nd anniversary of the “Çanakkale Victory

tuplar” konulu bir kampanya düzenleniyor.

and Commemoration of Our Martrys Day”. The cam-

18 Mart 2017 tarihinde başlayacak kampanya,

paign, which will start on 18 March 2017, will continue

23 Ekim 2017 tarihine kadar devam edecek.

until 23 October 2017.

DESTAN ÜRETEN TOPRAKLAR
IÇIN BIRKAÇ SATIR DA SEN YAZ!
We invite you to write a letter to Çanakkale which is the cradle of epics!

Elvin Otman

Communication technology history

İletişim teknolojileri tarihi

ESKİMEYECEK DOST:

MEKTUP

A timeless friend:

LETTER
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Kiminin ucu yanmış, kimi ıslanmış gözyaşlarıyla.
Kimi zaman beklenen haberi getirir, kimi zaman zaferi
müjdeler. Beklemesi en heyecanlı hediyedir pek çok kişi için.
Zamana asılı kalan duygu ve düşüncelerin vücuda gelmiş
hali: Mektup… İnsanoğlunun en eski iletişim aracı; binlerce
yıldır onun sesini, düşüncesini, isteğini uzaklara ileten en
yakın dostu, belki de çaresi. Kısa mesajların, faksların,
elektronik postaların çok daha yaygın kullanıldığı günümüzde
bile “kapıyı iki kere çalan” postacıyı bekleme sebebi hâlâ…
Some were burnt in the edge, some got wet with tears.
Sometimes it brings the news one is waiting for, sometimes it
heralds victory. For most, it is the most exciting gift one waits
for. The thoughts and feelings stuck in time embodied: The
letter… It is the oldest means of communication of mankind;
it is his closest friend that conveys his voice, thoughts and
demands far away since thousands of years, maybe his
remedy. Even at the present time when short messages, fax,
e-mails are used more widely, it is the reason to wait for the
postman who “always rings twice”…

Yazının bulunuşundan bu yana insanoğlunun kullandığı

Since the invention of writing, the letter is the oldest means

en eski iletişim aracıdır mektup. MÖ 15 ila 14. yüzyıllarda

of communication used by mankind. In the 15th and the

Mısır firavunları ülkede emirlerini iletmek için kullandılar

14th centuries BC, the Egyptian pharaohs used written

yazılı iletileri. Bilinen en eski mektuplar, firavunların diplomatik mektupları ve Hitit krallarının Hattuşa arşivinde
saklanan mektuplarıdır. Bilinen en ilkel posta teşkilatı,
Pers İmparatorluğu zamanında diplomatik mesajları
ve emirleri iletmek için çalışıyordu. Mesajlar ve emirler
derilere, daha sonraki tarihlerde ise parşömen kağıtlara

messages to communicate the orders in the country. The
oldest known letters are the diplomatic letters of the pharaohs and the letters of the Hittite kings kept in the Hattusa
archives. The most primitive postal administration known
during the period of the Persian Empire was working to
communicate the messages and orders. Messages and
orders were being processed on leather and later on

işleniyor, postacılar ve özel yetkili devlet görevlilerince

parchment; they were communicated by postmen or spe-

ilgililere ulaştırılıyordu.

cially authorized state officials to those adressed.
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Mektup başta yalnızca devlet işleri için kullanıldı. Zaman ilerledikçe kişisel mesajlar, duygu ve düşünceler
de mektuplarda yer bulmaya başladı. Antik Yunan’da
mektup daha da önem kazandı. Ünlü filozoflar mektuplar aracılığıyla düşüncelerini paylaştı. Aristoteles,
Büyük İskender’e devlet yönetiminde başarının sırrını
mektupla bildiriyordu. Roma İmparatorluğu dönemine
gelindiğinde mektup o kadar önem kazanmıştı ki Romalılar bilinen en eski posta sistemini kurmayı başardılar. Roma yolları, imparatorluğun en uzak sınırlarını
merkeze yakın ederken bu yollar üzerinden her bölgeye ulaşan haberciler, mektupları taşradan merkeze,
merkezden taşraya başarıyla ulaştırıyordu. Cicero’nun
düzyazıyla kaleme aldığı, Horatius’un nazım stiliyle
işlediği mektupları sadece kendi düşüncelerini değil,
Sezar Romasının kültür ve yaşayışına dair ipuçları da
içeriyordu.
Hıristiyanlığın yayılmasının önemli araçlarından biri
oldu mektup. Tarsuslu Aziz Paulus’un Hıristiyan öğretisinin temellerini anlattığı mektupları, İncil’in yanında
Hıristiyanlığın ana kaynakları arasında kabul edildi.
Kapadokya Babaları olarak bilinen Anadolu Hıristiyanları da mektuplaşarak iletişim sağlıyordu.

In the beginning, letters were being used only for state
business. As time went by, feelings and thoughts started
to take place in letters. Letters gained more importance in
the Ancient Greece. Important philosophers shared their
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thoughts through letters. Aristotle was informing Alex-

Roma İmparatorluğu
dönemine gelindiğinde
mektup o kadar
önem kazanmıştı ki
Romalılar bilinen en
eski posta sistemini
kurmayı başardılar.
In the Roman Period,
the letter gained such
importance that the
Romans managed to
establish the oldest known
postal system.

ander the Great about the hints of success in governing
through letters. When it comes to the Roman Period, the
letter gained such importance that the Romans managed
to establish the oldest known postal system. While the Roman roads were bringing together the farthest boundaries of the Empire to the center, the messengers reaching
every region through these roads were carrying letters
from the provinces to the centers and from the centers to
the provinces successfully. The letters written by Cicero in
prose and by Horace in verses contained hints regarding
the culture and life style of Caesar’s Rome.
Letters became one of the important tools in the spread
of Christianity. The letters by Saint Paul of Tarsus (Paul the
Apostle) in which he explained the basics of the Christian
discipline were acknowledged as the main sources of
Christianity besides the Bible. The Anatolian Christians,
known as the Cappadocian Fathers would communicate
through letters, as well.
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Mektup kısa sürede yalnızca
iletişim aracı olmaktan çıktı,
bir edebi türe dönüştü.
In a short while, the letter
became more than a means
of communication and
turned into a literary genre.

A branch of art

Bir sanat dalı

In a short while, the letter became more than a means

Mektup kısa sürede yalnızca iletişim aracı olmaktan

epistolography culture of the Byzantine period revealed

çıktı, bir edebi türe dönüştü. Bizans döneminin epis-

the letters in which the Greek and Christian disciplines

tografi (mektup yazma sanatı) kültürü, Yunan ve Hıris-

were combined and philosophical and theological dis-

tiyan öğretilerinin birleştirildiği, felsefi ve teolojik tar-

cussions were made. In the Renaissance period, which

tışmaların yapıldığı mektupları gün yüzüne çıkardı. 16.

reached its heyday in the 16th century, the art of the letter

yüzyılda doruk noktasına ulaşan Rönesans döneminde

was revived. Besides serving as a means of communi-

mektup sanatı yeniden canlandı. Mektuplar, haberleş-

cation, letters gained the feature of being philosophical,

meyi sağlayan araçlar olmanın yanında kişisel duygu

critical and analytical works in which personal feelings

ve düşüncelerin anlatıldığı, felsefi, eleştirel ve analitik

and thoughts were explained. The letters written by fa-

birer eser niteliği kazandı. Michelangelo gibi ünlü

mous artists like Michelangelo, scientists and religious

sanatçıların, bilginlerin, din görevlilerinin yazdığı mek-

officials included a reality that shed light on the mental-

tuplar, çağın düşünce yapısına ışık tutan bir gerçekçilik

ity of the century.

barındırıyordu.

Gönderilmemiş mektuplar

of communication and turned into a literary genre. The

Letters not sent
Letters were not only written so that only the addressed

Mektuplar sadece ilgilinin eline geçsin diye de yazıl-

would receive them. Sometimes they were never sent;

madı. Bazen hiç gönderilmedi; yalnızca yazanın duygu

they only kept the feelings and thoughts of the writer, and

ve düşüncesini, bir anlamda zamanın ruhunu sakladı.

in a sense the spirit of time. One of the most interesting

Gönderilmemiş mektuplar arasında en ilginçlerinden

letters among those not sent was the letter written by the

biri ise 15. yüzyılın ünlü hümanist Papası II. Pius’un Fatih

Pope Pius II to Mehmed the Conqueror. Even though the

Sultan Mehmed’e yazmış olduğu mektuptu. Tam tari-

exact date is not known, in the letter which was written

hi bilinmese de İstanbul’un fethinin ardından kaleme

after the conquest of İstanbul, Pope pledged the crown

alınan mektupta Papa, Sultan’a dünya imparatorluğu

of the world empire to the Sultan and indicated that all

tacını vadediyor, bunu elde etmek için ihtiyacı olan tek

he needed to achieve this was two drops of water. The

şeyin iki damla su olduğunu belirtiyordu. Bahsettiği iki

two drops of water, which he mentioned, symbolized the

damla su Sultan’ın vaftiz edilmeyi kabul edip Hıristi-

Sultan’s acceptance to be baptized and his emracing

yanlığı seçmesini sembolize ediyordu. Mektup alıcısına

Christianity. The letter was never sent to its receiver. Later,

hiç gönderilmedi. Tarihçiler ise daha sonra bu mektu-

the historians recorded it in history by interpreting that

bu Osmanlı İmparatorluğu’nun yayılmasından korkan

this letter was an effort by the Papacy – which feared the

Papalığın kendine özgü bir çözümle varlık sürdürme

expansion of the Ottoman Empire – to maintain its exist-

çabası olarak yorumlayarak tarihe not düştüler.

ence through an idiosyncratic solution.
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Karanlıkta bir ışık
Mektup kimi zaman esaret altında olan krallara da
umut taşıdı. 1525’te Habsburg İmparatoru V. Karl’a esir
düşen Fransa Kralı I. François’nın annesinin yolladığı
haber üzerine Kanuni Sultan Süleyman tarafından
kaleme aldırılan mektupta Kral’a müsterih olması ve
böyle bir durum karşısında ataları gibi Sultan’ın da
gereğini yapacağından emin olması salık veriliyordu.
Mektup, Osmanlı’nın 1526 Macaristan Seferi’nin bir
habercisiydi adeta.

Aşkı saklayan kağıtlar
Mektuplar âşıkların da en yakın dostu, sırdaşı, habercisi oldu. Uzakta olan sevgiliye ulaşmanın doğrudan
yoluydu. Sefer sırasında ordugahta bulunan Kanuni’ye
“Canparem sultanım” diye seslenen Hürrem Sultan’ın
sesini de taşıdı, Napolyon’un kendisine yazmaktan geri
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duran sevgilisi Josephine’e sitemini de.

Mektuplar
âşıkların da en
yakın dostu,
sırdaşı, habercisi
oldu. Uzaktaki
sevgiliye
ulaşmanın
doğrudan
yoluydu.
Letters became
the closest
friend, confidant
and messenger
of lovers, as well.
It was a direct
way to reach the
lover far away.

A light in darkness
Sometimes, letters conveyed hope to the kings under
captivity. In the letter which was written by Suleiman the
Magnificent upon the news sent by the mother of the
French King François I who was enslaved by the Habsburg
Emperor Karl in 1525, it was advised to the King that he
should be at ease and be sure that the Sultan would do
the necessary in the face of such an event like his ancestors did. The letter in a sense, heralded the Ottomans’
Hungary Campaign of 1526.

Sheets keeping love
Letters became the closest friend, confidant and messenger of lovers, as well. It was a direct way to reach the lover
far away. It conveyed the voice of Roxelana, who called
out to Suleiman the Magnificent “My soul, my Sultan” as
well as the complaint of Napoleon to his lover Josephine,
who abstained from writing to him.
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18. yüzyılla birlikte
karakterlerden bir ya da
birkaçının ağzından yazılmış
mektuplardan oluşan
mektup-roman türü ortaya
çıktı. Türk edebiyatında Hüseyin
Rahmi Gürpınar, Halide Edip
Adıvar, Reşat Nuri Güntekin de
bu tarzda eserler kaleme aldı.
By the 18th century, the genre
of the epistolary novel,
which consists of letters
written by one or more novel
characters, emerged. In the
Turkish literature, Hüseyin
Rahmi Gürpınar, Halide
Edip Adıvar and Reşat Nuri
Güntekin produced works in
this genre, as well.
Mektup-roman
18. yüzyılla birlikte karakterlerden bir ya da birkaçının
ağzından yazılmış mektuplardan oluşan mektup-roman
türü ortaya çıktı. 1740 yılında Samuel Richardson kendini baştan çıkarmak isteyen efendisine karşı direnen
bir hizmetçi kızın mektuplarından oluşan Pamela isimli
romanını yayımladı. Bu roman çok sevildi. Daha sonra
Rousseau ve Goethe tarafından da bu türde eserler
verildi. Türk edebiyatında Hüseyin Rahmi Gürpınar,
Halide Edip Adıvar, Reşat Nuri Güntekin de bu tarzda
eserler kaleme aldı.

Mektup arkadaşlığı-pul koleksiyonu
Mektup sadece devlet görevlilerine ve sanatçılara özgü
bir tür olarak kalmadı. Zaman içinde toplumun her
kesimine yayıldı. Televizyonun, telefonun bulunmadığı

Epistolary novel
By the 18th century, the genre of the epistolary novel,
which consists of letters written by one or more novel
characters, emerged. In 1740, Samuel Richardson published his novel Pamela which consisted of a handmaid’s
letters who resisted his master who wanted to seduce
her. This novel was appreciated very much. Later, works
of this genre were produced by Rousseau and Goethe.
In the Turkish literature, Hüseyin Rahmi Gürpınar, Halide
Edip Adıvar and Reşat Nuri Güntekin produced works in
this genre, as well.

Pen-friendship-stamp collection
The letter didn’t remain a genre peculiar to the state
officials and artists. It propagated to all sections of the
society by time. In the periods in which there was no television or telephone, it became the most important means
of communication and entertainment. Those who did
not know each other met through letters. They told their
feelings, thoughts and inner worlds to each other in long
letters. The culture of pen-friendship was thus born. Penfriends of different cities and even countries opened new
worlds to each other.
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dönemlerde en önemli haberleşme ve eğlence aracı
oldu. Birbirini hiç tanımayan kişiler mektuplar aracılığıyla buluştu. Duygu, düşünce ve kişisel dünyalarını
birbirlerine anlattılar uzun mektuplarla. Böylece doğdu
mektup arkadaşlığı kültürü. Farklı şehirlerden, hatta
ülkelerden mektup arkadaşları yepyeni dünyalar açtı
birbirlerine.
Mektup zarflarını süsleyen pullar biriktirilmeye başladı
sonra. Koleksiyonerler özel defterlerde sakladı çeşit
çeşit pulları. Özel günlerin anısına çıkarılan pullar da
farklı dünyalardan haberler iletiyordu adeta. Postacıların yolu gözleniyor, gelen her mektupta çarpıyordu
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yürekler.

Birbirini hiç
tanımayan
kişiler mektuplar
aracılığıyla buluştu.
Duygu, düşünce ve
kişisel dünyalarını
birbirlerine anlattılar
uzun mektuplarla.
Böylece doğdu
mektup arkadaşlığı
kültürü.
Those who did not
know each other met
through letters. They
told their feelings,
thoughts and inner
worlds to each other
in long letters.
The culture of
pen-friendship
was thus born.

Later, stamps ornamenting envelopes of letters started
to be collected. Collectors kept various stamps in special notebooks. Stamps issued in the commemoration of
special days were in a way communicating news from
different worlds. The postman was awaited, hearts were
beating with each received letter.

Witnesses of history
Atatürk congratulated İsmet İnönü who signed the Treaty of
Lausanne in 1923 through a letter. It was through the letter
that Albert Einstein communicated his pleas to the Turkish
govenment and Atatürk regarding the fact that 40 German
professors and doctors, who could not practice their professions due to the Nazi oppression, should work in Turkey.
The last words of Adnan Menderes were reflected in his letter. Letters became the most valuable documents reflecting
the most important events of the history of mankind.
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Gelişen teknolojiyle yaygınlaşan
telgraf, faks, elektronik posta
ve kısa mesajlar her ne kadar
mektubun iletişimdeki tartışılmaz
üstünlüğünü sarsmış olsa da bu
“eskimeyecek dost” halen sevilen ve
yaygın kullanılan bir iletişim aracı.
Even though telegraphs, faxes,
e-mails and short messages, which
became widespread with the
developing technology, weakened
the unquestionable superiority
of the letter in communication,
this “timeless friend” is still an
appreciated and widely used
means of communication.
Tarihin tanıkları
Atatürk, Lozan Antlaşması’nı imzalayan İsmet İnönü’yü
1923’te mektupla tebrik etti. Albert Einstein, Türk hükümeti ve Atatürk’e Nazi baskısı yüzünden mesleğini icra
edemeyen 40 Alman profesörün ve doktorun Türkiye’de
çalışması hakkındaki ricasını yine mektupla iletti. Adnan
Menderes’in son sözleri mektubuna yansıdı. Mektuplar
insanlık tarihinin en önemli olaylarını yansıtan en kıymetli belgeler oldu.

Even though telegraphs, faxes, e-mails and short mes-

Gelişen teknolojiyle yaygınlaşan telgraf, faks, elekt-

sages, which became widespread with the developing

ronik posta ve kısa mesajlar her ne kadar mektubun

technology, weakened the unquestionable superiority of

iletişimdeki tartışılmaz üstünlüğünü sarsmış olsa da bu

the letter in communication, this “timeless friend” is still an

“eskimeyecek dost” halen sevilen ve yaygın kullanılan

appreciated and widely used means of communication.

bir iletişim aracı. Yazanın imzasını taşıdığından daha

As it includes the signature of its author, it is considered

güvenilir bir belge olarak da kabul ediliyor. Resmî

a more reliable document. Official correspondences,

yazışmalar, önemli mesajlar, iş bildirimleri hâlâ mek-

important messages, business statements are still carried

tupla yapılıyor. Kağıt kaleme sarılan pek çok kişi halen

out with letters. Many people who take the pen, paper

sevdiklerine mektuplarla sesleniyor, “kapıyı iki kez

reach their beloved ones through the letter and look for

çalan” postacının yolunu gözlüyor. Mektup yaşamımız-

the postman who “always rings twice”. It seems like the

daki önemli varlığını uzun yıllar daha koruyacak gibi

letter will preserve its important existence in our lives for

görünüyor.

many more years.

Türker Beşe

Destination:Turkey

Türkiye destinasyonları
MARMARA’NIN ZİRVESİ

Uludağ
Peak of Marmara

Bursa il sınırları içinde yer
alan Uludağ, 2500 metreyi
geçen yüksekliğiyle
Marmara Bölgesi’nin en
yüksek dağıdır. Ülkemizin
kış sporları dendiğinde
akla ilk gelen bölgesi
olan Uludağ, kış mevsimi
dışında da doğa sporları
için son derece elverişlidir.

Situated within the borders
of the city of Bursa, Uludağ is
the highest mountain of the
Marmara region with its height
exceeding 2500 meters. Uludağ,
which is the first region that
springs to mind when it comes
to winter sports, is also highly
suitable for the nature sports
outside the winter season.
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Tarihin babası olarak anılan Heredotos’un kitaplarında

Uludağ, which is referred as “Mysia Olympos” in the

“Mysia Olympos” diye geçen Uludağ, Yunan mitolo-

books of Heredotus who is considered the father of his-

jisinde kutsal kabul edilen ve Yunanistan’da yer alan

tory, grabs attention with the fact that it has the same

dağ ile aynı ismi taşımasıyla dikkat çeker. Mysia, Ulu-

name as the mountain accepted holy and situated in

dağ’ı da içine alan bölgenin adıdır. Mysia Olympos ise

Greece. Mysia is the name given to the region encom-

“Mysia’daki Olympos” anlamına gelir. Heredotos kita-

passing Uludağ. Mysia Olympos means “Olympos in

bında, Karun’un oğlu Atys’in Uludağ’da başına gelen

Mysia”. In his book, Heredotus mentions a tragic event
which Atys, son of Croesus experiences in Uludağ.

Destination:Turkey

Türkiye destinasyonları

Seeing his son killed after a spear attack in his dream,
Croesus marries off Artys and using this as an excuse
he does not let him engage in war. Therefore, he thinks
that he has prevented the end he saw in his dream. After

Tarihin babası olarak anılan Heredotos’un kitaplarında
“Mysia Olympos” diye geçen Uludağ, Yunan
mitolojisinde kutsal kabul edilen ve Yunanistan’da yer
alan dağ ile aynı ismi taşımasıyla dikkat çeker.
Uludağ, which is referred as “Mysia Olympos” in the books
of Heredotus who is considered the father of history,
grabs attention with the fact that it has the same name as
the mountain deemed holy and situated in Greece.
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trajik olaydan bahseder. Rüyasında oğlunun bir mız-

a while, the public comes before the King Croesus and

rak darbesiyle öldüğünü gören Karun, bunun önüne

complains about a feral pig which makes them expe-

geçebilmek amacıyla Atys’i evlendirir ve bunu bahane

rience hard times by terrorizing around. Croesus sends

ederek savaşlara gitmesine izin vermez, böylece rü-

Atys to Uludağ in the company of a young group of sol-

yasında gördüğü sona engel olduğunu düşünür. Bir

diers so that he looks into this event. He also demands

zaman sonra halk, Kral Karun’un karşısına gelir ve
Uludağ’da yaşayan dev bir yaban domuzunun ortalığı
yıkıp dağıtarak onlara zor günler yaşattığından yakınır.
Karun, Atys’in yanına bir grup genç asker vererek bu
olayı araştırması için onu Uludağ’a yollar. Ayrıca oğlunu koruması için Frig Kralı Gordias’ın oğlu Adrastus’un

that the son of the Phrygian King, Adrastus participates
in this hunting campaign to protect his son. However,
during the hunt, the spear Adrastus throws hits Atys and
kills him. Not able to overcome this pain, Adratus kills
himself on the tomb of Atys.

da bu av seferine katılmasını ister. Ancak av sırasında

Strabo, also born in Anatolia and who is acknowledged

Adrastus’un fırlattığı mızrak Atys’e isabet eder ve onu

as the founder of geography with his book in fourteen

öldürür. Bunun acısına dayanamayan Adrastus, Atys’in

volumes, calls Uludağ Mysia Olympos in his works. Ac-

mezarı başında canına kıyar.
Yine Anadolu’da doğmuş ve yazdığı on dört ciltlik kitapla
coğrafyanın kurucusu kabul edilen Strabon da eserlerinde Uludağ’dan Mysia Olympos olarak bahseder.
Strabon’a göre mysia sözcüğü, bölgede hüküm süren
Lidyalıların dilinde “gürgen ağacı” anlamına gelir.

cording to Strabo, the word mysia means “hornbeam”
in the language of the Lydians who ruled in the region.
This region, which frequently features in historical stories, fell under the domination of the Roman Empire for a
period. After Rome accepted Christianity as the religion
of the state, monasteries were built in Uludağ. This pro-

Tarih anlatılarında kendine sıklıkla yer bulmuş bölge

cess, which started in the 3rd century, continued until the

bir dönem Roma İmparatorluğu’nun hakimiyeti altına

8th century. It is known that in this period over than twen-

girer. Roma’nın devlet dini olarak Hıristiyanlığı kabul

ty monasteries were built in Uludağ and its environs and

etmesinden sonra ise Uludağ’da manastırlar inşa edilir.

that monks led a life of reclusion in these monasteries.
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3. yüzyılda başlayan bu süreç 8. yüzyıla kadar devam
eder. Bu dönemde Uludağ ve çevresine yirmiden fazla
manastır inşa edildiği, keşişlerin bu manastırlarda inzi-

From Mount Keşiş to Uludağ
After the conquest of Bursa by Orhan Gazi, some of

va hayatı sürdüğü bilinmektedir.

these monasteries were abandoned whereas in some

Keşiş Dağı’ndan Uludağ’a

Baba and Abdal Murat were settled. In Uludağ, which

Bursa’nın Orhan Gazi tarafından fethedilmesinden
sonra bu manastırların bazıları terk edilmiş, bazılarına
ise Geyikli Baba, Doğlu Baba, Abdal Murat gibi Müslüman dervişler yerleştirilmiştir. Bu dönemde “Keşiş Dağı”
olarak anılan Uludağ’da Müslüman dervişler ve Hıris-

of them Muslim dervishes such as Geyikli Baba, Doğlu
was called “Mount Keşiş” (Mount Monk) in this period,
dervishes and monks lived together for long years. It
is thought that the fact that the wind blowing from the
Mount Keşiş side has an impact on the fact that southeast wind is called “Keşişleme” (Southeaster).
In Seyahatname (The Book of Travels), Evliya Çelebi,

yönünden esen rüzgara “keşişleme” adı verilmesinde

who lived in the 17th century, called Uludağ “Cebel-i

rüzgarın Keşiş Dağı tarafından esmesinin etkisi olduğu

Ruhban”, in other words Mount Keşiş, as well. Known for

düşünülür.

his exaggerative style, Evliya Çelebi recorded the fa-

Destination:Turkey

Türkiye destinasyonları

tiyan keşişler bir arada uzun yıllar yaşar. Güneydoğu

Bursa’nın Orhan Gazi tarafından fethedilmesinden
sonra Uludağ ve çevresindeki manastırların bazıları
terk edilmiş, bazılarına ise Geyikli Baba, Doğlu Baba,
Abdal Murat gibi Müslüman dervişler yerleştirilmiştir.
After the conquest of Bursa by Orhan Gazi, some of the
monasteries in Uludağ and environs were abandoned
whereas in some of them Muslim dervishes such as
Geyikli Baba, Doğlu Baba and Abdal Murat were settled.
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17. yüzyılda yaşayan Evliya Çelebi de Seyahatname’de
Uludağ’dan “Cebel-i Ruhban”, yani Keşiş Dağı olarak söz
eder. Abartılı üslubuyla tanınan Evliya Çelebi, “Bu dağa
Keşiş Dağı denmesinin sebebi, Ayasofya’daki patrik
ve rahiplerin perhiz ile uçarak gelip bu dağda dinlenmeleridir” diyerek burayla ilgili ünlü efsaneyi eserine
kaydeder.
Anadolu’daki ilk arkeolojik çalışmalardan bazılarını
yürüten Fransız bilim adamı Charles Texier Küçük Asya
Coğrafyası adlı kitabında Uludağ’daki manastırların yoğunluğundan bahseder. Bu özelliği Yunanistan’da bulunan Aynaroz (Athos) Dağı’na benzeten Texier, Uludağ’ın
Bizans döneminde başkentin gürültüsünden kaçıp inzivaya çekilmek isteyenlerin mekanı olduğunu belirtir.
Uludağ’daki manastırlarla ilgili ilk kapsamlı araştırma, Bursa’da bulunan Fransız Kilisesi Rahibi Bernardin
Menthon tarafından gerçekleştirilir. Menthon, Bizans
kaynaklarından faydalanarak 1935 yılında kaleme aldığı kitapta manastırların yayıldığı alanların üç bölgeye

mous legend about this place in his work by saying, “The
reason why this mount is called the Mount Monk is that
the patriarch and priests rested on this mountain after
having arrived by flying through abstinence.”
French scientist Charles Texier, who carried out some of
the first archaeological works in Anatolia, mentioned the
density of monasteries in Uludağ in his book Küçük Asya
Coğrafyası ( Geography of Asia Minor). Comparing this
property to the Mount Athos in Greece, Texier indicated
that Uludağ was the place for those who would like to

ayrıldığı bilgisini verir ve toplam 28 manastırın adını

estrange themselves from social life by leaving the noise

sayar. Ertesi sene ise Osman Şevki (Uludağ) Bey, aynı

of the capital behind.

kaynaklardan faydalanarak Uludağ: Keşişleri, Dervişleri,
Tapınakları adlı kitabı yayımlar.

The first extensive research regarding the monasteries in
Uludağ was carried out by the priest of the French Church,

Türkiye’de tıp tarihi ile ilgili ilk kitabı kaleme alan asker,

Bernardin Menthon in Bursa. In his book, which he wrote

doktor, besteci, yazar ve milletvekili Osman Şevki Bey

in 1935 by using Byzantine sources, he informed that the

aynı zamanda Uludağ’ın isim babasıdır. 1925 yılında

fields over which the monasteries spread were divided

Cumhuriyet tarihinin ilk tırmanışını yaparak o zamanki

into three regions and listed the names of 28 monaster-

adıyla Keşiş Dağı’nın zirvesine çıkar. Bu tırmanışın ardından yazdığı raporda “Bütün dünya bu dağa Olemp der.
Biz ise Keşiş Dağı diyoruz. Garbi (Batı) Anadolu’nun en
yüksek tepesine çıktım. Etrafıma baktım; ne keşiş gördüm, ne derviş. Güzel Bursa bir keşişin gölgesi altında
mustaripti. Halk bu ismi sevmiyor; haklıdır. Olemp kelimesi de halkımızın diline uygun değildir. Biz buna, dağın
bünyesine en uygun olan bir ismi verelim ve Uludağ diyelim” diyerek dağın adının değiştirilmesini tavsiye eder.

ies. The following year, Osman Şevki (Uludağ) Bey wrote
his book called Uludağ: Keşişleri, Dervişleri, Tapınakları
(Uludağ: Its Monks, Dervishes and Monasteries).
Soldier, doctor, composer, author and deputy Osman
Şevki Bey, who wrote the first book on history of medicine, is also the eponym of Uludağ. In 1925, he performed
the first climb of the Republican history and reached the
peak of Mount Monk. In the report he wrote after climbing, he proposed a change in the mountain’s name by

Bu öneri Mareşal Fevzi Çakmak tarafından da destekle-

saying, “The entire world calls this mountain Olemp. We

nir. Böylece Keşiş Dağı, Uludağ olarak anılmaya başlar.

call it Mount Keşiş. I climbed the highest hill of Western

Osman Şevki Bey ise Soyadı Kanunu’ndan sonra bu ismi

Anatolia. I look around; I saw neither monks, nor der-

kendine soyadı olarak alacaktır.

vishes. Beautiful Bursa was stricken under the shadow
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Uludağ’da kış

of a monk. The public doesn’t like this name and they

Kış turizmi denince ülkemizde akla gelen ilk yerlerden
olan Uludağ’da kayak sezonu eylül veya ekim ayında
başlar ve genellikle nisan ayına kadar sürer. Bu sezon
boyunca hizmet veren yirmiden fazla tesisle Uludağ,
Türkiye’nin en büyük kayak merkezidir. İstanbul ve Ankara’ya yakınlığı nedeniyle kolay ulaşılması ve kayak
sezonunun uzun olması bölgeyi turistler için bir cazibe

are right. The word Olemp is not suitable for the public
language. Let’s give a name the most suitable for the
public and call it Uludağ.” This proposal was supported
by General Fevzi Çakmak. Therefore, the Mount Keşiş
started to be called Uludağ. Osman Şevki Bey adopted
this name as a surname to himself after the enactment
the surname law.

merkezi haline getirir.

Winter in Uludağ

İlk kez 1933’te Uludağ’a inşa edilen otelle başlayan kış

In Uludağ, which is one of the places that first springs

turizmi, 1963 yılında yapılan Türkiye’nin ilk teleferiğiyle

to mind when it comes to winter sports, the ski season

birlikte modernleşmiş ve günümüze kadar hızla geliş-

starts in September or October and continues until the

miştir. Türkiye’nin nüfus bakımından dördüncü büyük

month of April. With over 20 facilities that provide ser-

şehri olan Bursa’ya yakınlığı da Uludağ kayak merkezi-

vices throughout this season, Uludağ is the biggest ski

nin gelişmesinde etkili olmuştur.

center of Turkey. Its proximity to İstanbul and Ankara as

Havanın açık olduğu günlerde Uludağ’ın zirvesinden
İstanbul ve Marmara Denizi görülebilmektedir. Bu eşsiz

well as the longevity of the ski season make the region a
center of attraction for the tourists.

manzara Uludağ’ı daha çekici kılar. Ayrıca dağın doğu

The winter tourism, which started with a hotel construc-

ve kuzey eteklerinin Bursa Ovası’na yakın kısımlarında

tion in 1933 in Uludağ, was modernized with the first

bulunan sıcak su kaynakları, burayı kaplıca turizmi için

telpher of Turkey constructed in 1963 and developed

de tercih edilen bir bölge haline getirir.

quickly until today. Its proximity to the fourth biggest
city of Turkey by population, Bursa had an impact on the
development of the Uludağ Ski Center.
In clear weather, İstanbul and the Marmara Sea can be

Destination:Turkey

Türkiye destinasyonları

observed from the peak of Uludağ. This unique scenery
makes Uludağ more attractive. Additionally, geysers
located to the east and north hillsides of the mountain,
which are close to the Bursa plain, make this place a
preferred region for spa tourism.

İlk kez 1933’te Uludağ’a inşa edilen otelle başlayan kış
turizmi, 1963 yılında yapılan Türkiye’nin ilk teleferiğiyle
birlikte modernleşmiş ve günümüze kadar hızla gelişmiştir.
The winter tourism, which started with a hotel construction
in 1933 in Uludağ, was modernized with the first telpher of
Turkey constructed in 1963 and developed quickly until today.
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2012 yılından beri
gerçekleştirilen Uludağ
Ekonomi Zirvesi’nde, küresel ve
yerel meseleler tartışılmaktadır.
At the Uludağ Economy
Summit held since 2012,
global and local issues are
discussed.
Besides the thermal springs, several highlands of
Uludağ are suitable as camping areas in the seasons of
spring and summer. The Sarıalan Highland, which is the
Kaplıcalar dışında Uludağ’ın çeşitli yaylaları da ilkbahar

last station of the telpher, and Çobankaya, where one

ve yaz mevsimlerinde kamp alanı olarak kullanılmaya

can reach through chairlift, are heavily preferred by

elverişlidir. Özellikle teleferiğin son istasyonu olan Sarıa-

tourists who like camping. Therefore, Uludağ is not only

lan Yaylası ve buradan telesiyejle ulaşılan Çobankaya,

the center of winter tourism, it is a natural beauty which

kamp kurmayı seven turistler tarafından yoğun olarak

grabs attention in summer, as well.

tercih edilir. Dolayısıyla Uludağ sadece kış turizminin
merkezi değil, yazın da ilgi gören bir doğal güzelliktir.

Also the peak of economy

Ekonominin de zirvesi

At the Uludağ Economy Summit held since 2012, global

2012 yılından beri gerçekleştirilen Uludağ Ekonomi

mous economists, managers of the biggest companies

Zirvesi’nde, küresel ve yerel meseleler tartışılmaktadır.

of our country and the world and famous figures from

Zirveye dünyaca ünlü ekonomistlerin yanı sıra dünyanın

the political world participate in the summit.

ve ülkemizin en büyük şirketlerinin yöneticileri ve siyasetçiler katılım göstermektedir.

and local issues are discussed. As well as the world fa-

The Uludağ Economy Summit, which hosted many
names from several fields such as Ali Babacan, Mehmet

Geçtiğimiz yıllarda Mehmet Şimşek, Ali Babacan, Muh-

Şimşek, Muhtar Kent, Jared Cohen and Fatih Terim in

tar Kent, Jared Cohen, Fatih Terim gibi çeşitli alanlardan

the previous years, will host the leading figures of the

önemli kişileri ağırlayan Uludağ Ekonomi Zirvesi, 2017

economy world in the activities to be held for the sixth

yılında altıncı kez gerçekleştirilecek etkinliklerde de

time in 2017. Besides important political names such

ekonomi dünyasının önde gelen isimlerine ev sahipliği

as Deputy Prime Minister Mehmet Şimşek, Minister of

yapacak. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Ulaş-

Transport, Maritime Affairs and Communication Ahmet

tırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ın-

Arslan, leading names of the business world will par-

da iştirak edeceği zirve, iş dünyasında öne çıkan kişileri

ticipate in this year’s summit. PTT Corp. Chairman of

bir araya getirecek. PTT A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve

Board and Director General and Universal Postal Union

Genel Müdürü, Dünya Posta Birliği (UPU) İdari Konsey

(UPU) Council of Administration Chair Kenan Bozgeyik is

Başkanı Kenan Bozgeyik de bu seneki zirveye konuşmacı

among the names to participate in this year’s summit as

olarak katılacak isimler arasında bulunuyor.

speaker, as well.

Interview
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ENSAR KILIÇ:

HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE YERLI
VE MILLÎ ÜRETIM ILE AR-GE
ÇALIŞMALARINI DESTEKLIYORUZ
WE SUPPORT LOCAL AND
NATIONAL PRODUCTION
AS WELL AS R&D WORKS IN
THE COMMUNICATION SECTOR

29

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
Haberleşme Genel Müdürü Ensar Kılıç, haberleşme ve
posta hizmetlerini geliştirmek, serbest, adil ve sürdürülebilir
bir rekabet ortamı sağlamak için çalıştıklarını belirtiyor.
PTT’nin ülkemiz tarihinde çok önemli bir yeri olduğunu
vurgulayan Kılıç, “PTT’nin 26. Dünya Posta Kongresi’nden
alnının akıyla çıkması hepimizi gururlandırmıştır” diyor.
Director General of Communications of the
Ministry of Transport, Maritime Affairs and
Communication Ensar Kılıç indicates that they work
for developing postal and communication services
and ensuring a free, fair and sustainable competitive
environment. Emphasizing that the PTT has a very
important place in the history of our country, Kılıç
says, “The fact that the PTT successfully completed
the 26th Universal Postal Congress made us all proud.”

Haberleşme Genel Müdürlüğü olarak

As the Directorate General of Com-

faaliyetlerinizi hangi temel ilke ve he-

munications, on which basic prin-

defler doğrultusunda yürütüyorsunuz?

ciples and targets do you carry out

Haberleşme Genel Müdürlüğü olarak

your activities?

yürüttüğümüz faaliyetlerde, bilgi

In the activities we carry out as the

toplumu hedeflerine ulaşmak, artan

Directorate General of Communica-

kapasite ve hız taleplerine cevap ve-

tions, in order to reach the targets of

rebilmek için genişbant haberleşme

the information society, to meet the

altyapılarına yatırım yapılmasının

increasing demands of capacity and

önündeki engellerin kaldırılması ve

speed, we place great emphasis on

yatırım yapacak işletmecilerin teşvik

eliminating the barriers to investing in

edilmesine büyük önem veriyoruz.

wide band communication infrastruc-

Bu doğrultuda belirlediğimiz hedeflerden bazılarını şu şekilde sı-

tures and on promoting operators
who will invest.

ralayabiliriz: Haberleşme ve posta

We can list some of the targets which

hizmetlerini geliştirmek ve serbest,

we determined in this direction as
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adil, sürdürülebilir bir rekabet ortamı sağlamak için
çalışıyoruz. Vatandaşımızın tüm hizmetleri elektronik
ortamda alabilmesini temin amacıyla e-Devlet hizmetlerini yaygınlaştırmaya devam edeceğiz. Fiber ve baz
istasyonu yatırımlarının önündeki engelleri kaldırarak ve
yatırımları destekleyerek yüksek hız ve kapasitede genişbant altyapılarını her bölgeye ulaştıracağız ve vatandaşımıza daha kaliteli ve ucuz hizmetler sunacağız. Sosyal
sorumluluğumuz kapsamında engelliler, düşük gelirliler
ve desteğe ihtiyacı olan kesimler için projeler yürütmeye
devam edeceğiz. Elektronik haberleşme sanayisinde
yerli/millî üretimi ve Ar-Ge çalışmalarını destekleyeceğiz.
Gerek altyapıların gerekse verilerin güvenliğinin sağlanması için tedbirler alacağız ve projeler yürüteceğiz.
Ülkemizin haberleşme hizmetlerinde ulaştığı noktayla
ilgili değerlendirmeleriniz nelerdir?
Bakanlık olarak, ülkemizin hemen hemen her tarafında
mobil ve sabit haberleşme kapsamasını sağladık ve bu
altyapıyı istisnasız her yerleşim yerine genişbant hizmeti
verecek şekilde geliştirmeye devam ediyoruz. Bugün iti-

follows: We work for developing postal and communi-

barıyla 83 milyar TL’nin üzerinde bir pazar büyüklüğüne

cation services and ensuring a free, fair and sustainable

ulaşmış durumdayız.

competitive environment. We will continue spreading the

Röportaj Interview

e-State services in order to ensure that our citizens get all

“Ulusal Genişbant
Stratejisi ve
Eylem Planı’nı
2017 yılı içerisinde
yürürlüğe
koyacağız.”
“In 2017, we
will implement
the National
Wideband
Strategy and
Action Plan.”

the services in the electronic environment. We will bring
the high speed and capacity wide band infrastructures
in every region by removing the barriers to fiber and
base station investments and by supporting them; we
will provide cheaper services with higher quality. Within
the framework of our social responsibility, we will continue carrying out projects for the disabled, low-income
people and for those who are in need of support. We will
support the local and national production as well as the
R&D works in the communication industry. We will take
precautions and carry out projects so that the security of
both the infrastructure and data will be ensured.
What are your evaluations regarding the point our
country has reached in communication services?
As the Ministry, we ensured mobile and fixed communication coverage in almost all corners of our country and
we continue developing this infrastructure in such a way
that it will provide wide band services in every settlement
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Bugün mobil abone sayısı 75 milyonu geçmiştir. Bunun

area. As of today, we reached a market size of over 83

4 milyonu M2M (Makineden Makineye) abonesidir. İnsan-

billon TL. The number of mobile subscribers exceeded 75

ların birbiriyle haberleştiği altyapılardan, makinelerin de

million; 4 million of which are M2M (machine to Machine)

bilgi ve iletişim sistemlerini kullandığı altyapılara doğru

subscribers. There is a trend leading from infrastructures

bir gidiş var.

in which people communicate with each other to the ones

Yapılan çalışmalar sonucunda 4.5G seviyesinde genişbant erişimli mobil altyapılar da hizmet vermeye başladı.

in which the machines use information and communication systems, as well.

1 Nisan 2016 tarihinden itibaren vatandaşlarımız bu alt-

As a result of the works carried out, the wideband access

yapıdan faydalanıyor. Mobil abonelerin 54 milyonu 4.5G

mobile infrastructures started to provide services at the

abonesidir ve bunun yaklaşık 20 milyonu aktif abonedir.

4.5G level, as well. As of 1 April 2016, our citizens benefit

Diğer taraftan, sağlanan genişbant hizmetlerinin ülkemizde kullanım durumunu gösteren rakamlardan bahsetmem gerekirse, ülkemizde yaklaşık 10 milyon sabit,

from this infrastructure. 54 million of mobile subscribers
are 4.5G subscribers and approximately 20 million of
them are active subscribers.

50 milyon mobil olmak üzere 60 milyon genişbant abo-

On the other hand, if I am to mention the numbers which

nesi bulunmaktadır. Ayrıca, sabit genişbant abonesinden

show the use of wide band services offered in our country,

2 milyona yakını fiber abonesidir.

there are 60 million wide band subscribers, 10 million of

Bugün itibarıyla 32 milyona yaklaşan e-Devlet hizmeti kullanıcısı mevcuttur. e-Devlet Kapısı’ndan hizmet sunan kurum sayısı 300’ü, bu kurumlara ait elektronik hizmet sayısı

which are fixed-line, 50 million of which are mobile. In
addition to this, nearly 2 million wide band subscribers
are fiber subscribers.

ise 1800’ü geçti. Bu göstergelerimiz gün geçtikçe artıyor.

As of today, there are approximately 32 million e-State

Ayrıca, “2016-2019 Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Pla-

vices through e-State are 300 and the number of elec-

nı”nın uygulanmasını etkin bir şekilde takip ediyoruz. Tüm
kamu hizmetlerinin e-Devlet Kapısı üzerinden sunumunu
sağlayarak, etkin e-Devlet hedefine ulaşmak için gayret

services users. The number of institutions providing sertronic services which belong to these firms have exceeded 1.800. These indicators increase day by day.

gösteriyoruz.

Furthermore, we follow actively the application of the

Siber güvenlik alanında ilk tedbir alan ülkeler içerisindeyiz.

We make efforts to ensure the introduction of all public

Siber güvenlik konusundaki ulusal stratejimizi ve eylem

services through the e-State portal and to meet the ef-

planını güncelleyerek “2016-2019 Ulusal Siber Güvenlik

fective e-State target.

Stratejisi ve Eylem Planı”nı yayımladık. Bu eylemlerin ta-

“2016-2019 National e-State Strategy and Action Plan”.

kibini yapıyoruz.

We are among the first countries to take precautions in

Sektörün gelişmesi bakımından çok önemsediğimiz ge-

action plan regarding cyber security and published the

nişbantın yaygınlaşması için alınması gereken tedbirleri

“2016-2019 National Cyber Security Strategy and Action

ve hayata geçirilecek eylemleri bütüncül bir yaklaşımla

Plan”. We keep track of these actions.

sunacak olan “Ulusal Genişbant Stratejisi ve Eylem Planı”nı
2017 yılı içerisinde yürürlüğe koyacağız.

cyber security. We updated our national strategy and

In 2017, we will implement the “National Wideband Strategy and Action Plan” which will present in a holistic view

Özetle, bir taraftan fiziksel altyapıyı ve genişbant erişimi

the precautions and the actions to be carried into effect

ülkenin her tarafına yaygınlaştırıyoruz, diğer taraftan da

in order to spread the wide band to which we attach high

bu altyapılar üzerinden sunulacak elektronik hizmetleri

importance.
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geliştiriyoruz. Aynı şekilde bu sistemlerimizin ve hizmetlerimizin kullandığı verilerin güvenliği için de tedbirlerimizi
alıyoruz.
Genel Müdürlüğünüzün yürütmekte olduğu belli başlı
projelerle ilgili bilgi verebilir misiniz?
İşletmecilerin ekonomik olmadığı düşüncesiyle gidemedikleri yerleşim alanlarına hizmet sunulması için finansmanı tamamen Bakanlığımıza ait olmak üzere, Evrensel
Hizmet kapsamında özellikle kırsal bölgelere mobil ve sabit
altyapıyı götürüyoruz, ayrıca engelli vatandaşlarımıza ve
eğitime yönelik projeler gerçekleştiriyoruz.
Kırsal kesime genişbant altyapısının sağlanmasına yönelik
projelerden de bahsetmek istiyorum. Kapsaması olmayan
yerleşim yerlerine yönelik Evrensel Hizmet projemizle 1799
yerleşim yerinin 2016 yılında GSM kapsamasını sağladık.
Kapsama altına alınan söz konusu yerlerin 4.5G’ye yükseltilerek buralarda mobil genişbant erişim hizmeti sunulması amacıyla Turkcell’le 16 Şubat 2017 tarihinde sözleşme
imzaladık. Ayrıca, kırsal alandan gelen yeni kapsama
taleplerine yönelik olarak yeni bir proje daha geliştirdik.
Bu çerçevede 1472 yerleşim yerine daha 4.5G altyapısı
kurmak için proje çalışmalarımızı tamamladık.

To sum up, on one hand we spread the physical infrastructure and wideband access in all corners of the country while developing the electronic services to be provided over these infrastructures on the other. Similarly, we
take precautions for the security of the data used by these
systems and services.
Can you inform us about the main projects carried out
by your Directorate General?
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In order to provide services in the settlement areas where

“Sistemlerimizin
ve hizmetlerimizin
kullandığı verilerin
güvenliği için
tedbirlerimizi alıyoruz.”

the operators could not go having considered that they

“We take precautions
for the security of
the data used by our
systems and services.”

wide band infrastructure to the rural services. With our

were non-profitable, we convey mobile and fixed infrastructures – the finance of which belongs completely to
our Ministry – to especially provinces within the scope of
the Universal Services; we carry out projects regarding
our disabled citizens and education.
I would also like to mention the projects on the supply of
Universal Service project regarding settlement areas
outside the coverage area, we ensured that 1799 settlement areas cover GSM in 2016. An agreement was signed
with Turkcell on 16 February 2017 in order to upgrade the
places in question, which are taken under coverage, to
4.5G and to provide mobile wide band access service.
Furthermore, regarding the new coverage demands
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Bunlara ilave olarak, kırsal alanda bulunan yaklaşık 2 bin

from the rural areas, we developed a new project, too.

50 yerleşim yeri ve askerî birliğe ses ve genişbant erişim

Within this framework, we completed our project works

hizmetlerini götürdük. Sabit haberleşme altyapısı olma-

regarding the establishment of 4.5G infrastructure in 1472

yan yaklaşık 150 karakolun genişbant erişim altyapısının

settlement areas.

kurulumlarını 2017 yılında tamamlayacağız.

In addition to this, we brought sound and wide band ser-

Sosyal sorumluluk kapsamında “Gören Göz Projesi” ile

vices in approximately 2 thousand 50 settlement areas

görme engelli vatandaşlarımızın bir yerden bir yere ulaşı-

and military troops. In 2017, we will complete the wide

mını sağlayan körcül haritalar ve navigasyon programını

band access infrastructure of approximately 150 guard-

içeren 10 bin adet cihazın dağıtımını yaptık. Bu projenin

houses where there are no fixed-line communication

tüm illere yaygınlaşmasına yönelik çalışmalarımızı sürdü-

infrastructure.

rüyoruz.

Through the “Seeing Eye Project” within the framework of

Bir diğer önemli projemiz, kamu kurumlarının veri merkez-

social responsibility, we distributed ten thousand devices

lerinin birleştirilmesine yönelik Ulusal Kamu Entegre Veri

that include maps for the visually impaired and the nav-

Merkezi kurulmasıdır. Proje kapsamında fizibilite hazırlan-

igation program that provides our visually impaired citi-

masına yönelik çalışmaları başlattık ve 2018 yılı sonunda

zens the ability to shuttle from one place to another. We

Ulusal Kamu Entegre Veri Merkezi’ni kurmayı hedefliyoruz.

continue our works regarding the spread of this project to

Diğer taraftan, yürüttüğümüz sayısal yayıncılık projeleriyle

all the cities.

görüntü ve elektromanyetik kirliliğinin önüne geçmek adı-

Another important project of ours is to establish a Nation-

na İstanbul Çamlıca’da TV ve radyo vericilerini bir arada

al Public Integrated Data Center in order to unify the data

bulunduracak, modern ve İstanbul’un simgesi haline ge-

centers of the public institutions. We initiated the works

lecek bir TV kulesini Haziran 2017’de hizmete açacağız.

regarding the preparation of feasibility within the frame-

Benzer bir projeyi de Çanakkale’de başlattık. Aynı şekilde

work of the project and we aim to establish the National

Ankara’da da bu konuda bir proje geliştireceğiz.

Public Integrated Data Center at the end of 2018.

e-Posta hizmeti hemen hemen herkesin günlük yaşamın-

On the other hand, through the digital publishing projects

da kullandığı önemli bir hizmet ve platformdur. Maalesef

which we will carry out, we will put a modern TV tower into

ülkemizde bu alanda millî bir ürün bulunmamaktadır. Bu

service in June 2017 in Çamlıca, İstanbul, which will bring

alana yönelik olarak ülkemize özgü millî/yerli bir ürün ve

together TV and radio transmitters and which will be-

platform geliştirme projesine destek modelleri üzerinde

come the symbol of İstanbul in order to prevent the visual

çalışıyoruz.

and electromagnetic pollution. We initiated a similar

İnternete girenlerin yoğun olarak kullandığı uygulamalardan biri de “arama motorları”dır. Bu hizmet ticari olması-

project in Çanakkale. Similarly, we will develop a project
in Ankara, as well.

nın yanı sıra bir veri bulundurma aracı olduğu için stratejik

E-mail service is an important service and platform which

önemi de haizdir. Bu alanda genellikle yabancı menşeli

almost everyone uses on a daily basis. Unfortunately,

ürünler kullanılmaktadır. Bu nedenle Millî/Yerli Arama

there is not a national product in our country. Regarding

Motoru projesinin gelişimine destek olacağız.

this field, we work on support models for a project of de-

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin hızla geliştiği günümüzde
bu durum haberleşme hizmetlerine nasıl yansıyor? Bu bağ-

veloping national/local products and a platform that is
specific to our country.

lamda geçtiğimiz günlerde açılışı yapılan 5G Mükemmeli-

One of the applications those who access the Internet

yet Merkezi ile ilgili değerlendirmelerinizi öğrenebilir miyiz?

use is “search engines”. Besides being commercial, this
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Teknolojik gelişmelerle birlikte daha genişbantlı haber-

service also has strategic importance as it is a data con-

leşme hizmetleri daha hızlı ve kaliteli bir şekilde sunul-

tainer device. In this field, generally products of foreign

maya başladı. Bu durum sektördeki talebi de daha fazla

origin are used. So, we will support the development of a

canlandırdı. Nitekim, ülkemizde 4.5G genişbant erişimli

national search engine.

mobil altyapıların 1 Nisan 2016 tarihinden itibaren hizmete
verilmesiyle mobildeki hizmet kalitesinde görülen artış
vatandaşımızın mobil genişbanta ilgisini artırdı. Bugün
itibarıyla 20 milyon abone 4.5G hizmetlerini aktif olarak
kullanmaktadır.

At this present time when the information and communication technologies develop rapidly, how is this situation
reflected onto the communication services? In this respect, can we learn about your evaluations regarding the 5G
Center of Excellence which was recently opened?

Ayrıca, 4.5G hizmetinin verilmesi sürecinde 1 Gb/sn hızlara
imkan tanıyan 5G (5’inci Nesil) de ülkemizin gündemine
girmiş ve yapılan yetkilendirmeyle 5G gibi yeni nesil teknolojilerin ülkemizde sunulmasının da önü açılmıştır. 5G
teknolojisinin 2020 yılında mobil hizmetler için kullanılmaya başlanması planlanmaktadır. Bu sürede, 5G’de Ar-Ge
ve yerli/millî üretim konularındaki çalışmalara hep birlikte
ağırlık vererek yerli ürünlerimizle 5G’yi kullanmak istiyoruz. Bu bakış açısıyla, başta 5G teknolojileri olmak üzere
millî çalışmaların gerçek sistemler üzerinde test edildiği,
çalıştığı ve sergilendiği bir ortam olarak tasarlanan “5G
Mükemmeliyet Merkezi”ni özel-kamu-üniversite işbirliğinin en somut göstergesi olarak değerlendiriyorum. Ayrıca,
5G ile ilgili çalışmaları koordine etmek amacıyla ilgili kamu
kurumları, işletmeciler, tedarikçiler, akademi ve STK’lardan oluşan paydaşlarla birlikte Bakanlığımız ve BTK koordinasyonunda 29 Nisan 2016 tarihinde kurduğumuz “Yeni

With the technological developments, wide band communication services started to be provided more rapidly
and with higher quality. This situation stimulated further
demand in the sector. In fact, the increase observed in the
mobile service quality due to the fact that the 4.5G wide
range access mobile infrastructures were put into service
as of 1 April 2016 boosted the interest of the citizens in the
mobile wide band. As of today, 20 million subscribers use
4.5G services actively.
Moreover, within the process of supplying 4.5G services,
5G (Fifth Generation) which provides the opportunity of
1Gb/sec. speed was brought to the agenda and this paved
the way for providing new generation technologies such as
5G through authorization. It is planned that the 5G technology for mobile services will start to be used in 2020. In
this period, we want to use 5G with our local products by

Röportaj Interview

concentrating together on the works regarding the sub-

“Bugün itibarıyla
20 milyon abone
4.5G hizmetlerini
aktif olarak
kullanmaktadır.”
“As of today,
20 million
subscribers use
4.5G services
actively.”

jects on local/national production. With this point of view,
I evaluate the “5G Center of Excellence” which was designed as an environment in which national works, namely
the 5G technologies are tested, worked and exhibited on
real systems, as the concrete indicator of the private-public-university partnership. In addition to this, it will also
contribute to the “New Generation Mobile Communication
Technologies Turkish Forum” (5GTR), which we established
on 29 April 2016 together with the stakeholders composed
of the public institutions, operators, suppliers, academicians under the coordination of our Ministry and the Information and Communication Technologies Authority in
order to coordinate the works regarding 5G, as well as to
the works which we carry out on the subjects of frequency
assigning, transmission and backbone network.
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“5G Mükemmeliyet Merkezi’ni
özel-kamu-üniversite işbirliğinin
en somut göstergesi olarak
değerlendiriyorum.”

Nesil Mobil Haberleşme Teknolojileri Türkiye Forumu”na

“I evaluate the 5G Center of
Excellence as the most concrete
indicator of the private-publicuniversity partnership.”

(5GTR) ve frekans tahsis, transmisyon ve omurga şebeke
konularında yaptığımız çalışmalara da katkı sunacaktır.
176 yıllık köklü ve millî kuruluşumuz PTT’nin ülkemizin
posta ve haberleşme tarihindeki önemi ile 26. Dünya
Posta Kongresi başta olmak üzere uluslararası başarıları
hakkında neler söylemek istersiniz?
PTT’nin ülkemiz tarihinde oldukça önemli bir yeri vardır.
Bilginin güç ve gelişmişlik göstergesi olduğu bir zamanda
ve bugün yaşadığımız teknolojik gelişmelere ulaşmamızda PTT’nin büyük katkıları olduğunu düşünüyorum.
Kargo ve posta hizmetlerinin bilgi ve iletişim teknolojileri
ve altyapıları kullanılarak sunulduğu çağımızda, dünyadaki rekabete ayak uydurabilmek adına son 14 yılda
PTT’nin bir dönüşüm içerisinde olduğunu, başta e-ticaret
olmak üzere birçok yenilikçi hizmet sunumunda yeni iş
modelleri oluşturduğunu görüyorum.
Öte taraftan, Bakanlık olarak posta alanında yetkilendirme almış tüm işletmecilere eşit mesafede olduğumuzu
hatırlatmak isterim. Bu kapsamda, diğer işletmecilerin
bazılarında da aynı gelişmeleri görmekten gurur duyuyoruz.

What would like to say about the importance of our rooted and national institution PTT Corp. of 176 years in the
history of post and communication and its international
successes, namely the 26th Universal Postal Congress?
The PTT has a highly important place in the history of our
country. I think that the PTT makes great contributions
at a time when information is an indicator of power and
development and in the achievement of the technological
developments which we experience today.
In our era when the cargo and postal services are offered
by using information and communication technologies
and infrastructures, I see that the PTT is in a transformation in the recent 14 years in order to keep up with the
competition in the world and that it formed new business models for the delivery of many innovative services
namely e-commerce.
On the other hand, I would like to remind that as the
ministry we are equidistant to all operators who were authorized in the postal field.Within this framework, we are
proud to have observed the same developments in some
of the other operators.

PTT’nin 26. Dünya Posta Kongresi gibi sektörün zirvesi

The fact that the PTT successfully hosted the 26th Univer-

bir organizasyondan alnının akıyla çıkması hepimizi gu-

sal Postal Congress, which is the zenith of the sector, has

rurlandırmıştır. Ayrıca, PTT Genel Müdürü Sayın Kenan

made all us proud. Furthermore, PTT Corp. Director Gen-

Bozgeyik’in Dünya Posta Birliği (UPU) İdari Konsey Başkanı

eral Kenan Bozgeyik’s appointment as the UPU Council of

seçilmesi de bizi sevindirmiştir.

Administration Chair made us happy.

8 MART DÜNYA
KADINLAR GÜNÜ

Elvin Otman

Yaşam Life

8 March International
Women’s Day
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Birleşmiş Milletler’in tanımıyla, insan hakları
temelinde kadınların siyasi ve sosyal bilincinin
geliştirilmesine, ekonomik, siyasi ve sosyal
başarılarının yüceltilmesine ayrılan 8 Mart Dünya
Kadınlar Günü hemen her ülkede kutlanıyor. Dünya
Kadınlar Günü için bu yıl “Değişecek cesareti göster”
sloganı seçildi. Birleşmiş Milletler resmî programında
ise kadınların 2030 yılına kadar çalışma hayatının
yüzde 50’sini şekillendirmesi hedefi vurgulanıyor.
The 8 March International Women’s Day, which
is dedicated to develop the political and social
awareness of women on the basis of human rights and
to promote their economic, political and social success
according to the definition of the United Nations, is
celebrated almost in every country of the world. This
year, the slogan “Be bold for change” was chosen for
the International Women’s Day. In the official program,
the target that women will shape 50 percent of the
working life until 2030 is emphasized.

19. yüzyılla birlikte dünya genelinde artan

Industrialization and production, which

sanayileşme ve üretim, kadınların da ça-

increased in the entire world after the 19th

lışma hayatına katılmalarına zemin hazır-

century, formed the basis of the female

lar. Seçme ve seçilme hakkı bulunmayan

participation in the working life, as well. The

kadınlar, erkeklere kıyasla düşük maaş ve

women who didn’t have right to vote and

kısıtlı haklara sahiptir. Ne var ki devletlerin

be voted for worked low salaries and had

de siyasi tarihini şekillendiren çeşitli ideo-

limited rights compared to men. However,

lojik akımlar kadınları da etkiler. Artan sınıf

the ideological movements, which shaped

bilinci hak talebinin, ekonomik ve sınai ge-

the political life of states, influenced women,

lişim ise kadınların çalışma hayatında daha

as well. Increasing class awareness opened

etkin görev almasının önünü açar. Yüzyıllar

the way for the demand for rights, whereas
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boyunca evde, tarlada erkeğin gerisinde çalışan kadın,
erkekle yan yana, omuz omuza kendisi ve toplumu için
mücadele edecek, sesi daha gür çıkacaktır artık.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün ortaya çıkışı da bu
süreçle ilişkilidir. Bu günün nasıl kutlanmaya başladığına
ilişkin çeşitli görüşler bulunur. Mevcut iddialardan biri
8 Mart 1857 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’nin New
York kentindeki bir tekstil fabrikasında yapılan grevde
hayatını kaybeden 129 kişi anısına bu günün dünya
kadınlarına armağan edildiğidir. Fabrikadaki 40 bin dokuma işçisi daha adil maaş ve çalışma saatleri talebiyle
greve gider; polisin direnişi kırmaya yönelik müdahalesinin ardından işçiler fabrika içinde çıkan bir yangının
tam ortasında kalır ve yanarak can verir. İşçilerin cenaze
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Yüzyıllar boyunca evde,
tarlada erkeğin gerisinde
çalışan kadın, erkekle
yan yana, omuz omuza
kendisi ve toplumu için
mücadele edecek, sesi
daha gür çıkacaktır artık.
Women, who worked
at home and in the
field behind men,
would fight side by
side and shoulder to
shoulder with them for
themselves and for their
societies and would
have a louder voice
ever after.

the economic and industrial development opened the
way for the women to assume more effective roles in the
working life. Women, who worked at home and in the
field behind men, would fight side by side and shoulder
to shoulder with them for themselves and for their societies and would have a louder voice ever after.
The emergence of the 8 March International Women’s
Day is related to this process, as well. There are different
opinions on how this day started to be celebrated. One
of the existing claims is that this day was gifted to the
women of world in the memory of 129 people who lost
their lives in a strike held in a textile factory in the New
York City of the United States of America. 40 thousand
textile workers went on strike to demand more fair sal-
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Clara Zetkin, 8 Mart’ın
Uluslararası Kadınlar
Günü olarak kutlanmasını
teklif etmiştir.
Clara Zetkin proposed
that 8 March should
be celebrated as the
International Women’s Day.
aries and working hours; after the intervention of the
police directed towards breaking the resistance, workers become stuck in the middle of a fire that broke out in
the factory and were burnt to death. The funeral of the
workers turned almost into a rally with the participation
of 10 thousand people; the event was harshly protested.
Supposedly, in the 2nd International Socialist Congress,
53 years after the event, coming together in the Copenhagen city of Denmark on 26-27 August 1910, one of the
leaders of the German Social Democratic Party, Clara
Zetkin proposed that 8 March should be celebrated as
the International Women’s Day, and her proposal was
töreni 10 bin kişinin katılımıyla adeta bir mitinge dönüşür; olay şiddetle protesto edilir. İddiaya göre, olaydan
53 yıl sonra, 26-27 Ağustos 1910 tarihlerinde Danimarka’nın Kopenhag kentinde toplanan 2. Uluslararası Sosyalist Kadınlar Konferansı’nda Alman Sosyal Demokrat
Partisi öncülerinden Clara Zetkin, 8 Mart’ın Uluslararası
Kadınlar Günü olarak kutlanmasını teklif etmiştir, önerisi
oybirliğiyle kabul edilmiştir.

accepted unanimously.

First celebrations
Another view dates the emergence of the Women’s Day
back to 1909. On 29 February 1909, under the leadership of the American Socialist Party, the workers went
on strike in order to commemorate the strike carried
out a year ago by the Union of Textile Workers. A year

İlk kutlamalar

later, Europe witnessed great women movements. On 19

Bir diğer görüş ise Kadınlar Günü’nün ortaya çıkışını 1909

in the Austro-Hungarian Empire, Denmark, Switzerland

yılına dayandırır. Amerikan Sosyalist Partisi öncülüğün-

and Germany. Walking through the great street of Vien-

de, bir yıl önce Tekstil İşçileri Birliği’nin düzenlediği grevi

na Ringstrasse with the pennant of the Paris Commune,

anma amacıyla 29 Şubat 1909’da işçiler greve gider. Bir

women demanded that gender discrimination should be

yıl sonra Avrupa da büyük kadın hareketlerine sahne

ended and the right to vote and to be voted for should

olur. 19 Mart 1911’de Avusturya-Macaristan İmparatorlu-

be granted. The Women’s Day, which started to come to

ğu, Danimarka, İsviçre ve Almanya’da 300’e yakın gös-

the forefront in 1913 in Russia, was celebrated on 8 March

March 1911, nearly 300 protests and marches were held
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teri ve yürüyüş düzenlenir. Viyana’nın Ringstrasse isimli
büyük caddesinde kadınlar, Paris Komünü flamaları ile
yürüyerek seçme ve memuriyet hakkıyla beraber cinsiyet ayrımının sona ermesini talep eder. Rusya’da 1913’te
anılmaya başlayan Kadınlar Günü, bir yıl sonra ilk kez
pazar gününe denk gelen 8 Mart’ta kutlanır. Daha sonra
bu tarih yaygınlaşır. 1917 yılının 8 Mart’ında “ekmek ve
barış” sloganıyla yürüyen Rus kadınları I. Dünya Savaşı’nın ve Çarlık rejiminin sona ermesini talep eder. Tekstil
işçileri greve başlar. Bolşevik Devrimi’nin ardından 8
Mart günü tatil ilan edilir.
8 Mart kutlamaları 1927’de Çin’e ulaşır. 1936’da İspanya
komünistleri de 8 Mart’ı emekçi kadınlara ayırır. 1921’de
Moskova’da toplanan 3. Uluslararası Kadınlar Konferansı’nda 8 Mart, “Dünya Emekçi Kadınlar Günü” kabul
edilir.

BM’den karar
II. Dünya Savaşı ve Soğuk Savaş dönemlerinde 8 Mart
kutlamaları komünizm propagandası yapıldığı gerek-

which correspondsto the first Sunday. Then this date
became widespread. The Russian women who marched
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16 Aralık 1977’de
toplanan Birleşmiş
Milletler Genel Kurulu,
8 Mart’ı “Dünya
Kadınlar Günü”
olarak tanımlar.
Convening on
16 December 1977, the
General Assembly of
the United Nations
defined 8 March as
the “International
Women’s Day”.

with the slogan of “bread and peace” on 8 March of
1917, demanded that the First World War and the Tsarist
regime should be ended. Textile workers went on strike.
After the Bolshevik Revolution, 8 March was proclaimed
as holiday.
8 March celebrations reached up to China in 1927. In
1926, the Spanish communists dedicated 8 March to
the working women. In the 2nd International Women
Conference convened in Moscow in 1921, 8 March was
proclaimed “International Working Women’s Day”.

UN’s decision
In the periods of the Second World War and the Cold
War, the 8 March celebrations were forbidden in many
countries claiming that communism propaganda was
made during the celebrations. When it comes to the
1960s, the celebrations started again in the United States
of America. In fact, Lady Eleanor Roosevelt treated the
International Women’s Day in her newspaper column
called “My Day”. Convening on 16 December 1977, the
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Türkiye’de 8 Mart Dünya
Emekçi Kadınlar Günü
1921 yılında ilk defa
Kadınlar Günü olarak
kutlanmaya başlar.
In Turkey, 8 March World
Working Women’s Day was
celebrated for the first time
in 1921 as the Women’s Day.
çesiyle pek çok ülkede yasaklanır. 1960’lı yıllarla birlikte

General Assembly of the United Nations defined 8 March

ABD’de kutlamalar yeniden başlar. Hatta First Lady

as the “International Women’s Day”. In many countries

Eleanor Roosevelt kaleme aldığı “My Day” (Günüm)

such Afghanistan, China, Belarus and Macedonia, 8

isimli gazete köşesinde Kadınlar Günü’nü konu eder. 16

March was declared holiday. The International Women’s

Aralık 1977’de toplanan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu,

Day found a place in the government programs, as well.

8 Mart’ı “Dünya Kadınlar Günü” olarak tanımlar. Afga-

While women were joyously celebrating 8 March with

nistan, Çin, Belarus, Makedonya gibi pek çok ülkede 8

the activities and shows carried out by employee associ-

Mart günü tatil ilan edilir. Kadınlar Günü hükümet prog-

ations, they expressed their political and social demands

ramlarında da yer alır. Meslek örgütlerinin düzenlediği

by calling out.

etkinlik ve gösterilerle dünya kadınları 8 Mart’ı coşkuyla
kutlarken, siyasi ve sosyal hak taleplerini de yüksek sesle

8 March in Turkey

dile getirirler.

In Turkey, 8 March World Working Women’s Day was

Türkiye’de 8 Mart

celebrated for the first time as the Women’s Day in 1921.

Türkiye’de ise 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü 1921

to the streets. Within the framework of the program of

yılında ilk defa Kadınlar Günü olarak kutlanmaya başlar.

the “United Nations Decade for Women”, the 1975 World

1975 yılında kutlamalar yaygınlaşır ve sokaklara taşınır.

Conference of the United Nations Decade for Women

“Birleşmiş Milletler Kadınlar On Yılı” programı çerçeve-

was organized. However, the military coup of 12 Sep-

sinde Türkiye 1975 Kadın Yılı Kongresi düzenlenir. Ancak,

tember 1980 forbade the celebrations of the Women’s

12 Eylül 1980 askerî darbesi Kadınlar Günü kutlamalarını

Day. After the coup, no celebrations or demonstrations

da yasaklar. Darbe sonrasında dört yıl hiçbir kutlama

could be made for four years. Organized by different

ya da gösteri yapılamaz. 1984 yılından itibaren kutla-

women organizations each year, from 1984 and on

malar yeniden başlar ve her yıl çeşitli kadın örgütleri

the celebrations started again and reached its present

tarafından düzenlenerek günümüze kadar gelir. 8 Mart

state. On 8 March, many activities were held by state

gününde devlet kurumları, siyasi partiler ve sivil toplum

institutions, political parties and non-governmental or-

örgütlerince pek çok etkinlik gerçekleştirilir.

ganizations.

In 1975, the celebrations got widespread and conveyed
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Sektörel
E-TİCARET İçİn nasIl
bİr düzenleme yapIlmalI?
What regulation
for e-commerce?
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E-ticaret, son on sene içinde perakende sektörünün
çehresini tamamen değiştirdi; şirketlerin yeni
pazarlara açılmasını ve müşterilerle daha etkin iletişim
kurmasını sağladı. Posta idarelerinin bakış açısından
e-ticaret, benzersiz bir fırsat niteliği taşımaktadır ve
nadir büyüme alanları arasında yer almaktadır.
Over the last decade, e-commerce has fundamentally
changed the face of the retail sector, helping
companies to expand into new markets and engage
more efficiently with customers. From the perspective
of postal operators, e-commerce is a unique
opportunity and one of their rare growth areas.

E-ticaret posta idareleri için önemli bir

E-commerce is an important growth area

büyüme alanı niteliği taşıyor. Posta sek-

for postal operators. In view of the tradi-

töründeki geleneksel düzenlemeler göz

tional regulation of the postal sector, this

önünde bulundurulduğunda, e-ticaretin

contribution highlights the risks and oppor-

yaptığı katkı, posta sektörünün bu alana

tunities associated with maintaining or even

ilişkin düzenlemelerini idame ettirme veya

extending regulation to e-commerce.

genişletmeye ilişkin risk ve fırsatları ön plana çıkarıyor.

Over the last decade, e-commerce has fundamentally changed the face of the retail

E-ticaret, son on sene içinde perakende

sector, helping companies to expand into

sektörünün çehresini tamamen değiştirdi;

new markets and engage more efficiently

şirketlerin yeni pazarlara açılmasını ve

with customers. From the perspective of

müşterilerle daha etkin iletişim kurmasını

postal operators, e-commerce is a unique

sağladı. Posta idarelerinin bakış açısından

opportunity and one of their rare growth ar-

e-ticaret, benzersiz bir fırsat niteliği

eas. e postal operators’ role in e-commerce

taşımaktadır ve nadir büyüme alanları

may go beyond the traditional postal value

arasında yer almaktadır. Posta idarelerinin

chain. Many operators do not con ne them-

e-ticarette oynadıkları rol, geleneksel posta

selves to just delivering parcels, which were

tedarik zincirinin ötesine geçebilir. Birçok

purchased online: They also offer electronic

posta idaresi kendini internet üzerinden

identification and authentication systems or

satın alınan malların teslimatıyla sınırlamaz;

secure payment channels. The dynamics of
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aynı zamanda elektronik tanımlama ve kimlik doğrulama
sistemleri veya güvenli ödeme kanalları temin eder. Ticaretin bu yeni türünün dinamikleri ve posta idarelerinin
bu noktada oynayabilecekleri özgün rol, duruma uygun
düzenleme çerçevesinin belirlenmesinde son derece
etkilidir.

Mevcut ve gelecekteki düzenlemeler
Avrupa Birliği (AB) içinde posta mevzuatının mihenk taşı,
evrensel hizmet, tam kapsamlı piyasa açıklığı ve müşteri
koruması temin eden Posta Yönergesi’dir. Yönerge,
teslimat sıklığına ilişkin bir miktar esneklik sunar. Ulusal
hükümetlerin bir evrensel hizmet sağlayıcının gerekliliğine
ilişkin değerlendirmeleri, bir diğer esnek noktadır. E-ticaretle ilgili diğer düzenleme araçları tüketici hakları
ile AB hukuku tarafından korunan, alıcının milliyeti veya
ikamet adresi temelinde hizmete erişimde ayrımcılık
yapılmasını yasaklayan dört haktır. Buna ek olarak,
özellikle bir arada işlerlik alanında diğer AB girişimleri,
uluslarüstü seviyede ise Dünya Posta Birliği (Universal
Postal Union-UPU) yasaları yürürlüktedir.

Sektörel Sectoral

Avrupa Birliği içinde
posta mevzuatının
mihenk taşı, evrensel
hizmet, tam kapsamlı
piyasa açıklığı ve müşteri
koruması temin eden
Posta Yönergesi’dir.
The cornerstone of
postal regulation in
the European Union is
the Postal Directive,
which ensures
universal service, full
market opening and
consumer protection.

this new kind of commerce and the specific role of postal
operators have a significant bearing on the adequate
regulatory framework.

Current and future regulation
The cornerstone of postal regulation in the European
Union is the Postal Directive, which ensures universal
service, full market opening and consumer protection.
e Directive allows for some flexibility regarding the delivery frequency. Another element of flexibility allows
national governments to evaluate whether an ex-ante
designation of a universal service provider is necessary. Other regulatory tools related to e-commerce are
consumer rights and the four freedoms guaranteed by
EU law which forbid the discrimination of access to a
service based on nationality or place of residence of the
recipient. In addition, there are other EU initiatives, on
the supranational level, the UPU rules, with respect to
e-commerce particularly in the area of interoperability.
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Özellikle KOBİ’ler
(e-perakendeciler) ve
tüketiciler pek fazla
seçeneğe sahip değil ve
farklı taşıma kanallarına
ulaşmada sıkıntı yaşıyor.
Yine de uygun fiyata
esnek ve yenilikçi teslimat
ve iade seçenekleri
bulmayı bekliyorlar.
Especially SMEs
(e-retailers) and
consumers have little
choice and face difficult
access to different
transport channels; yet
they expect flexible,
innovative delivery
and return options at
affordable prices.
Avrupa Komisyonu kısa zaman önce, 2012 E-ticaret Bildirisi’nden hareketle; amacı kolaylık sağlama,
maliyetleri düşürme ve birlikte işlerliği artırma olan,

The European Commission recently published a Green

sınırlar arası paket teslimatına ilişkin bir rapor yayım-

Paper on cross-border parcel delivery which emerged

ladı. Komisyon’un girişimlerinin genel amacı, internet

from the 2012 E-commerce Communication and aims for

üzerinden yapılan ticareti büyütmek. Bunun daha

convenience, costs, and interoperability. The overall aim

sağlam ekonomik büyüme ile iş imkanlarında artışı

of the Commission’s initiatives is to grow commerce over

mümkün kılması bekleniyor. Komisyon, sınırlar arası

the internet, which is expected to also allow for stronger

teslimatı e-ticaretin önündeki en büyük engellerden biri

economic growth and an increase in jobs. The Commis-

olarak değerlendiriyor. Özellikle KOBİ’ler (e-peraken-

sion considers cross-border delivery to be a major ob-

deciler) ve tüketiciler pek fazla seçeneğe sahip değil

stacle to e-commerce. Especially SMEs (e-retailers) and

ve farklı taşıma kanallarına ulaşmada sıkıntı yaşıyor.

consumers have little choice and face difficult access

Yine de uygun fiyata esnek ve yenilikçi teslimat ve iade

to different transport channels; yet they expect flexible,

seçenekleri bulmayı bekliyorlar. Bunun bir sonucu olarak

innovative delivery and return options at affordable

bu grupların beklentilerini karşılamak noktasında e-ti-

prices. Consequently, there is a strong legislative and

carete ilişkin yasal düzenlemeler ve mevzuat düzenle-

regulatory dynamic to get a grip on e-commerce to

meleri büyük önem kazanıyor.

support these groups in their interests.
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Düzenlemenin ekonomik gerekçesi

Economic rationale for regulation

Söz konusu müdahaleler işlem maliyetlerini düşürüyor

From an economic point of view, regulatory intervention

veya piyasa aksaklıklarını düzeltiyorsa bir pazarda

in a market can be justified by redistribution motives, if

düzenleme müdahalesi yapmak, ekonomik bir bakış

they reduce transaction costs or correct market failures.

açısından yeniden tahsis gerekçesiyle açıklanabilir.

Market failures may result from incomplete markets (i.e.

Piyasa aksaklıkları eksik pazarlardan (yani dışsallığın

presence of externalities), market power or asymmetric

mevcudiyetinden), piyasa gücünden veya asimetrik

information. These justifications point to the potential

bilgiden zuhur edebilir. Bu meşrulaştırmalar, düzenle-

benefits of regulation. Regulatory instruments may be

menin muhtemel faydalarına işaret eder. Düzenleme

of different intensity. Firstly, there are the rules of the

araçları farklı yoğunluklara sahip olabilir. Öncelikle,

game guaranteeing transparency. They are symmetric,

oyunun şeffaflık temin eden kuralları vardır. Bunlar si-

enabling market participants to trade at their own com-

metriktir; piyasa katılımcılarının kendi ticari koşullarıyla

mercial terms and are least intrusive. Secondly, there

alım-satım yapmalarını mümkün kılarlar ve müdahale-

are output- oriented asymmetric obligations to inter-

leri asgari seviyededir. İkinci olarak bunlar, ilk düzen-

vene in case the first set of regulatory measures does not

leme tedbirlerinin toplumsal olarak kabul görmeyen

result in socially acceptable results. These obligations

sonuçlar ortaya çıkarması durumunda devreye girecek,

address ‘what’ should be provided (e.g. through univer-

sonuç odaklı asimetrik zorunluluklardır. Bu zorunluluklar

sal service obligations) and may affect the prices and
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Piyasa aksaklıkları
eksik pazarlardan
(yani dışsallığın
mevcudiyetinden),
piyasa gücünden
veya asimetrik
bilgiden zuhur
edebilir.
Market failures
may result from
incomplete markets
(i.e. presence of
externalities),
market power
or asymmetric
information.
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Bilhassa dinamik
durumlarda düzenlemede
başarısızlık riski
yüksektir ki bu da
düzenleme yapmanın
bedel ve faydalarının
sürekli olarak yeniden
değerlendirilmesini
gerektirir.
Especially in dynamic
contexts, there is a high
risk of regulatory failure,
which requires a repeated
re-evaluation of the costs
and benefits of regulation.
(örneğin Evrensel Hizmet Yükümlülükleriyle) temin edilmesi gerekenin “ne” olduğu sorusuna yanıt verir ve ticari
malların ücret ve niceliklerine etki edebilir. Üçüncü ve en
müdahaleci olarak, girdi odaklı asimetrik düzenlemeler,
örneğin kullanılacak teknolojiyi tanımlamak suretiyle

qualities or quantities of the traded goods. Thirdly, and

bu zorunlulukların “nasıl” yerine getirilmesi gerektiğini

most intrusive, input-oriented asymmetric regulations

bildirir.

prescribe ‘how’ these obligations should be fulfilled, e.g.

Uygun düzenleyici kurum ve araçların belirlenmesi

by defining the technology to be utilized.

yalnızca bu kurum ve araçların muhtemel faydalarına

The choice of appropriate regulatory institutions and

değil, bedellerine de bağlıdır. Bunlar düzenlemenin “du-

instruments not only depends on their potential benefits,

rağan”, yani düzenlemenin çok geç -yani piyasa aksak-

but also their costs. These are due to the unintended

lıkları artık geri döndürülemez noktadayken- yapılması

consequences of regulation potentially resulting from

veya “ısrarlı”, düzenlemenin artık çok geç olduğunda

(1) ‘inertia’, meaning that regulation may come too late

-piyasa dengesi hâlihazırda toplumsal olarak istenen bir

– i.e. once the damage of market failure is irreversible –

sonuç ortaya çıkardığında- yapılması şeklindeki niyetle-

or (2) ‘persistence’, meaning that it leaves too late, once

nilmemiş sonuçlarıyla ilişkilidir. Dolayısıyla, değerlendi-

the market equilibrium already represents a socially

rilmesi gereken yalnızca düzenlemenin kapsamı değil,

desirable outcome. Hence, not only the scope of regu-

ayrıca zamanlamasıdır. Bilhassa dinamik durumlarda

lation needs consideration, but also its timing. Especially

düzenlemede başarısızlık riski yüksektir ki bu da düzen-

in dynamic contexts, there is a high risk of regulatory

leme yapmanın bedel ve faydalarının sürekli olarak

failure, which requires a repeated re-evaluation of the

yeniden değerlendirilmesini gerektirir.

costs and benefits of regulation.
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Sonuç
E-ticaret kendi içinde bir amaç değil, tüketici ihtiyaçlarıyla ilişkili bir ticaretin türü ve son tahlilde
muhtemel bir büyüme kaynağıdır. İşleyen bir e-ticaret
ekosistemi için gerekli olan farklı hizmetler ve posta
idarelerinin üstlendiği çeşitli roller, düzenlemelerin
değişime uyum sağlamasını zorlaştırır. E-hizmetlerin
bireysel unsurlarının düzenlenmesi verimsizlik ve ekosistemin tamamının bozulması riskini doğurur. Yalnızca
birkaç hizmet sunan ve bir nebze düzenlenmiş yeni
posta idarelerinin aksine köklü bir geçmişi olan posta
idarelerinde düzenleme çoğunlukla girdi odaklı evrensel
hizmet yükümlülükleri vasıtasıyla oldukça yoğun şekilde
yapıldığından, günümüzde düzenleme asimetriktir.
Posta idarelerinin son derece dinamik olan e-ticaretteki muhtemel çeşitli rolleri düşünüldüğünde sektörün
ve düzenlenmesinin diğer altyapı endüstrilerine benzer
şekilde, yani geleneksel posta tedarik zinciri bağlamında (toplama, ayırma, taşıma, teslimat) değil, katman-
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E-hizmetlerin
bireysel unsurlarının
düzenlenmesi
verimsizlik ve
ekosistemin
tamamının
bozulması riskini
doğurur.
Regulating
the individual
components of the
e-service creates
inefficiencies
and the risk of
distorting the
entire ecosystem.

Conclusion
E-commerce is not an end in itself, but a means for
trading linked to the need of consumers, and ultimately
a potential source for growth. The different services
needed for a functioning e-commerce ecosystem – and
the various roles postal operators play – make the adjustment of regulation to changes di cult. Regulating the
individual components of the e-service creates inefficiencies and the risk of distorting the entire ecosystem.
Today, regulation is asymmetric with historic operators
being heavily regulated, often through input-oriented
universal service obligations, compared to new entrants offering just few services and being only lightly
regulated.
Given the diverse (potential) roles of postal operators
in the highly dynamic e-commerce business, the sector
and its regulation should be analyzed in a similar way
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Devlet ve yaptığı
düzenlemeler, e-ticaretin
gelecekteki gelişimi
için anahtar niteliği
taşımaktadır.
The state and its
regulation plays
a key role for the
future development
of e-commerce.
as other infrastructure industries; i.e. by layers (passive
infrastructure, active infrastructure, services) rather
than along the traditional postal value chain (collection, sorting, transport, delivery). Such an analysis has
implications on the appropriateness of traditional and
lar olarak (pasif altyapı, aktif altyapı, hizmetler) tahlil

potential regulatory interventions: Basic infrastructures

edilmesi gerekir. Bu türden bir tahlilin geleneksel ve

for delivery (streets) are not post-specific and cannot

muhtemel düzenleme müdahalelerinin uygunluğu üze-

be considered monopolistic bottlenecks, which foreclose

rinde etkileri bulunur. Temel teslimat altyapısı (yollar)

competition. Hence, there is no need for specific regula-

posta idarelerine özgü değildir ve rekabeti engelleyen

tion in excess of existing access and market power reg-

tekelci darboğazlar olarak düşünülemezler. E-ticarette

ulation to protect competition and customers. Neither is

kapsamlı bir evrensel hizmet yükümlülüğünü gerektiren

there an economic motivation for an extensive universal

ekonomik bir neden de yoktur. Fakat birlikte işlerliği

service obligation in e-commerce. However, regulation

geliştirmek ve işlem maliyetlerini azaltmak amacıyla

may be needed in technical standards to ensure in-

şeffaflık temin etmek için teknik standartlarda, ayrı-

ter-operability, in guaranteeing transparency to reduce

ca müşterilerin güvenini artırmak için ise veri gizliliği

transaction costs, and in data protection to enhance

alanında düzenleme gerekebilir.

consumer confidence.

Devlet ve yaptığı düzenlemeler, e-ticaretin gelecekteki

The state and its regulation plays a key role for the

gelişimi için anahtar niteliği taşımaktadır. Bu endüstri

future development of e-commerce. Since the entire

son derece dinamik olduğundan işin doğasında düzen-

industry is very dynamic, there is an inherent risk of reg-

lemede başarısızlık riski vardır. Dolayısıyla devletin

ulatory failure. Therefore, the role of state intervention

yaptığı müdahalenin mahiyeti buyurmak değil teşvik et-

should be to enable, not to patronize, suggesting that

mek olmalıdır; istenmeyen sonuçların önüne geçebilmek

regulation be handled with prudence to avoid unintend-

için düzenlemenin ihtiyatla yapılması gereklidir.

ed consequences.

Bu makale, Postal Innovation Platform’un (PIP)

Article appears in the “Reflection on the 2nd European

European Postal Regulation Fo-

Postal Regulation Forum” by the Postal Innovation Plat-

“Reflections on the 2

nd

rum” başlıklı yayınından alınmıştır.

form (PIP) and is featured courtesy of the PIP.

PTT, ELEKTRONIK HIZMETLER
SEKTÖRÜNDE DE ÖNCÜ VE
LIDER BIR KONUMDADIR

Interview

Söyleşi Interview: Zeynep Yiğit
Fotoğraf Photography: Hasan Tüfekçi

Röportaj

ABDULKADIR KOÇYIĞIT:

THE PTT CORP. IS IN A PIONEER AND
LEADER POSITION IN THE ELECTRONIC
SERVICES SECTOR, AS WELL
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PTT A.Ş. Elektronik Hizmetler Daire Başkan Vekili
Abdulkadir Koçyiğit, e-ticaretin dünya çapında hızla
geliştiğine işaret ederek PTT’nin hem ePttAVM.com hem de
çeşitli ülkelerle yaptığı işbirliği anlaşmalarıyla bu alanda
önemli atılımlar gerçekleştirdiğini belirtiyor. Koçyiğit, Kayıtlı
Elektronik Posta (KEP) alanında ise PTT’nin yüzde 60 pazar
payıyla lider konumda olduğunu ifade ediyor.
Pointing out that e-commerce is developing
rapidly worldwide, the PTT Corp.
Acting Head of Department of Electronic
Services Abdulkadir Koçyiğit indicates that
the PTT Corp. made important breakthroughs
in this field through ePttAVM.com and the
cooperation agreements made with various
countries, as well. Koçyiğit expresses that the
PTT is in the leader position with its market
share of 60 percent in the field of Registered
Electronic Mail Services (KEP).

Elektronik hizmetler, PTT A.Ş.’nin en önemli

Electronic services are among the most

faaliyet alanları arasında yer alıyor. Bu

important fields of activity of the PTT

alandaki iş ve işlemler hangi başlıklar altın-

Corp. Under which heading the busi-

da toplanıyor?

nesses and operations in this field are

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi’nin

collected?

elektronik hizmetler faaliyetlerini şu başlık-

We can list the electronic services activities

lar altında toplayabiliriz: e-Ticaret Hizmet-

of the PTT Corp. under these headings:

leri, Kayıtlı Elektronik Posta Hizmetleri, Bir-

e-Commerce Services, Registered Elec-

leşik Posta (Hybrid Mail) Hizmetleri, e-Arşiv

tronic Mail Services, Hybrid Mail Services,

ve e-Fatura Hizmetleri.

e-Archive and e-Invoice Services.
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Elektronik hizmetler, PTT A.Ş. ve diğer ülkelerin posta
idareleri açısından nasıl bir önem arz ediyor?
Bilindiği gibi, klasik posta hizmetleri hâlâ geçerliliğini
sürdürse de, teknolojinin bu kadar hızlı ilerlediği bir
çağda değişim ve gelişime ayak uydurma zorunluluğu
posta sektörü için de söz konusudur. Çağımız e-ticaret
ve e-iletişim çağıdır. Yaklaşık iki asırlık geçmişe ve tecrübeye sahip, her zaman çağa ayak uydurmayı başarmış,
teknolojik yenilikleri yakından takip etmiş bir kuruluş
olarak PTT, Kayıtlı Elektronik Posta, ePttAVM.com gibi
atılımlarıyla elektronik hizmetler sektöründe de öncü
olduğunu ortaya koymuştur.
PTT A.Ş. olarak 20 Eylül-7 Ekim 2016 tarihleri arasında
İstanbul’da çok önemli bir organizasyona ev sahipliği
yaptık. 160’a yakın ülkeden yaklaşık 2 bin delegenin
katıldığı 26. Dünya Posta Kongresi’nde, çeşitli ülkele-

Röportaj Interview

rin posta idareleriyle posta-kargo alanının yanı sıra

“PTT A.Ş. olarak 20
Eylül-7 Ekim 2016
tarihleri arasında
İstanbul’da
çok önemli bir
organizasyona
ev sahipliği yaptık.”
“The PTT Corp.
hosted a very
important
organization in
İstanbul between
20 September7 October 2016.”

What kind of importance do electronic services have
for the PTT Corp. and other countries’ postal administrations?
As known, even though the classical postal services
maintain their validity, the necessity to adapt to the
change and development is also valid for the postal
sector in a century when technology has progressed in
such a speed. Our era is the age of e-commerce and
e-communication. As an institution with a history and
experience of approximately two centuries, which always managed to keep up with the times and followed
closely the technological innovations, the PTT Corp. has
proved to be the leader in the electronic services sector
with its breakthroughs such as Registered Electronic
Mail and ePttAVM.com, as well.
The PTT Corp. hosted a very important organization in
İstanbul between 20 September-7 October 2016. In the
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e-ticarette de işbirliği yapma imkanı doğdu. Bu çerçe-

26th Universal Postal Congress, in which 2 thousand

vede birçok ülkenin posta idaresiyle işbirliği anlaşması

delegates from almost 160 countries participated, there

imzalandı ve e-ticaret alanında ortaklaşa yapılabile-

emerged an opportunity to cooperate in the field of

cekler üzerine çalışmalara başlandı.

e-commerce as well as post and cargo services. Within

Sizin de işaret ettiğiniz gibi e-ticaret, faaliyet
alanınızın çok önemli bir bölümünü teşkil ediyor. PTT
A.Ş.’nin e-ticaret alanındaki çalışmaları ve çeşitli
ülkelerle yürüttüğü işbirlikleri nelerdir?
PTT A.Ş., dünya çapında hızla gelişen e-ticaret sektörünün içinde yer alınması gerekliliğinden hareketle,
“Güvenli markaların yeni buluşma noktası” sloganıyla
Türkiye’de bir ilke imza atarak ePttAVM.com projesini
17 Mayıs 2012 tarihinde hayata geçirmiştir.
Kurumumuzun e-ticaret alanındaki girişimiyle, özellikle
internet üzerinden alışveriş yapan tüketiciler açısından
büyük önem arz eden “güven unsuru” için ihtiyaç duyulan kamu güvencesi sağlanmıştır.
Şirketimiz e-ticaret alanında yurt içi ve yurt dışı çalışmalar gerçekleştirmektedir. Yurt dışı e-ticaret çalışmaları kapsamında PTT A.Ş. ile Kosova Posta İdaresi
arasında elektronik ticaretin geliştirilmesine yönelik
anlaşma imzalanmıştır. Kosova ile yapılacak e-ticaret
işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için www.postamall.
com sitesi oluşturulmuş ve site çalışır hale getirilmiştir.
İstanbul’da ev sahipliği yaptığımız 26. Dünya Posta
Kongresi kapsamında Benin, Cibuti, Dominik Cumhuriyeti, Fildişi Sahili, Filistin, Gana, Güney Kore, Irak, İran,
Katar, Kazakistan, Makedonya, Pakistan, Sierra Leone,
Ukrayna ve Ürdün olmak üzere 16 ülkeyle işbirliği anlaşması imzalanmış ve söz konusu ülkelerle e-ticaret
alanında çalışmalar planlanmıştır. Bu kapsamda Arnavutluk, Filistin, Katar, Makedonya ve Ürdün’e ziyaretlerde bulunulmuştur ve çalışmalar sürdürülmektedir.
176 yıllık PTT A.Ş. güvencesiyle hizmet veren ePttAVM.
com’un ürün çeşitliliği, kullanıcı sayısı ve müşterilerine
sunduğu hizmetlerle ilgili bilgi verebilir misiniz?

this framework, cooperation agreements were signed
with postal organizations of many countries and the
works on what can jointly be done in the field of e-commerce started.
As you also pointed out, e-commerce forms a very important part of your field of activity. What are the works
of the PTT Corp. in the field of e-commerce and the collaborations it carries out with several countries?
Departing from the necessity that it has to be in the
e-commerce sector which is developing rapidly worldwide, the PTT Corp. carried the ePttAVM.com project
into effect on 17 May 2012 with the slogan of “The new
meeting point of secure brands” by introducing a first in
Turkey.
Through our Company’s initiative in the field of e-commerce, the public trust needed for the “security element”,
which has great importance for the consumers who do
shopping especially on the Internet, was achieved.
Our Company carries out works at home and abroad in
the field of e-commerce. Within the framework of the
foreign e-commerce works, an agreement regarding the
development of e-commerce was signed between the
PTT Corp. and the Kosovo Post. The www.postamall.com
web site was founded in order to enhance the e-commerce operations to be carried out between the PTT
Corp. and Kosovo and the web site was activated.
Within the framework of the 26th Universal Postal Congress, which we hosted in İstanbul, cooperation agreements were signed with 16 countries namely, Benin,
Djibouti, Dominican Republic, Ivory Coast, Palestine,
Ghana, Iraq, Iran, Qatar, Kazakhstan, Macedonia, Pakistan, Sierra Leone, South Korea, Ukraine and Jordan
and works in the field of e-commerce with the countries

ePttAVM.com’da bugün itibarıyla 1600’den fazla te-

in question were planned. Within this framework, visits

darikçi firma tarafından 2 milyon 500 bini aşkın ürün

were paid to Albania, Palestine, Qatar, Macedonia and

vatandaşlarımızın hizmetine sunulmaktadır. Bununla

Jordan and the works continue.
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beraber ePttAVM.com ekonominin lokomotifi KOBİ’lere

Can you inform us about the product diversity, number

de ürünlerini pazarlama imkanı vermekte ve destek

of users and the services provided to the customers of

olmaktadır. Sitemiz üzerinden ayrıca müşterilerimize

ePttAVM.com which serves under the PTT Corp. gua-

online HGS dolum hizmeti verilmektedir.

rantee of 176 years?

PTT A.Ş.’nin Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) hizmetleri,

As of today, over 2 million 5 thousand products by over

bu alandaki pazar payı ve KEP faaliyetlerinin kullanıcı-

1600 suppliers are offered to customers on ePttAVM.com.

lara sunduğu avantaj ve kolaylıklar nelerdir?

Furthermore, ePttAVM.com gives the small and medi-

Şirketimiz, daha ülkemizde elektronik postanın geçerliliğini temin edecek yasal altyapı yokken dünyada
kullanılan Kayıtlı Elektronik Posta uygulamalarını inceleyerek 2009 yılından itibaren çalışmalara başlamış

um sized enterprises the opportunity to promote their
products and supports them. In addition to this, our web
site provides the service of loading money on HGS (Fast
Transit System) cards.

ve bu konuda yetkilendirilen ilk kuruluş olmuştur. Ka-

What are the Registered Electronic Mail Services (KEP)

yıtlı Elektronik Posta sistemi Almanya, Amerika Birleşik

offered by the PTT Corp,, its market share in this field,

Devletleri, Avusturya, Belçika, İspanya, İsveç ve İtalya

and the advantages and facilities provided by the KEP

gibi ülkelerde düzenlemeleri yapılarak 2000’li yılların

activities to the users?

başından itibaren uygulamaya geçmiştir.

Our Company initiated its works starting from 2009 by
analyzing the registered e-mail applications used in the

lerinin düşürülmesine, zaman kaybının azaltılmasıyla

world, even though there was no legal infrastructure to

bürokrasinin daha etkin işlemesine, resmî ve ticari

prove the validity of the e-mail in our country and be-

işlemlerin hızlı yapılmasına, ticari faaliyetlerin verimli

came the first institution to be authorized in that field.

yürütülmesine, çevrenin korunmasına yüksek oranda

The Registered e-Mail System was carried into effect

Röportaj Interview

KEP sistemi kağıt, arşiv, postalama ve işlem maliyet-

“ePttAVM.com’da bugün itibarıyla 1600’den fazla
tedarikçi firma tarafından 2 milyon 500 bini aşkın
ürün vatandaşlarımızın hizmetine sunulmaktadır.
Bununla beraber ePttAVM.com ekonominin
lokomotifi KOBİ’lere de ürünlerini pazarlama
imkanı vermekte ve destek olmaktadır.”
“As of today, over 2 million 5 thousand products by over
1600 suppliers are offered to customers on ePttAVM.com.
Furthermore, ePttAVM.com gives the small and medium
sized enterprises the opportunity to promote their
products and supports them.”
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“Şirketimizin ilk hizmet sağlayıcı
olduğu Kayıtlı Elektronik Posta
sistemine bugün 150 binin
üzerinde kullanıcı üyedir.”
“The Registered e-Mail System,
of which our Company is the
first service provider, currently
has over 150 thousand users.”
starting from the beginning of the 2000s through the
katkı sağlanmasına, resmî, özel ve ticari her türlü belge

legislations made in countries such as the United States

veya yazının kurum, kuruluş ve şahıslar arasında elekt-

of America, Germany, Austria, Belgium, Spain, Sweden

ronik olarak gönderilip alınabilmesine, başka bir de-

and Italy.

yişle yasal geçerli olarak elektronik yazışma ve bildirim
(beyanname, bildirge, başvuru, tebligat, ihtar, ihbar
vb.) yapılabilmesine imkan sağlamaktadır.

The KEP system provides the opportunity for decreasing the costs of paper, archiving and mailing as well
as operational costs, for more active functioning of

Hâlihazırda 8 adet Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağ-

bureaucracy due to decrease in waste of time, for rap-

layıcı (KEPHS) bulunmakta olup, Şirketimiz yüzde 60

idly executing official and commercial operations, for

pazar payı ile lider konumdadır.

efficiently carrying out commercial activities, for highly

Bilgi ve iletişim teknolojileri hızla gelişiyor. Bu durumun elektronik hizmetler alanına yansımalarıyla ilgili
neler söylemek istersiniz?
Geçmişte teknolojideki gelişmeler daha çok endüstri
alanında veya uzay çalışmalarında kendini gösterir,
diğer alanlar genellikle ikinci planda kalırdı. Ancak
özellikle bilgisayarın gelişimi, internetin yaygınlaşması
ve bu alanlardaki gelişmelerin bireysel kullanıcıların
günlük yaşamına hızlı bir şekilde dahil olması elektronik hizmetler sektörünün ön plana çıkmasına sebep
olmuştur.
Günümüzde bireylerin tüketim alışkanlıkları çok hızlı bir
şekilde değişmekte, kurum ve kuruluşlar bu değişime

contributing to the protection of the environment, for
sending and receiving all official, private and commercial documents and writings between persons and
institutions, in other words, for carrying out electronic
correspondences and notices (statement, declaration,
application, notification, warning, denouncement etc.)
which are legally binding.
There are currently eight Registered e-Mail Service Providers and our Company in is the leader position with its
market share of 60 percent.
Information and communication technologies develop
rapidly. What would you like to say about the reflections
of this situation on the field of electronic services?

ayak uydurmakta zorlanmaktadır. Şu bir gerçek ki, söz

Technological developments in the past showed mostly

konusu değişimi öngörebilenler ve bu doğrultuda ya-

itself in the field of industry and space works; other fields

tırım yapabilenler her zaman bir adım önde olacaktır.

used to be of secondary importance.
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İnternetin neredeyse hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olmasıyla beraber insanların çeşitli konulardaki
alışkanlıkları da değişmeye başlamıştır. Örneğin artık
çoğu kişi alışverişini veya ödeme işlemlerini elektronik
ortamda yapmayı tercih etmektedir. Bunun yanında
bilgi ve iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişme kamusal
alanda da birçok işlemin elektronik ortama taşınmasını
sağlamıştır. Özellikle belli bir verinin belirtilen bir tarihte
var olduğunu kanıtlayan Zaman Damgası ile elektronik
ortamda ıslak imza değeri taşıyan Nitelikli Elektronik
Sertifika ve Mali Mühür Sertifikası’nın geliştirilmesi ve ülkemizde kullanılmaya başlaması birçok hizmetin elektronik ortama taşınmasına neden olmuştur. Ulaştırma,
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığımızca hayata geçirilen e-Devlet Portalı özellikle bu konuda öncü çalışma
niteliği taşımaktadır. Ülkemizde yer alan ve Şirketimizce
de yürütülen en dikkat çekici uygulamalarla ilgili şu örnekleri verebiliriz:

However, especially the development of the computers, the
spread of the Internet and the rapid inclusion of the developments in this field in the life of individual users led to the
fact that the electronic services came to the forefront.
Today, consumption patterns of the individuals are rapidly

Röportaj Interview

changing, institutions and organizations have to keep up

“Günümüzde çoğu
kişi alışverişini veya
ödeme işlemlerini
elektronik ortamda
yapmayı tercih
etmektedir.”

with this change. It is a reality that those who envisage the

“Nowadays many
people prefer to
carry out their
shopping activities
or payment
transactions on
the electronic
environment.”

the transfer of many operations in the public field onto the

change in question and who invest in that direction will
always be one step ahead.
With the Internet becoming almost indispensible in our
life, the habits of individuals in different subjects started to
change. For example, many people prefer to carry out their
shopping activities or payment transactions on the electronic environment. Furthermore, the rapid development
in the information and communication technologies led to
electronic environment. The development of the Qualified
Electronic Certificate and the Financial Seal Certificate
which carry the value of original signature in the electronic
environment especially with the Time Stamp which proves
that a specific data existed in a given date and the use of
them in our country led to the transfer of many services
onto the electronic environment. The e-State portal, which
was carried into effect by our Ministry of Transport, Maritime Affairs and Communication has the feature of being
the pioneer work in this field. We can give the following examples regarding the most appealing applications which
are carried out by our Company and which exist in our
country:
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“Tebligatın elektronik
ortamdaki karşılığı
olan e-Tebligat sistemi
ülkemizde PTT A.Ş.
tarafından yürütülmektedir.”
“The e-notification system
which corresponds to the
notification in the electronic
field is carried out by PTT
Corp. in our country.”
Registered Electronic Mail: Today, over 150 thousand
Kayıtlı Elektronik Posta: Şirketimizin ilk hizmet sağla-

people are registered in the system in which our Com-

yıcı olduğu sisteme bugün 150 binin üzerinde kullanıcı

pany became the first service provider.

üyedir.

e-Notification: The e-Notification system which corre-

e-Tebligat: Tebligatın elektronik ortamdaki karşılığı

sponds to the notification in the electronic field is carried

olan e-Tebligat sistemi ülkemizde PTT A.Ş. tarafından

out by PTT Corp. in our country.

yürütülmektedir.

e-Invoice: The use of e-Invoice, e-Archive, e-Ledger

e-Fatura: Elektronik Mali Mühür Sertifikası ve Zaman

applications started with the use of Electronic Financial

Damgası’nın kullanımı ile ülkemizde e-Fatura, e-Arşiv ve

Stamp Certificate and the Time Stamp; our Company

e-Defter uygulamalarına başlanmış, Şirketimiz de hem

became an institution that uses and enables the use of

kullanıcı hem de hizmet sağlayıcı özel entegratör olarak

this technology as a special integrator service provider

teknolojiyi kullanan ve kullandıran bir kuruluş olmuştur.

and as a user.

e-APP (e-Apostil ve e-Sicil) Uygulaması: Ülkemizde

e-APP (e-Apostille and e-Register) Application: Our

üretilen belgelerin uluslararası geçerliliğinin olması için

works continue to transfer the Apostille application used

kullanılan Apostil uygulamasının Şirketimizce elektronik

for the international validity of the documents produced

ortama taşınması için çalışmalarımız devam etmekte-

in our country onto the electronic environment by our

dir. Bunun yanında özellikle kamu kurumları, üniversi-

Company. Furthermore, the works on the establishment

teler gibi sektörel sicil belgesi, diploma üreten kurum

of the e-Register infrastructure to ensure the reuse of

ve kuruluşlar için apostillenen belgelerin güncelliğinin

the apostilled documents by keeping them up to date

korunarak sonradan yeniden kullanımı için e-Sicil alt-

for especially public institutions and organizations that

yapısı kurulması çalışmaları da yapılmaktadır. Bu pro-

produce sectorial certificates of registry and diplomas

jeleri hızla hayata geçirmek için hem mevzuatsal hem

continue. In order to carry these projects rapidly into

de teknik altyapının bu yıl içerisinde tamamlanması

effect, it is planed to complete both the regulatory and

planlanmaktadır.

technical infrastructure within this year.

Yakup İmre

Sektörel

Sectoral

GELİŞEN DİJİTAL TEKNOLOJİLER
TEMELİNDE ELEKTRONİK
HİZMETLERE BAKIŞ
An analysis of electronic
services on the
basis of developing
digital technologies
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Gelişen teknoloji, internet kullanımının günden güne artması ve
dijital teknolojilerin hayatın vazgeçilmez birer parçası haline
gelmesi, posta teşkilatlarının da elektronik hizmetlere yönelmesini
beraberinde getirdi. Ortaya konan yatırımlar ve Ar-Ge çalışmaları
dünya çapında büyük bir bilgi birikiminin yanı sıra hayatı
kolaylaştıran hizmetlerin de teker teker kullanıma sunulmasını
sağladı. Ortaya yepyeni bir posta anlayışı çıkarken, bu anlayışın
önümüzdeki yıllarda köklü değişikliklere yol açacağı görülüyor.
Developing technology, as well as the increase in the Internet
use on a daily basis and digital technologies becoming an
indispensible part of life brought about the postal services’
gravitation towards electronic services. The propounded
investments and R&D studies ensured a rich worldwide
knowledge accumulation as well as the individual offering
of the services that facilitate life. While a brand-new postal
understanding emerges, it seems that this will cause rooted
changes in the forthcoming years.

Geçtiğimiz asır boyunca yaşanan teknolo-

The technological developments experi-

jik gelişmeler beraberinde zorlu bir uyum

enced throughout the past century brought

sürecini de getirdi. Tarih kitapları tarım

a tough adjustment process, as well. While

toplumundan sanayi toplumuna geçerken

history books treated the difficulties experi-

yaşanan zorlukları ele alırken, günümüzde

enced during the transition from agricultur-

sanayi toplumundan teknoloji toplumuna

al society to industrial society, the problems

geçişte yaşanan sıkıntılar da konu edilmeye

faced during the transition from industrial

başladı. Daha fazla ve hızlı iletişim imkanıy-

society to technological society started to be

la birlikte farklılaşan haberleşme, ulaştırma,

treated, as well. Communication, transpor-

ticaret ve pazarlama yöntemleri, toplum

tation, commerce and marketing methods,

yaşantısını sarsıcı bir şekilde değiştirdi.

which were diversified with the opportu-

Siyasetten uluslararası ilişkilere, denizci-

nity of further and faster communication,

likten medyaya kadar birçok alanda köklü

brought about a striking change in societal

değişiklikler yaşandı ve yeni çağın insanının

life. Rooted changes were experienced in

bu hızlı değişime ayak uydurması istendi. 18.

many fields from politics to international

yüzyılda yaşayan bir insanın hayatı boyunca

relations, from navigation to media, and

edineceği “bilgi”yi gazetesinin pazar ekinde

the man of the new century was required

toplu halde bulabilen 20. yüzyıl insanı, bu

to adapt to this rapid change. The man of

büyük bilgi akışının getirdiği değişime ayak

the 20st century who can collectively find the

uydurmakta zorlandı.

“information” – which a 18th century-man
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20. yüzyılın ikinci yarısıyla birlikte sahneye çıkan
bilgisayar ve bu büyük icatla birlikte yepyeni bir anlayış
olarak gelişen bilişim sektörü, insanlığı uyum sağlama
açısından zorlu bir sürece soktu. Ancak insan hayatını
kolaylaştıran birçok yeniliği ve yaklaşım tarzını da beraberinde getirdi. Bireyin hayatı hızlanıyor, bireyle birlikte
küçük toplulukların ve toplumun da hayatı hızlanıyor. Hızı
belirleyen unsurlardan biri, belki de en baskın olanıysa
bilgisayarın icadı kadar önemli bir yeri bulunan internet.
Uzakları yakın kılan, yavaş olanı hızlandıran, toplumların
derinlerinde gizli olan tarafları ortaya çıkaran internet
kullanımının yaygınlaşmasının ardından tüm dünya
giderek hıza bağlı bir yaşam sürmeye başladı. Sosyal
hayattan bürokrasiye, devletler arası ilişkilerden aile içi
ilişkilere kadar kolaylığı ve hızı ön plana koyan bir hayat
tarzı yaygınlaştı. Bu hıza ayak uyduran kişi ve kurumlar
yeni çağın belirleyicileri haline geliyor. Zira yeni çağ hızı
ve konforu, yeniliği ve kolaylığı, kısa ve öz olanı istiyor.
Üstelik bunu hem kişilerden hem de kurumlardan istiyor. Zaman içerisinde toplumun her katmanına yayılan

Sektörel Sectoral

Hızı belirleyen
unsurlardan biri,
belki de en baskın
olanı, bilgisayarın
icadı kadar önemli
bir yeri bulunan
internet.
One of the factors
which determine the
speed – perhaps
the most dominant
one – is the Internet
which has as much
importance as the
invention of the
computer.

could acquire in his whole life – in a supplement of the
Sunday newspaper, had difficulty in adapting to the
change this great information flow brought about.
The computer, which appeared with the second half
of the 20th century and the informatics sector that developed as a brand-new understanding with this great
invention, put mankind in a tough position in terms of
adaptation. However, it brought about many inventions
and approach styles which facilitate the human life, too.
The life of the individual gains momentum; the lives of
minor groups and societies gain momentum along with
the individual, as well. One of the factors which determine the speed – perhaps the most dominant one – is
the Internet which has as much importance as the invention of the computer. After the spread of the Internet
use which makes what is far away closer, which accelerates what is slow and which reveals what is dark in the
depths of the societies, the entire world started pursuing
a life increasingly dependant on speed. From social life
to bureaucracy, from intergovernmental relations to
intrafamilial relations, a life style which makes ease and
speed come to the forefront emerged. The individuals
and institutions that adopted to this speed became the
determinants of the new era since the speed and comfort of the new era demand innovation, ease as well as
what is brief and to the point. Moreover this intense demand, which permeats to each segment of the society,
becomes an element that shapes people’s lives in an
ever-surrounding manner. Thus, the beginning of the 21st
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bu yoğun istek, son derece kuşatıcı bir şekilde insan-

century can be considered as the time of the individuals

ların hayatını belirleyen bir unsur haline geliyor. İşte 21.

and institutions who can give decisive and satisfying

yüzyılın başları bu kuşatıcı istekle karşı karşıya kaldığı

answers when faced with this comprehensive demand.

anda doğru, kararlı ve tatmin edici cevaplar verebilen

While the institutions which can combine the answers

kişi ve kurumların zamanı olarak değerlendirilebilir.

with the creative ideas, that are the most important

Cevapları, insanın en önemli ayrıcalıklarından biri olan

privileges of the century, came to the forefront, the in-

yaratıcı fikirlerle birleştiren kurumlar alanlarında öne

dividuals and institutions which are incapable of giving

çıkarken, çağın istediği cevapları vermekten aciz kişi ve

the answers required by the century turn into a structure

kurumlarsa eşyanın tabiatı gereği geçmişte kalmaya

that is condemned to remain in the past.

mahkum bir yapı haline geliyor.

The postal administrations are among the leading

Çağın ihtiyaçları doğrultusunda yeni cevaplar üreten

corporate structures which create answers within the

kurumsal yapıların başında da posta teşkilatları geliyor.

framework of the needs of the era. The transformation

Kurumsal yapılaşmasını Sanayi Devrimi’ni takip eden

experienced in today’s world by the postal administra-

süreçte gerçekleştiren posta teşkilatlarının günümüz

tions, which completed their organizational structures

dünyasında yaşadığı değişim, Sanayi Devrimi’nden

in the process following the Industrial Revolution, is in a

sonra yaşadığı değişimle kıyaslanamayacak büyüklük

size and nature that cannot be compared to the change

ve mahiyette. Bu değişim posta teşkilatının hüviyetini

faced after the Industrial Revolution. This change has a

farklılaştıracak bir öze sahip. Dijital teknolojiler üzerine

nature which will differentiate the identity of the postal

kurulu olan geniş bir hizmet ağı içerisinde bilgisayar ve

organization. The postal administrations, which offer

internetin sağladığı tüm imkanları kullanarak insan-

services that facilitate the life of individuals by using all

ların hayatlarını kolaylaştırıcı uygulamalar sunan posta

the opportunities provided by computers and the Inter-

teşkilatları hatırı sayılır yatırımlar yapıyor. Elektronik

net within a wide service network based on the digital

veya dijital hizmetler başlığı altında değerlendirilebi-

technologies, make remarkable investments. The invest-

lecek bu alana yapılan yatırımlar da karşılığını veriyor.

ments made in that field, which can be analyzed under

Ar-Ge sürecini tamamlamış birçok yenilik kullanıma

the heading of electronic and digital services, pay off,

sunulduğu andan itibaren ilgiyle karşılanıyor. E-ticaretin

as well. Many innovations, which completed their R&D

çok daha fazla öne çıktığı elektronik hizmetler arasında

processes, are welcomed warmly as soon as they are

yaygınlaşan yenilikler sadece alışverişle sınırlı değil.

offered for use. The innovations that spread within the

E-imza, e-yazışma, e-ödeme gibi hayatı kolaylaştıran

electronic services in which e-commerce comes more
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uygulamalar da posta teşkilatlarının dünya çapında ilgi
gören hizmetleri arasında. Kişilerin olduğu kadar kurumların da işini kolaylaştıran bu uygulamalar, yeni bir iş
tecrübesi ve üretim organizasyonu hazırlıyor.
PTT tarafından sunulan elektronik hizmetlerden biri
olan Kayıtlı Elektronik Posta buna örnek gösterilebilir.
E-postanın gelişmiş şekli olan Kayıtlı Elektronik Posta
(KEP) hizmeti, elektronik iletilerin uluslararası standartlarda ve teknik olarak güvenli bir şekilde gönderilmesine
imkan sağladığı gibi elektronik iletilerin gönderimine, teslimatına ve kullanımına ilişkin hukuken geçerli
delil sağlıyor. Böylece kağıt, arşiv, postalama ve işlem
maliyetleri düşürülmüş, zaman kayıpları azaltılmış,
bürokrasi daha etkin işletilmiş, resmî ve ticari işlemler
hızlı bir şekilde yapılmış, ticari faaliyetler daha verimli
yürütülmüş ve çevre korunmuş oluyor. Tüm dünyada
kullanılan Kayıtlı Elektronik Posta hizmeti, ülkemizde de
oldukça talep görmekte ve kullanıcıları her geçen gün
artmaktadır. Türkiye’de yüz elli binin üzerinde KEP kullanıcısı bulunuyor. KEP uygulaması sadece buraya kadar
sayılan hizmetleri sunmuyor, beraberinde başka önemli
hizmetleri de getiren ana unsur olarak öne çıkıyor.
E-tebligat, e-imza, e-yazışma gibi elektronik hizmetler
de KEP altyapısı kullanılarak yürütülüyor. E-yazışma, kurum ve kuruluşlar arasında taahhütlü şekilde veya kurye

Sektörel Sectoral

Tüm dünyada kullanılan Kayıtlı
Elektronik Posta Hizmeti,
ülkemizde de oldukça yoğun
talep görmekte ve kullanıcıları
her geçen gün artmaktadır.
The Registered Electronic
Mail System used in
the entire world was
welcomed with great
interest in our country, as
well and the number of its
users increase each day.

to the forefront are not limited to shopping. Applications
such as e-signature, e-correspondence, e-payments
which facilitate life, are among the applications of the
postal administrations that grab attention worldwide.
These applications, which facilitate the operations of
the individuals as well as the institutions, prepare a new
work experience and organization of production.
The Registered Electronic Mail, which is one of the electronic services offered by the PTT Corp. in our country,
can be shown as an example. The Registered Electronic
Mail (KEP), which is the developed version of e-mail,
ensures the delivery of electronic messages in international standards and in a secure manner and provides
legal evidence regarding the communication, delivery
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aracılığıyla yapılan resmî yazışmaları, kâğıt kullanmadan

and use of electronic messages. Therefore, the costs of

elektronik ortamda yürütmeyi sağlıyor. Ülkemizde PTTKEP

paper, archive, post and operations are lowered, time

altyapısı, hem e-yazışma hizmetini hem de e-tebligat ve

loses are reduced, bureaucracy is operated more effi-

e-imza gibi hizmetleri sunuyor.

ciently, official and commercial operations are carried

Dünya çapında posta teşkilatları daha fazla insana daha
kolay ve hızlı hizmet sunabilmek adına müşterilerinin
karşısına her geçen gün yepyeni uygulamalarla çıkıyor.
Bunlardan biri de Hybrid Mail. Ülkemizde Birleşik Posta Hizmeti olarak adlandırılan ve 2010 yılından bu
yana PTT tarafından kullanıma sunulan hizmet, dijital
ortamda hazırlanarak alıcılarına ulaştırılmak istenen
hesap ekstreleri, faturalar, bildirimler, broşürler, reklam

out rapidly, commercial activities are handled more
efficiently and the environment is protected. The Registered Electronic Mail system used in the entire world
was welcomed with great interest in our country, as well
and the number of its users increase each day. There
are over hundred and fifty KEP users in Turkey. The KEP
application doesn’t only offer the services mentioned up
to this point, but also comes to the forefront as a main
factor which brings other important services. Electronic

dokümanları gibi bilgilerin, yine dijital ortamda verilerinin

services such as e-notification, e-signature, e-corre-

alınıp dizayn edilmesinden oluşuyor. Yani elektronik or-

spondence are carried out by using the infrastructure of

tamdaki gönderi verileri toparlanarak matbu hale geti-

the KEP. The e-correspondence system, which provides

riliyor. Baskı merkezlerince önceden belirlenmiş format ve

the opportunity to handle official correspondences –

düzende baskısı yapılan veriler, zarflanarak posta gön-

made in a registered manner or via courier between the

derisi haline dönüştürülüyor ve dağıtıcılar kanalıyla alıcısı-

institutions and organizations – in electronic environ-

na teslim ediliyor. Türkiye’de Birleşik Posta Hizmeti’nden

ment without using paper.
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TBMM Başkanlığı başta olmak üzere birçok kamu kurumu

In our country, the PTT KEP infrastructure provides the

faydalanırken GSM operatörleri, bankalar ve hukuk

e-correspondence service as well as the services such

büroları da bu hizmetten yararlanmayı tercih ediyor.

as e-notification and e-signature.

Dünyanın önemli posta teşkilatları ve Dünya Posta

In the entire world, postal administrations offer brand-

Birliği’nin üzerinde hassasiyetle durduğu elektronik

new applications each day for their customers in order

hizmetler bugün olduğu gibi önümüzdeki on yıllarda

to provide easy and rapid service to more people. One

da posta hizmetlerinin öne çıkan uygulamalarından biri

of these services is Hybrid Mail. The service, which is

olacaktır. Bu kapsamda yapılan yatırım ve Ar-Ge

called the Hybrid Mail system in our country and which

çalışmaları milyar dolarlar üzerinden ifade edilirken

is offered by the PTT since 2010, consists of the retriev-

her geçen gün hem toplumsal hem de kurumsal hayatı

al and design of the data in digital environment as well

derinden etkileyecek elektronik hizmetler kullanıma

as the conveyance of the information such as state-

sunuluyor. Kayıtlı Elektronik Posta ve Birleşik Posta

ment of accounts, invoices, notifications, brochures

Hizmeti kadar sık kullanılmaya başlayan elektronik hiz-

and advertisement documents. In other words, the dis-

metlerin arasında e-Arşiv, e-Defter, e-APP ve e-Fatura

patch data in the electronic environment are collected

gibi başlıklar da dikkat çekiyor. Kişiler için olduğu kadar

and printed. The data printed in the format and order

kurumlar için de önemli avantaj ve kolaylıklar sunan bu

determined by the print centers in advance turns into

hizmetler, veri dosyalaması, vergi işlemleri, belge apos-

a postal dispatch after being enveloped and delivered

tillenmesi, fatura ödemeleri ve sicil kayıtlarında büyük

to receivers via deliverymen. While many public institu-

bir zaman ve işgücü tasarrufu sağlıyor. Söz konusu

tions, namely the Presidency of the Turkish Grand Na-

hizmetlerin ekonomik alanda kayda değer getirisi bu-

tional Assembly benefit from the Hybrid Mail Services

lunduğu ve geleceğe dönük önemli değişimlerin öncüsü

in Turkey, GSM operators, banks and law offices prefer

olma niteliği taşıdığı ortadadır.

to make use of from this service, as well.

Sektörel Sectoral

Kayıtlı Elektronik Posta ve
Birleşik Posta Hizmeti kadar sık
kullanılmaya başlayan elektronik
hizmetler arasında e-Arşiv,
e-Defter, e-APP ve e-Fatura gibi
başlıklar da dikkat çekiyor.
Among the electronic
services which started to be
used as frequently as the
Registered Electronic Mail
and the Hybrid Mail, the
headings such as e-Archive,
e-Ledger, a-APP and
e-Invoice grab attention.

The electronic services, on which important postal
services and the Universal Postal Union sensitively
dwell, will be one of the postal services that come
to the forefront in the next decades like they are today. While the investments and R&D works made
in this perspective are expressed in million dollars,
electronic services that will influence both social and
institutional life deeply are offered for use each day.
Among the electronic services which started to be
used as frequently as the Registered Electronic Mail
and the Hybrid Mail, the headings such as e-archive,
e-ledger, a-APP and e-invoice grab attention. These
services, which offer important advantages and facilities for individuals as well as institutions, provide
time and labor savings in data archiving, tax operations, document apostille, invoice payments, and
registers. It is obvious that as well as being the forerunner of important changes in the future, these said
services have significant yields in economic terms.
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Söyleşi Interview: Çağla Taşkın
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DR. PAUL DOANY:

TEKNOLOJI GELIŞTIRICISI
KONUMUNA YÜKSELMIŞ
DURUMDAYIZ
WE HAVE BECOME
TECHNOLOGY DEVELOPERS
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Türk Telekom CEO’su Dr. Paul Doany ekonomi,
teknoloji ve güvenlik açılarından millîliğin kritik olduğu
iletişim altyapılarını tam bağımsızlığa ulaştırma
misyonunun önemine dikkat çekerek, “PTT ile bugüne
kadar gerçekleştirdiğimiz tüm işbirlikleri ile ülkemize
daha da çok değer kattığımıza inanıyoruz” diyor.
Türk Telekom CEO Dr. Paul Doany points out
to the importance of the mission to liberate
communications infrastructures where
national production is critical in terms of
economy, technology and security and says,
“We add more value to Turkey through our
collaboration with PTT.”

Türk Telekom olarak en önemli ulusla-

As Türk Telekom, once again, you have

rarası marka değerlendirme kuruluşu

been chosen as the most valuable brand

Brand Finance tarafından bir kez daha

of the Turkish telecommunications in-

Türkiye telekomünikasyon sektörünün
en değerli markası seçildiniz. Türk Telekom’un Brand Finance tarafından 9.
kez en değerli marka seçilmesini neye
bağlıyorsunuz?
Türk Telekom markasından aldığımız
güç ve sunduğumuz ürün ve hizmetlerin
başarısıyla marka değerimizde, 9 kez en
değerli marka seçilerek sürdürmesi zor
bir başarıya imza attık. Bu alandaki bir
diğer önemli başarımız da Brand Finan-

dustry by the most significant global
brand valuation organization, Brand
Finance. Why do you think Brand Finance
chose Türk Telekom as the most valuable
brand for the 9th time?
The company has achieved a success that
is quite difficult to maintain by being chosen the most valuable brand for 9 times
through the strength we obtain from Türk
Telekom brand and the success of the
products and services we provide. Another
one of our significant achievements is that

ce’de bu yıl, marka değerimizin yüzde 11

we increased the value of our brand in

oranında artmasıyla tüm zamanların en

Brand Finance by 11 percent this year and

yüksek marka değerine ulaşmamız oldu.

achieved the all-time high brand value.
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Bizi gururlandıran bu başarının arkasında köklü tarihimiz,
kriz dönemlerinde bile ara vermediğimiz yatırımlarımız,
çevikliğimiz, inovatifliğimiz, müşterilerimizin hayatına kattığımız değer, Türkiye’ye olan güvenimiz ve bilgi birikimimiz
yer alıyor. 9 yıl boyunca gösterdikleri bu başarı için tüm
yönetime ve ekibe şükran duyuyorum.
38 milyondan fazla aboneye hizmet veren Türk Telekom,
Türkiye’nin mobil, internet, telefon ve TV ürünlerini bir arada sunan ilk markası olma niteliği taşıyor. Bu hizmetlerin
bir arada sunulması kullanıcıya ne gibi kolaylıklar sağlıyor
ve değişen müşteri talep ve ihtiyaçları konusunda bize ne
anlatıyor?
Telekom sektöründe başarı artık bütün segmentlerde güçlü şekilde varlık gösterebilmenizden geçiyor. Sadece tek
alanda değil, iletişimin tüm alanlarında güçlü olan, müşteri
ihtiyaçlarını önceden tespit ederek bu ihtiyaçları maksimum fayda ile karşılayabilen yapılar rekabette öne çıkıyor.
Müşterinin ihtiyacını en iyi ve en doğru şekilde karşılamanın
yollarını arayan şirketler, stratejilerini yeniden şekillendirerek ürün ve hizmetlerini tek çatı altında sunabilecek şekilde
yapılanıyor.
Türkiye’nin öncü telekom şirketi olarak vizyoner bir adım
attık. Bunun sonucunda stratejik bir karar aldık ve Türk
Telekom’u mobil, internet, telefon ve TV hizmetlerini tek

“Telekom sektöründe
başarı artık bütün
segmentlerde güçlü şekilde
varlık gösterebilmenizden
geçiyor.”
“Today, success in the
telecommunications
industry lies in having
strong presence in
all segments of the
industry.”
Our longstanding heritage, non-stop investments even in
the times of crises; agility, innovative approach, value we
bring into our customers’ lives, confidence in Turkey, and
know-how are the underlying factors of our proud success,
and for this I would like to thank all management and staff,
over the last nine years, for all their cumulative contributions for this success.
Serving more than 38 million subscribers, Türk Telekom is
the first brand in Turkey to provide a complete range of
mobile, Internet, phone and TV services. How does provi-

Röportaj Interview

ding all of these services together provide a convenience
to the customers? What does it tell us about the evolving
customer demands and needs?
Today, success in the telecommunications industry lies in
having strong presence in all segments of the industry.
Those who can have strong presence in all communication
segments and identify customer needs beforehand and
meet these needs with maximum benefit, tend to have
a competitive advantage. Companies that seek ways to
meet customer needs in the best and most accurate way
restructure their strategies to provide products and services under a single roof.
As Turkey’s leading telecoms company, we took a visionary step. Thus, we made a strategic decision to make
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bir marka ile sunabilen; iletişim, verimlilik ve eğlenceyi tek

Türk Telekom a brand that can provide mobile, internet,

bir potada eritebilen “Türkiye’nin çoklu oyuncusu” olarak

phone and TV services together and position ourselves

konumladık. Böylece, 2016 başında Türkiye’nin ilk “entegre

as “Turkey’s multi-product player” which can integrate

telekomünikasyon şirketi” olduk.

communications, efficiency and entertainment. There-

Bu yeni yapılanmayla müşterilerimize mobil, internet, telefon ve TV hizmetlerini entegre sunabilmek üzere büyük

fore, we became the first “integrated telecommunications
company” of Turkey in the beginning of 2016.

bir dönüşüm gerçekleştirdik. Geldiğimiz noktada dünyada

With this new structure, we went through a transforma-

bu entegrasyonu tamamlamış sayılı şirketten biri olarak

tion to provide our customers with integrated mobile,

müşterilerimize artık tek noktadan hizmet vererek onlara

İnternet, phone, and TV services. As one of the few com-

hizmetlere ulaşmada önemli kolaylık sağlıyoruz.

panies worldwide that have completed this integration,

Artık mağazamıza gelen bir müşterimiz internet, telefon ve
TV hizmetlerini tek adresten karşılayabiliyor. Son 10 yıldır bu

we are now offering our customers with the convenience
of one-stop-shop for all of our services.

vizyonu gerçekleştirmek için tüm yönetim ve ekip olarak yo-

Now, our customers can meet their İnternet, phone and

ğun bir şekilde çalıştık ve adım adım bu mutlu güne ulaştık.

TV services from one-stop shop, a vision we tried so hard

Geçtiğimiz ay Ankara’da Türkiye’nin ilk 5G Mükemmeliyet
Merkezi’ni açtınız. Merkez hakkında biraz bilgi verir misiniz?
Bu gurur, 2007 yılında Türk Telekom olarak Argela’yı bünyemize katmamız, Argela’nın yoğun çalışmaları ve Türk Telekom bünyesindeki ekiplerin Argela’ya verdikleri destekler
sayesinde yaşanmıştır.
5G Mükemmeliyet Merkezi, 5G teknolojilerinin yaratılmasının yanında, millî iletişim teknolojilerinin kalbi olacak
projelerin geliştirilmesinde etkin rol oynayacak; ekonomi,
teknoloji ve güvenlik açılarından millîliğin kritik olduğu iletişim altyapılarını tam bağımsızlığa ulaştırma misyonu ile
faaliyet gösterecek.
Merkez, ülkemizin millî 5G teknolojilerini geliştirmesinin yanı
sıra siber güvenliğinin de millîleştirilmesine katkı sunacak.
5G Mükemmeliyet Merkezimiz aynı zamanda geliştirilen
5G teknolojilerini millî kaynaklarla gerçek ve canlı sistemler
üzerinde test etme ve demo imkanı sunan Türkiye’deki tek
platform konumunda. 5G Mükemmeliyet Merkezi sayesinde artık sadece teknoloji kullanıcısı değil, aynı zamanda
teknoloji geliştiricisi konumuna yükselmiş durumdayız.
Yerli ve millî teknolojilerin geliştirilmesi konusunda ülkemiz
için neler yapıyorsunuz?

to advance over the past ten years, finally realized with
the contributions of all management and staff over these
years, step-by-step.
Last month, you inaugurated Turkey’s first 5G Center of
Excellence in Ankara. Could you please tell us more about
the center?
I am particularly proud of Türk Telekom’s acquisition of
Argela back in 2007 – this success we owe to them, and
to the persons who supported them from inside Türk
Telekom.
Our center will play a significant role in not only creation
of 5G technologies, but also developing projects that will
become the heart of national communication technologies. Moreover, the center will operate with the mission
to liberate the communications infrastructures where
national production is critical in terms of economy, technology and security.
In addition to developing the national 5G technologies of
Turkey, the center will also contribute to the nationalization of cyber security. Our 5G Center of Excellence is also
the only platform in Turkey to offer demos and testing of
5G technologies on real and live systems while utilizing
national resources. With the 5G Center of Excellence, we

Ülkemizin 2023 vizyonu kapsamında yerli ve millî teknoloji-

are no longer just technology users, but we have become

lerin geliştirilmesi hedefi, şirket olarak stratejik öncelikleri-

technology developers.
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miz arasında yer alıyor. Bu öncelikle iştiraklerimizle birlikte
Ar-Ge’ye yatırım yapıyor, yerli üretimi destekliyoruz. Millî
kaynaklarla geliştirdiğimiz sistemlerle, teknoloji ihraç eden
bir şirket olmanın yanı sıra iletişim teknolojilerinde ülke olarak dışa bağımlılığı azaltmanın gayreti içerisindeyiz.
Gururluyuz, çünkü bu alanda yaptığımız çalışmalarla sadece ülkemizde değil dünyada da ses getiren projelere imza
atıyoruz. Örneğin iştirakimiz Argela ile Savunma Sanayii
Müsteşarlığı tarafından başlatılan Türkiye’nin güvenli ve
millî 5G ağ altyapısı projesi MİLAT’ta tek yüklenici konumundayız. Şebekedeki her bit ve baytın tam kontrolünü
sağlayan proje, siber güvenlik ve millîlik özellikleri dikkate
alındığında, başta kamu olmak üzere kurumsal veri merkezleri ve geniş alan ağlarda kullanılmak için kamu güvenliği ve kamu uygulamalarının özel ihtiyaçları göz önünde
bulundurularak geliştirildi.
Yine Argela’nın 5G teknolojileri alanında yüzde 100 yerli

What are some of your activities for developing domestic

mühendislikle geliştirdiği ProgNET çözümleri ise küresel

and national technologies?

telekomünikasyon sektörüne gelişmiş ağ yönetim özellikleri
ve üstün siber güvenlik avantajları sunuyor.

The objective of developing domestic and national tech-

Türkiye’nin küresel arenada teknoloji transferi içinde yer

tegic priorities. Accordingly, together with our subsidiaries,

alan bir ülke konumunu desteklemek üzere dünyanın

we are investing in R&D and supporting domestic pro-

önde gelen teknoloji ve inovasyon markalarıyla da işbirliği

duction. In addition to being a company that is exporting

yapıyoruz. Nokia ile yaptığımız işbirliği sonucunda, baz

technology through the systems we have developed with

istasyonlarının beyni sayılan “baseband” ekipmanının ülke-

the utilization of domestic resources, we are working to re-

nologies as part of Turkey’s 2023 vision is among our stra-

duce foreign dependency in communication technologies

Röportaj Interview

as a country.

“Dünyanın önde gelen
teknoloji ve inovasyon
markalarıyla işbirliği
yapıyoruz.”
“We have
collaborations with
prominent technology
and innovation brands
of the world.”

We are proud because we are carrying out projects that
are outstanding not only in Turkey but worldwide. For instance, we are the sole subcontractor in the MİLAT project,
which is Turkey’s first secure and domestic 5G network
infrastructure initiated by the Undersecretariat for Defense
Industries, through our subsidiary Argela. Controlling every
bit and byte in the network, this project was developed to
be used primarily by the public sector, as well as corporate data centers and broadband networks, bearing in
mind the special needs of public practices, such as cyber
security and localization.
ProgNET solutions, developed also by Argela with 100
percent domestic engineering within the scope of the 5G
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mizde yerel üretimine geçtik. Üretimi Çorlu’daki elektronik

technologies, provide advanced network management

üretim uzmanlığına sahip tesiste yapılan yerli baz istasyonu

capabilities and superior cyber security benefits in the

ekipmanlarını kullanan ilk operatör olmanın yanı sıra ekip-

global telecommunications industry.

manı 4.5G şebekesine entegre eden ilk operatör de yine
Türk Telekom oldu. Yine Nokia ile 5G teknolojisi kapsamında
yaptığımız işbirliği çerçevesinde yerli ürün ve hizmetlerin
geliştirilmesi için çalışmaya başladık. Bunlara ek olarak,
Huawei ile de 5G ve ilerisi teknolojilerinin standartlarının ne
olması gerektiği ve 5G teknolojisinin şebekeye entegrasyonu
konularında işbirliğine gittik.

We have collaborations with prominent technology and
innovation brands of the world in order to support Turkey’s
position as a technology provider in the global arena. As a
result of the collaboration with Nokia, we have started to
domestically produce “baseband” component, also known
as the brain, of base stations. Türk Telekom was the first
operator to use domestic base station components pro-

Buna ek olarak, Kurumsal Girişim Sermayesi (KGS) yatırım-

duced in the manufacturing plant specialized in electronics

larımızı artırarak Türkiye’de umut vadeden küçük şirketleri

in Çorlu. Türk Telekom was also the first operator to have

-özelllikle de teknoloji alanında faaliyet gösterenleri- des-

integrated this component into its 4.5G network. We have

tekleyeceğiz ve Borsa’ya kote olmalarına yardımcı olacağız.

begun working together with Nokia again to develop do-

Halihazırda Borsa’ya kote çok az teknoloji şirketi olduğunu

mestic products and services for 5G technologies. In addi-

düşünürsek bunu artıracak aksiyonların lokomotifi olmak

tion, we cooperated with Huawei as well in integrating 5G

istiyoruz.

technology to the network and determine the standards of

Türkiye’ye ne kadar yatırım gerçekleştirdiniz? Türk Telekom
olarak 2017 yatırım hedefiniz nedir?
Bugüne kadar bu topraklar ve insanları için yaptığımız
yatırımlarla, ülkemizin dijital dönüşüm sürecinin en büyük
destekçisi olmayı taviz vermeden sürdürüyoruz. Türk Telekom olarak en büyük hedefimiz, Türkiye’yi bölgede dijital
bir merkez haline getirmek ve sektörümüzün ülkedeki tüm

5G and the technologies beyond that.
Additionally, we plan to enhance our Corporate Venture
Capital (CVC) investments, by supporting promising young
companies in Turkey, especially in the technology area,
with a view to listing them on the ISE – as there are too few
technology companies listed now. We plan to be a driving
engine for that.

endüstrilerin büyümesi için lokomotif işlevi görmesini devam

How much have you invested in Turkey? What is Türk Te-

ettirmek. Hükümetimizin 2023 vizyonu çerçevesinde bilgi ve

lekom’s investment plan for 2017?

iletişim teknolojileri harcamalarının millî gelirdeki payının
2023’te yüzde 8’e çıkarak 160 milyar dolara ulaşması öngörülüyor. Biz de ülkemizin teknolojinin gücüyle kalkınması
hedefini destekliyor ve yatırımlarımızı bu doğrultuda planlıyoruz. 2005’ten bu yana Türkiye’nin güçlü iletişim altyapısı
başta olmak üzere ülkemize 26 milyar TL yatırım yaptık. Bu
noktada telekomünikasyon sektörünün en büyük yatırımcısı olmaktan gurur duyuyoruz. Sektörün yatırımda lider
oyuncusu olarak 2017 yılında da yaklaşık 3 milyar TL yatırım
yapmayı planlıyoruz.

To this day, we have been the biggest supporter of Turkey’s
digital transformation through the investments we have
made for this nation and its people, without any concessions. As Türk Telekom, our biggest goal is to transform
Turkey into a regional digital center and to maintain our
sector’s driving role in the development of all industries
in Turkey. According to the government’s 2023 vision, the
share of information and communication technologies expenses in total national income is expected to increase to
8 percent and reach $160 million by 2023. We fully support

Telekom sektörü Türkiye’de oldukça hızlı büyüyor. Sektörün

our nation’s progress through technology and plan our

gelişimini yakından takip etmiş bir isim olarak sizce telekom

investments accordingly. Since 2005, we have invested TL

şirketleri ve sektörü önümüzdeki dönemde ne yapmalı? Türk

26 million in Turkey, primarily to the strong communications

Telekom olarak siz kendinize nasıl bir yön çiziyorsunuz?

infrastructure. We are proud of being the biggest investor
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Sektörümüzde kullanıcıların her gün değişen ve evrilen tek-

of the telecommunications sector. As the investment leader

noloji ihtiyaçlarını “en doğru ve en hızlı” şekilde karşılayabil-

of the sector, we plan to invest in total nearly TL 3 billion in

mek, sektördeki bütün oyuncular için hayati bir önem taşı-

2017.

yor. Hiç şüphesiz, sektörümüzün dünya çapında en önemli
gündem maddelerini, son günlerde sıklıkla duymaya başladığımız ve ileride daha da fazla duyacağımız kavramlar
olan “Yapay Zeka” ve “Makine Öğrenimi” oluşturuyor. Buna
ek olarak, dünya üzerinde bağlantılı cihaz sayısının daha
önce hiç olmadığı kadar hızlı bir artış göstermesine bağlı

The telecommunications sector in Turkey is growing rapidly. Having observed the development of the industry
closely, what steps should telecommunications companies and the sector take in the upcoming period? What
kind of a path have you drawn out for Türk Telekom?

olarak “Nesnelerin İnterneti” de çoğalacak. Öngörülere

Being able to meet the constantly changing and evolving

göre 2020 yılı itibarıyla başta sektörümüz olmak üzere pek

technological needs of customers in the “most accurate

çok farklı sektörde 20 milyarın üzerinde bağlantılı cihaz

and fastest” way possible is crucially important for all

kullanılacak. Yapay Zeka ise son dönemde tüketicilerin

players in the sector. Without doubt, notions like “Artificial

hem sosyal hayatta hem de iş hayatında şimdiye kadar

Intelligence” and “Machine Learning”, which we have been

olduğundan çok daha önemli bir yere geleceğine inandığı

hearing more and more lately and will continue to hear

bir konu. Bu yeni nesil teknolojiler, etrafımızda gördüğümüz

even more in the future, make up the most significant sec-

hemen hemen her nesnenin akıllanması ve bağlı duruma
gelmesiyle tüketicilerin günlük hayatlarında olağanüstü

toral agenda worldwide. Additionally, “Internet of Things”
will expand, because the number of connected devices
has increased globally at an unprecedented rate, Internet

Tüm bu gelişmelerin yarattığı farkındalıkla beraber Türk

According to projections, more than 20 billion connected

Telekom olarak müşterilerimize sunduğumuz hizmetleri

devices will be in use throughout many sectors, especially

zenginleştirmeye yönelik teknolojilerde öncülüğü üstlen-

the telecommunications sector, by 2020. As for Artificial

meyi misyonumuz olarak görüyoruz. Bu bağlamda, müş-

Intelligence, lately consumers believe that it will have a

terilerimize her zaman her yerde bağlı kalabilmeleri için

more significant presence in both social and professional

Röportaj Interview

gelişmelere yol açacak.

of Things has already become an essential part of our lives.

“Sektörümüzün dünya çapında en önemli
gündem maddelerini, son günlerde sıklıkla
duymaya başladığımız ve ileride daha da
fazla duyacağımız kavramlar olan ‘Yapay
Zeka’ ve ‘Makine Öğrenimi’ oluşturuyor.”
“Notions like ‘Artificial Intelligence’
and ‘Machine Learning’, which we
have been hearing more and more
lately and will continue to hear even
more in the future, make up the most
significant sectoral agenda worldwide.”

73

sunduğumuz son teknoloji iletişim altyapısının yanı sıra
hayatlarına değer katacak yenilikçi ürün ve servislerin gelişimine de büyük önem veriyoruz. Bu çerçevede kurum içi
Ar-Ge faaliyetlerimizi bir adım öteye taşıyarak yeni alanlarla büyümek amacıyla 2007’de Argela, İnnova ve Sebit
şirketlerini bünyemize katmıştık.
Dünya Mobil Kongresi (MWC) kapsamında gerçekleştirilen GLOMO Ödülleri’nde de Kurumsal Sosyal Sorumluluk
projeniz Sesli Adımlar ile “Erişilebilirlik ve Kapsayıcılık
için En İyi Mobil Kullanım” kategorisinde birinci oldunuz.
KSS projeleri belirlerken esas aldığınız kriterler neler? Bu
kapsamda kurumsal sosyal sorumluluk alanındaki çalışmalarınızdan bahseder misiniz?
Türk Telekom olarak geliştirdiğimiz ürün ve hizmetlerimizin yanı sıra ekonomik, sosyal veya fiziksel sebeplerle
toplumsal hayata eşit şekilde katılamayan tüm kesimlerin

lives. These next generation technologies, makes almost
all objects get smart and become connected will result in
extraordinary improvements in consumers’ daily lives.
With the awareness created through all these developments, as Türk Telekom, we have made it our mission
to lead the technologies that will enrich the services we

bilgiye erişimine katkıda bulunmayı, kurumsal sorumlulu-

provide to our customers. Accordingly, we place great im-

ğumuz olarak görüyoruz. Bu bağlamda sosyal sorumluluk

portance to the cutting-edge communication technologies

çalışmalarımızı “herkes için erişilebilir iletişim” prensibi ile

for our customers to stay connected anytime anywhere, as

yürütüyoruz.

well as developing of innovative products and services that

Kalkınma için dijital hizmetlere erişimin önemine ve teknolojinin fırsat eşitleyici gücüne inançla hayata geçirdiğimiz;
İnternetle Hayat Kolay, Telefon Kütüphanesi, Günışığı, En-

will enrich their lives. Thus, we carried our R&D activities
one step forward and incorporated Argela, Innova, and
Sebit companies in 2007 to be able to grow into new areas.

gelsiz Tivibu, Sesli Adımlar, Türk Telekom Okulları ve Türk

Türk Telekom won first place in the “Best Use of Mobile for

Telekom Amatör Spor Kulüpleri gibi sosyal sorumluluk pro-

Accessibility & Inclusion” category at the GLOMO Awards

jelerimizle sürdürülebilir sonuçlar elde ediyoruz.

held as part of the Mobile World Congress (MWC) with

Görme ve işitme engelli kullanıcıların hayatını kolaylaştıran
“Sesli Adımlar”, 170’ten fazla projenin değerlendirildiği
GLOMO Ödülleri 2017’de “Erişilebilirlik ve Kapsayıcılık için
En İyi Mobil Kullanım” kategorisinde birinci oldu. Hem işit-

the Loud Steps corporate social responsibility project.
What are the baseline criteria for your corporate social
responsibility projects? Could you please tell us more
about your corporate social responsibility work?

me hem de görme engellilerin kapalı alanlarda yardıma

In addition to developing products and services, as Türk

ihtiyaç duymadan özgürce hareket edebilmeleri ve sosyal-

Telekom, we see contributing to equal access to infor-

leşebilmelerini sağlayan operatör bağımsız olarak ücretsiz

mation by everyone, including those that cannot partake

sunulan Sesli Adımlar uygulamasıyla, Türk Telekom olarak

equally in life due to economic, social or physical obstacles,

da dünyada bir ilke imza attık.

as our corporate responsibility. Accordingly, we conduct

Ayrıca BM’nin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri kapsamında 2030 yılına kadar yoksulluğu sona erdirmek, eşitsiz-

our social responsibility projects with an “accessible communication for everyone” principle.

lik ve adaletsizlikle mücadele etmek ve iklim değişikliğinin

We bring social responsibility projects to life with the

üstesinden gelmek için belirlenen 17 Sürdürülebilir Kalkın-

strong belief that accessible digital services are crucial for

ma Hedefi’ni destekliyoruz.

progress and technology creates equal opportunities for
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Türk Telekom olarak son yıllarda önemli bir dönüşüm içinde

everyone. Established with this belief, Life is Simple with

olan ve atılımlarının sayısını her geçen gün artıran PTT A.Ş.

Internet, Books on the Phone, Sunshine, Accessible Tivibu,

hakkındaki görüşleriniz nelerdir? Türk Telekom ve PTT’nin

Loud Steps, Türk Telekom Schools, and Türk Telekom Ama-

geleceğe taşıyacakları ortak projeler hakkında bilgi ala-

teur Sports Clubs are just some of the social responsibility

bilir miyiz?

projects in which we are achieving sustainable results.

PTT ve Türk Telekom, haberleşme ve iletişimin altyapısını

Making lives of visually and hearing impaired users easier,

kuran iki köklü ve stratejik öneme sahip kurumlardır. Bu

“Loud Steps” won the first place among more than 170 pro-

sebeple, Türkiye’nin lider iletişim ve eğlence teknolojileri

jects competing in the “Best Use of Mobile for Accessibility

şirketi olarak PTT ile bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz

& Inclusion” Category at the GLOMO Awards 2017. Offered

tüm işbirlikleri ile ülkemize daha da çok değer kattığımıza

across all operators for free of charge, Loud Steps applica-

inanıyoruz. Bunların güzel bir örneği olarak iki kurumun

tion enables both visually impaired and hearing impaired

ortak değeri “Pttcell” markasını gösterebiliriz. Türk Telekom

people to move around freely indoors and socialize with-

olarak Pttcell ile geniş kitlelerle buluşturduğumuz mobil

out requiring additional help. As Türk Telekom, we broke a

iletişim hizmetlerinin mobil şebeke ve teknik altyapısını

new ground globally with the Loud Steps application.

oluşturmaya devam ediyoruz. Bundan sonraki dönemde
de Türkiye’nin en köklü iki güçlü kurumu olarak, ülkemiz
için birlikte değer yaratacağımız projelerde yer almaktan
memnuniyet duyacağız. Özellikle, e-ticaret ve lojistik gibi
alanlarda önemli bir gelecek görüyoruz ve güçlerimizi birleştirerek geleneksel “pazar yeri” portalları ile daha efektif
rekabet edeceğimize inanıyoruz.

Moreover, we are supporting the 17 Sustainable Development Goals identified by the UN within the scope of
Sustainable Development initiative to eradicate poverty,
fight inequality, provide access to justice, and combating
climate change by 2030.
As Türk Telekom, what is your view about PTT A.Ş., whi-

Röportaj Interview

ch has been constantly transforming itself and making

“PTT ve Türk Telekom,
haberleşme ve
iletişimin altyapısını
kuran, köklü ve
stratejik öneme sahip
kurumlardır.”
“PTT and Türk
Telekom are the
long-established
and strategic
companies in Turkey
that have established
the communications
infrastructure.”

progress in the recent years? Could you please enlighten
us about future collaborative projects between Türk Telekom and PTT?
PTT and Türk Telekom are the two long-established and
strategic companies in Turkey that have established the
communications infrastructure. Therefore, as Turkey’s
leading communication and entertainment technologies
company, we believe that we will continue to add more
value to Turkey through our collaboration with PTT. We
can show “Pttcell” brand, a joint value between these two
companies, as a good example to this collaboration. As
Türk Telekom, we continue to organize the mobile network
and technical infrastructure underlying the mobile communications service provided to masses through Pttcell. As
two of Turkey’s long-established organizations, we will be
pleased to continue partaking in projects that will continue
to add value to our nation in the future as well, in particular
in the areas of e-commerce, and logistics, where we see a
real future, and where our strengths combine, to compete
with more conventional “market place” portals.

www.aloptt.gov.tr
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Küresel ekonomİnİn
PRESTİJLİ BULUŞMASI
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İş ve siyaset dünyasının önde gelen isimlerinin
buluştuğu Uludağ Ekonomi Zirvesi, bu yıl 24-25 Mart
günlerinde düzenlenecek. Çeşitli sektörlerden deneyimli
yöneticilerin bir araya gelerek Türkiye ve dünyadaki
ekonomik gelişmelerin nabzını tutacağı etkinlik, yine
karar alıcı mekanizmaların yakın takibinde olacak.
Meeting point of the leading figures of the world of
business and politics, the Uludağ Economy Summit will
be organized on 24-25 March this year. The activity,
in which experienced directors of various sectors
will come together and keep track of the economic
developments in Turkey and the world, will again be
under the watch of decision-making mechanisms.

Küreselleşme, karakteristik niteliği teknolojik dönüşüm

Globalization is a concept which is frequently used to iden-

ve dijitalleşme olan çağımızın içinde bulunduğu süreci

tify the process our era – the characteristics of which is the

nitelemek için sıklıkla kullanılan bir kavram. Akademide

technological transformation and digitalization – is going

ortaya çıkıp günlük konuşma diline girecek kadar yay-

through. There are different definitions of the term globali-

gınlık kazanan küreselleşme teriminin farklı tanımları

zation which emerged in the academy but spread in such a

bulunuyor. Bunlar arasında dünyanın küçülmesi, me-

way that it started to be used in daily conversations. Among

safelerin kısalması, “şey”lerin yakınlaşması; dünyanın

these definitions, there are the shrinkage of the world; the

bir ucundaki kişinin diğer ucundaki kişilerle etkileşim

shortening of the distances; the closeness of the “things”;

kurma kolaylığı, dünyanın farklı yerlerinin birbirine bağ-

the easiness of communication of a man in one corner of

lılık derecesinin artması yer alıyor. Bilginin, ürünlerin,

the world with those in another corner. The globalization,

insanların artan hareketliliğinin yanı sıra bilgi ve iletişim

which points out to a more rapid and effective interaction as

teknolojilerindeki değişimin mümkün kıldığı daha hızlı

well as the increasing mobility of the information, products

ve daha etkin etkileşime işaret eden küreselleşme, ha-

and people, is a concept which has its influence over all

yatın hemen her alanı üzerinde etkisi olan bir kavram.

aspects of life. One of the consequences of globalization is

Küreselleşmenin sonuçlarından biri de ülkelerin ve sis-

the fact that the countries and systems engage in limitless

temlerin sınırsız bir alışveriş içinde olması ve edimlerinin

transactions and the fact that their actions turn out to be in

neredeyse birbirlerinden bağımsız düşünülemeyecek

in a position which they cannot be considered independent

hale gelmesi. Bu durum, küresel düzenin ana unsurla-

of each other. This situation becomes more apparent when

rından ekonomi söz konusu olduğunda daha da belirgin

it comes to the economy which is one of the main elements

bir hal alıyor.

of the global order.
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Günümüz ekonomi dünyası yerel, bölgesel ve küresel
gelişmelerin yakından takibini gerektirirken geniş çaplı
bir bakış açısı benimsenmesini zorunlu kılıyor. Bu bağlamda, dünyanın çeşitli yerlerinde düzenlenen ekonomi
zirveleri alanın önemli isimlerini bir araya getirirken ekonomi dünyasının öncelikli gündem maddelerinin masaya
yatırılmasını mümkün kılıyor. İş dünyası için büyük önem
taşıyan bu küresel ekonomi etkinlikleri arasında yer alan
Uludağ Ekonomi Zirvesi, Capital ve Ekonomist dergileri
tarafından 2012 yılından beri düzenleniyor ve her yıl bilinirliğini ve görünürlüğünü artırıyor.
2012 yılında düzenlenen ilk Uludağ Ekonomi Zirvesi
çok sayıda ismin katılımıyla gerçekleşmiş, programda “Üretim cephesinde neler oluyor?”, “Otomobilin
yarını”, “Turizmde yeni dönem”, “Geleceğin sektörleri”
ve “CEO’nun yeni ajandası” gibi birçok farklı başlıkta
oturumlar düzenlenmişti. Türkiye adına bir ilk olması
itibarıyla hem ülkemizde hem de yurt dışında oldukça

Gündem

Lineup

ses getiren etkinlik, sonraki yıl bankacılık ve perakende

Günümüz ekonomi
dünyası yerel,
bölgesel ve küresel
gelişmelerin yakından
takibini gerektirirken
geniş çaplı bir bakış
açısı benimsenmesini
zorunlu kılıyor.
While today’s world
of economy requires
close follow-up of the
regional, local and
global developments, it
necessitates the adoption
of a wide perspective.

While today’s world of economy requires close follow-up of
the local, regional and global developments, it necessitates
the adoption of a wide perspective. Within this context, the
economy summits which are organized in different parts of
the world bring together important figures of the field and
provide the opportunity to bring the primary agenda items
of the world of economy, as well. The Uludağ Economy
Summit, which is among those global economy activities
that carries great importance for the business world, has
been organized by the Capital and Ekonomist magazines
since 2012; its recognition and visibility increases each year.
The first Uludağ Economy Summit organized in 2012 was
held with the participation of many figures; sessions under
many different titles such as “What happens in the production field?”, “Future of the automobile”, “New period in
tourism”, “Sectors of the future” and “New agenda of the
CEO” were held in the program. The summit, which made
great impact at home and abroad as it was a first for Turkey, passed in a very vivid environment with the sessions
on banking and retail sector; the issue of sustainability, in-

sektörüne ilişkin oturumlarla son derece canlı geçmiş,

novation and technology were also treated in the summit.

zirvede ayrıca sürdürülebilirlik, inovasyon ve teknoloji

In the summit of 2014, which was awaited impatiently, the

konuları ele alınmıştı. Merakla beklenen 2014 yılındaki

focus was the investment in Turkey and on the Turkish com-

zirvede Türkiye’deki yatırım fırsatları ve dünyaya açılan

panies that opened up to the world; whereas the issues

Türk şirketleri üzerine yoğunlaşılmış, ayrıca gelecekte

such as which sectors would come to the forefront and how

hangi sektörlerin ön plana çıkacağı ve önümüzdeki dö-

would management strategies be shaped in the forthcom-

nemde yönetim stratejilerinin nasıl şekillendirileceği gibi

ing period were also discussed. At the summit of 2015, the

konular tartışılmıştı. 2015 yılındaki zirvede perakende ve

retail and banking sectors were addressed and the “silicon

bankacılık sektörleri irdelenirken aynı zamanda “silikon

valley” and sustainability subjects were elaborated, as

vadisi” ve sürdürülebilirlik konuları üzerinde durulmuştu.

well. In the program, there was a specific heading opened

Programda Çin-Türkiye ekonomik ilişkilerine de özel

for the Chinese-Turkish economic relations. While the

bir başlık açılmıştı. Geçtiğimiz yıl düzenlenen zirve ise

summit, which was organized last year, concentrated on

teknoloji, dijital büyüme ve inovasyon başlıklarına yo-

the headings of technology, digital growth and innovation,

ğunlaşırken katılımcılarla başarı hikayeleri paylaşılmıştı.

it also shared the success stories. Industry 4.0 became

Endüstri 4.0, 2016 zirvesinin ön plana çıkan başlıkların-

one of the headings that came to the forefront in the 2016

dan olmuştu.

summit.

Ekonomiye yön verenler buluşuyor

Those who steer economy meet

Dünyanın prestijli etkinlikleri arasında yer alan Uludağ Eko-

Among the world’s most prestigious activities, the Uludağ

nomi Zirvesi bu yıl 24-25 Mart günlerinde gerçekleştiriliyor.

Economy Summit is held this year on 24-25 March. The

Ekonomi dünyasının nabzını tutacak Uludağ Ekonomi
Zirvesi’nin bu yılki oturum başlıkları “Sosyal Şirket: Eğitim ve İstihdam”, “Enerjinin Yarını”, “Yeni Yükselen Dalga:
Yükselen Teknolojiler”, “Yarının Liderleri”, “Yeni Türkiye,
Yeni Büyüme Hikayesi”, “İyi Şirket ve Y Kuşağında Liderlik”, “Bankacılık: Gelecek Nasıl Olacak?”, “Girişimcilik:
Türkiye Ne Yapmalı?”, “Yeni Global Düzen: Ekonomi ve
Politika”, “Feragat Zamanı”, “Yatırım 2023: Altyapı, Sağlık, Savunma”, “Gayrimenkul: Büyümenin Yeni Yönü” ve
“Eğitim: Kalkınmanın Motoru” olarak belirlendi. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ın
bir konuşma yapacağı 2017 Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde
Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi Yönetim Kurulu
Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik de “Yeni Nesil
İnovasyon” başlıklı bir oturuma katılacak. Uludağ Ekonomi Zirvesi’nin bu yıl da ülkemizde ve dünyada büyük
ses getirmesi bekleniyor.

session headings of the Uludağ Economy Summit of this

Gündem

Lineup

year, which will keep track of the trend of the world of

Uludağ Ekonomi
Zirvesi’nin bu yıl da
ülkemizde ve
dünyada büyük ses
getirmesi bekleniyor.
The Uludağ Economy
Summit is expected to
create a great impact in
our country and in the
world this year, as well.

economy, were determined as “Social Company: Education & Employment”, “Future Of Energy”, “New Digital Wave:
Rising Technologies”, “Leaders Of The Future”, “New Turkey,
New Growth Story”, “Good Company & Leadership in
Generation Y”, “Banking: How the Future Will Be Formed?”,
“Entrepreneurship: What Should Turkey Do?”, “New Global
Order: Economics & Politics”, “Time For Renunciation” ,
“Investment 2023: Infrastructure & Health”, “Real Estate:
New Direction of Growth”, “Education: Driving Force of
Development”.
In the 2017 Uludağ Economy Summit, in which Minister of
Transport, Maritime Affairs and Communication will deliver a speech, Chairman of Board and Director General of
PTT Kenan Bozgeyik will participate in a session titled “New
Generation Innovation”. The Uludağ Economy Summit is
expected to create a great impact on our country and on
the world this year, as well.

Sosyal Ağ SavaşlarInda
Yenİ Cephe:

Yapay Zeka

Perspective

New Front in
Social Network Wars:

Buğra Ayan

Perspektif

Artificial Intelligence
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“Arkadaşını bul!” sloganıyla yola çıktığı
bilinen Facebook artık bir internet
sitesinden öte, yapay zekadan artırılmış
gerçekçiliğe kadar birçok konuda özel
çalışmalar yapan, uydulara sahip bir güç.
Facebook, which is known to have
started with the slogan of “Find your
friend!” is now beyond a web site; it is a
power carrying out specific researches
on many subjects from artificial
intelligence to augmented reality.

Geçtiğimiz 10 yılın önemli başlıklarından sosyal

One of the important headings of the past 10

ağlar etki sahasını genişleterek hayatımıza yön

years, social networks continue to shape our

vermeye devam ediyor. Özellikle Facebook’un

lives by enlarging its field of impact. Especially

kurucusu Mark Zuckerberg’in hamleleri sosyal

the moves by the Facebook founder Mark Zuck-

ağların nereye evrileceğine dair ipuçları verir

erberg has the feature of giving clues about how

türden.

social networks evolve.

“Arkadaşını bul!” sloganıyla yola çıktığı bilinen

Facebook, which is known to have started with

Facebook artık bir internet sitesinden öte, ya-

the slogan of “Find your friend!” is now beyond

pay zekadan artırılmış gerçekçiliğe kadar bir-

a web site; it is a power carrying out specific

çok konuda özel çalışmalar yapan, uydulara
sahip bir güç.

researches on many subjects from artificial intelligence to augmented reality.

Bu başlıkların her biri kıymetli fakat yapay

Each of these headings is valuable but artificial

zeka ayrıca odaklanılması gereken bir konu.

intelligence is a subject on which one must spe-

Çünkü yapay zeka Facebook kurucusunun

cifically focus because it is one of the most im-

toplumsal hedeflerinin gerçekleşmesi için en

portant tools through which the societal targets

önemli araçlardan biri.

of the Facebook founder can be accomplished.

Öncelikle Facebook’un yapay zeka serüvenine

First of all, let’s take a brief look at Facebook’s

kısaca bakalım.

artificial intelligence adventure.

2012 yılında 700 milyon kişinin paylaşımlarını,

The social network, which declared in 2012 that

beğenilerini anlamlandıracağını ilan eden

it would interpret the shares and likes of 700

sosyal ağ bu konuya verdiği önemi 2014 yılında

million people in 2012, reinforced the importance

“Facebook AI Research” (FAIR) projesini haya-

it has given to this subject by carrying the “Face-
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ta geçirerek pekiştirmiş. Yaklaşık 350 kişinin görev aldığı

book AI Research”(FAIR) project into effect in 2014. In the

birimde makine öğrenmesinden insan-bilgisayar etkile-

department in which approximately 350 thousand people

şimine kadar birçok alanda uzmanlar çalışıyor.

are assigned, specialists work in many fields from machine

2014 yılında Brezilya’da gerçekleşen depremler sırasın-

education to human-computer interaction.
Working on the pattern of Facebook use during the earth-

2016 yılında ise “Kedi insanı mısınız yoksa köpek insanı

quakes which occurred in 2014 in Brazil, the FAIR tried to

mı?” başlığıyla insan davranışlarından hareketle kişinin

understand whether man is close to cat or dog character-

kedi karakteristiklerine mi yoksa köpek karakteristikleri-

istics by departing from the human behaviors under the

ne mi yakın olduğunu anlamaya çalışmış.

heading “Are you a cat person or a dog person?”

Facebook’un yapay zeka platformu, 2017 itibarıyla ise

The artificial intelligence platform of Facebook turned

FBLearner Flow üzerinden ayda 1 milyonu aşkın yapay

into a center in which over 1 million artificial intelligence

zeka deneyi gerçekleştirilen bir merkeze dönüştü. De-

experiments are held monthly over FBLearner Flow as of

Perspektif Perspective

daki Facebook kullanım örüntüsü üzerine çalışan FAIR,

Facebook’un yapay zeka
platformu ayda 1 milyonun
üzerinde yapay zeka
deneyi gerçekleştirilen bir
merkeze dönüştü.
The artificial
intelligence platform
of Facebook turned
into a center in which
over 1 million artificial
intelligence experiments
are held monthly.
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Mark Zuckerberg
gelecekte gündeminde
yer alacak iki konunun
yapay zeka ve dünyayı
daha iletişimsel bir
noktaya getirmek
olduğunu belirtiyor.
Mark Zuckerberg expresses
that the two subjects which
would be on his agenda
in the future are artificial
intelligence and the idea
of bringing the world to a
more communicative point.
rin öğrenme platformu Caffe2Go’yu geliştiren mavi

2017. The Blue Giant, which developed the deep learning

dev, geçtiğimiz günlerde özel mesajları yapay zeka ile

platform Caffe2Go, recently, shared the information that

analiz edeceği bilgisini paylaştı. Yani teyzenizin kızına

they would be able to analyze the private messages via

gönderdiğiniz yemek tarifini beğenenlerin sevdiği bir

artificial intelligence. In other words, don’t be surprised if

başka yemeği yan taraftaki reklamlarda görürseniz

you see the recipe liked by the ones who liked the recipe

şaşırmayın.

you sent to your aunt’s daughter.

Yapay zeka ile ilgili bu çalışmalardan Zuckerberg’in iç

From these studies on artificial intelligence, let’s turn to

dünyasına geçelim. Kendisinin yaptığı açıklamalar ile

the inner world of Zuckerberg. Evaluating together the

bu gelişmeleri beraber değerlendirdiğimizde daha da

statements he made and these developments, we reach a

farklı bir noktaya ulaşıyoruz.

completely different point.

Birçok girişimi destekleyen Y Combinator isimli şirketin

Giving a speech on the YouTube channel of the company

YouTube kanalına konuşan Mark Zuckerberg gelecekte
gündeminde olacak iki konunun yapay zeka ve dünyayı
daha iletişimsel bir noktaya getirmek olduğunu dile
getiriyor. Dünyayı daha iletişimsel bir yere getirme fikrinin detaylarını ise 2012 yılında Forbes’ta “Zuckerberg
Açık Toplum İstiyor” başlığıyla yayımlanan bir mektupta

called Y Combinator which supports many initiatives, Mark
Zuckerberg expressed that the two subjects which would
be on his agenda in the future are artificial intelligence and
the idea of bringing the world to a more communicative
point.

bulabiliyoruz: “Facebook’u başlangıçta bir şirket kur-

We can find the details of the idea to bring the world to a

mak için hayata geçirmedim. Bir sosyal misyonu yerine

more communicative point in the letter published in Forbes

getirmek için inşa ettim. Bu misyon, dünyayı daha açık

under the heading “Zuckerberg demands open society” in

ve iletişimsel bir yer haline getirmekti. Biz insanların

2012: “ In the beginning, I did not carry Facebook into effect

birbirine bağlanmasının daha şeffaf hükümetler ve

to establish a company. I did it to carry out a social mission.

sosyal kurumlar doğuracağını düşünüyoruz.”

This mission was to turn the world into a more open and
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Burada da dile getirildiği gibi Facebook hiçbir zaman

communicative place. We think that connecting people

sadece bir internet sitesi olarak var olmadı. Toplumları

will lead up to more transparent governments and social

dönüştürebilecek bir güç olduğu kısa sürede fark edildi

institutions.”

ve bu yönde evrildi. Ayrıca Zuckerberg bu düşüncelerini
hayata geçirmek için daha Facebook’un ilk günlerinde
Joe Green isimli arkadaşının Essembly isimli projesini

As expressed here, Facebook never existed merely as a
web site. The fact that it is a power that can transform

destekledi.

the society was realized in a short period of time and it

2005 yılında açılan Essembly projesi kendini “partici ol-

ry these thoughts into effect, Zuckerberg supported Joe

mayan politik bir sosyal ağ” olarak tanımlıyor, üyelerinin
politik görüşler etrafında birbirleriyle bağlantı kurmasını
sağlıyordu. Her ne kadar desteklense de proje sosyal

changed in that direction. Furthermore, in order to carGreen’s, one of his friends’ project called Essembly in the
early days of Facebook.

ağların doğasında kendisine yer bulamayınca 2010 yı-

The Essembly project, which started in 2005, defines itself

lında kapandı. Fakat Joe Green 2013 yılında Forward.us

as “a nonpartisan political party”, and helps their members
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Facebook hiçbir
zaman sadece
bir internet sitesi
olarak var olmadı.
Toplumları
dönüştürebilecek
bir güç olduğu
kısa sürede fark
edildi ve bu yönde
evrildi.
Facebook never
existed merely
as a web site.
The fact that it
is a power that
can transform
the society was
realized in a short
period of time
and it changed in
that direction.
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isimli “politik lobi” hareketinin başında tekrar sahneye

connect with each other around their political thoughts.

çıktı. Tabii ki hareketin en büyük destekçilerinden biri

Even though it was supported, the project came to end as

de Mark Zuckerberg’ti. Forward.us yeni ismiyle Fwd.

it did not find itself a place within the nature of the social

us halen çalışmalarına devam ediyor. Zuckerberg’in

network. However, Joe Green got on the stage again as the

Trump karşıtı açıklamalarına benzer Trump karşıtı bir

head of the movement of the “political lobby” called For-

konum almış durumda.

wards.us in 2013. Of course, one of the greatest supporters

Peki, Facebook’un bu toplumsal hamlelerinde yapay
zeka denkleme nasıl girecek? Bugün merak edilen en
önemli nokta bu. Çünkü yapay zeka birçok anlamda
sosyal medya savaşlarını etkileyebilecek türden bir

of the movement was Mark Zuckerberg. Forward.us still
continues its works under its new name Fwd.us. It adopts
an anti-Trump position which is similar to the anti-Trump
statements of Zuckerberg.

araç. En basitinden algı yönetimini ele alalım. Sosyal

Well then, how will artificial intelligence enter the equation

ağlar dendiğinde artık yediden yetmişe herkesin bildiği

in these social moves of Facebook? This is the most import-

bir şey var: Sosyal ağlar üzerinden bilgi kirliliği ve algı

ant point about which one is curious today because arti-

yönetimi yapılıyor.

ficial intelligence is a kind of tool that can influence social

Şimdiye kadar bütün bunlar insanlar tarafından yapı-

ment into consideration. There is one thing everyone knows

lıyordu. Fakat yapay zeka devreye girdiğinde ve karşı
tarafın hareketlerine göre kendisini geliştirdiğinde algı
yönetimi yapabilen makinelerle karşı karşıya kalabile-

media wars. For example, let’s take perception managewhen it comes to social networks: Information pollution
and perception management are carried out over them.

ceğiz.

Until now, all these issues were carried out by people.

Bu güce Facebook sahip olduğunda ise ister ekonomik

itself in alignment with the acts of the counter party, we

ister toplumsal hamlelerinde sizi konumlandırmak için

might be facing machines which can carry out perception

bireylere göre özelleşmiş algı yönetimleri yapabilecek.

management.

Tabii bunun yanında yapay zeka teknolojisini kullanarak kullanıcıyı mutlu edecek, siteye bağlayacak birçok

However, when artificial intelligence steps in and develops

When Facebook acquires this power, it can carry out per-

geliştirme de yapacak.

ception management specialized for individuals in order to

Hal böyle olunca da sosyal ağ savaşları yeni bir cep-

will carry out many developments which will make the user

heye girecek ve çok daha sert yaşanmaya başlayacak.

happy and bind them to the web site.

Sosyal ağ savaşlarının ilk 10 yılında Amerika’nın Avru-

Under these circumstances, social network wars will open

pa’da ve Güney Kore gibi kendine yakın olan stratejik

a new front and will be fought even more fierce.

position you in its economic and social moves. Of course, it
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ortaklarında yayıldığını gördük. Buna karşılık olarak Çin,
Rusya, Almanya gibi bazı ülkeler bir şekilde kendi sosyal
ağlarını ortaya çıkarabildi. Geçtiğimiz yıllarda Rusya
tıpkı Amerikan sosyal ağları gibi bir yayılmacılığa girişti.
Burada en çok illegal içerik kullandı ve kısmen mevzi
kazandı.
Fakat yapay zeka bu denklemleri yeni baştan şekillendirebilecek bir silah. Eğer diğer ülkelerin sosyal ağları
Facebook’un bu hızlı hamlelerine cevap veremezse kazandıkları mevzileri kaybedebilirler.
Bu arada yapay zekayla bizim gibi kendi sosyal ağlarına
sahip olmayan ülkeler için de sosyal ağ savaşlarında son
dönemeçlerden birine giriyoruz. Geç olmadan Türkler
bu sahnede yer almalı. Yoksa “Kedi mi köpek mi” diye
toplumları laboratuvara sokmaya çalışan bir Amerikan
şirketinin denekleri olmaktan kaçamayacağız.

Perspektif Perspective

Yapay zeka mevcut
denklemleri yeni baştan
şekillendirebilecek
bir silah. Eğer diğer
ülkelerin sosyal ağları
Facebook’un bu hızlı
hamlelerine cevap
veremezse kazandıkları
mevzileri kaybedebilirler.
Artificial intelligence is
a tool that may reshape
current equations. If
the social networks
of other countries
cannot respond to
these speedy moves by
Facebook, they will lose
their positions.

In the first 10 years of social network wars, we observed
that America spread in Europe and in its close strategic
partners such South Korea. In return, China was able to
make its social networks spread in some countries such as
China, Russia and Germany. In the previous years, Russia
has gone through a propagation which is similar to the
American networks. Here, mostly illegal content was used
and Russia acquired a partial position.
However, artificial intelligence is a tool that may reshape
these equations. If the social networks of other countries
cannot respond to these speedy moves by Facebook, they
will lose their positions.
Meanwhile, we are in one of the final turning points in social network wars for the countries which do not have social networks and artificial intelligence like us. Turks should
get on this stage before it’s too late. Otherwise, we will not
be escape from being the subjects of an American company which would like to take the societies into a laboratory
with the question “Cat or dog”?

‘da her şey
evinizin rahatlığında
elinizin altında
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Röportaj

PROF. DR. METIN YEREBAKAN:

PTT BUGÜN KÜRESEL
ŞIRKET OLMA YOLUNDA

TODAY, THE PTT IS ON THE WAY OF
BECOMING A GLOBAL COMPANY
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Başbakan Başdanışmanı Prof. Dr. Metin
Yerebakan, PTT A.Ş.’nin bilgi odaklı yeniden
yapılanma süreci içinde olduğunu belirterek,
“PTT Entegre Yönetim Sistemi’ne geçme
çabasında. PTT bu sisteme tam entegre
olduğunda dünyadaki emsalleri ile aynı dili
konuşacak, işbirliklerini artıracak, ülkemizin
refahına katkı sağlayacaktır” diyor.
Indicating that the PTT is in the process
of reorganization, Prof. Metin Yerebakan,
Senior Advisor to Prime Minister says, “The
PTT is making effort for transition to the
Integrated Management System. When the
PTT is fully integrated into this system, it will
talk the same language as its counterparts
in the world, collaborations will increase and
it will contribute to our country’s welfare.”

PTT 176 yıllık köklü bir geçmişe sahip.

The PTT has a rooted history of 176

PTT’nin Türkiye’nin haberleşme tari-

years. Can we learn your evaluations

hindeki önemine ilişkin değerlendir-

regarding the importance of the

melerinizi alabilir miyiz?

PTT in the communication history of

PTT 1990’lara kadar Türkiye’nin her

Turkey?

şeyiydi. Güvenlik ve istihbarat ayağıy-

The PTT was everything for Turkey

dı, insanlara ulaşan en etkin iletişim

until the 1990s. It was the security

altyapısıydı. Türkiye’nin adeta sinir

and intelligence base and the most

sistemiydi yani. Her yere ulaşabilen bir

effective communication infrastruc-

kurumdu. PTT birçok posta ve telefon

ture that reached people. In a way, it

donanımını üreten, bakımını yapan

was Turkey’s nervous system. It was

merkezdi. İstanbul’da en eski posta

an institution that could reach every-

merkezimiz Sirkeci’deki Büyük Pos-

where. The PTT was a company that

tane’nin içindeki müze ile Ankara’daki

produced many post and telephone

müzeyi gezdiğimizde 176 yıllık tarihi

hardware and that carried out their

film şeridi gibi çok güzel bir şekilde

maintenance. When you visit the mu-
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görebiliriz. Pul sadece bir şeyi bir yerden bir yere gönderen
unsur değil, aslında büyük bir temayı işleyen enstrümandı.
PTT pul koleksiyonu aracılığıyla ülkemize gerçekten ciddi
bir kültür aşısı yapmıştır, yapmaya da devam ediyor. Ayrıca
çocuklarımıza da pul kültürünü aşıladı. Benim gözlemim,
aslında PTT 1995’ten sonra cep telefonu çıkınca bir ufak
sarsıntı geçirdi, fakat hemen sonra hızlı bir yapılanma
yaşadı. Bugün küresel bir şirket olma yolunda.
PTT’nin yıllar içindeki gelişim sürecini yakından takip ettiniz. Size göre PTT’nin gelişimi nasıl bir seyir izledi?
Geçmişle mukayese ettiğimizde postanın at arabalarıyla
dağıtıldığı bir dönemden bugün uçaklarla, en gelişmiş taşıma araçlarıyla dağıtıldığı bir döneme geldik. PTT binlerce
araçlık filosuyla iyi bir yapıya ulaştı. Dünya Posta Birliği
(UPU) yaklaşık 2000 delegenin katıldığı 26’ncı Kongresini
İstanbul’da gerçekleştirdi. 2020’ye kadarki yönetişim
stratejisi “İstanbul Stratejisi” adıyla Türkiye’de alınan kararları uygulama şeklindedir. Uygulamadan sorumlu olan
yani dünyanın yaklaşık 200 ülkesinin posta idaresinde posta düzenlemesi ve prosedürlerini yöneten birimin başında

seum inside the Grand Post Office in Sirkeci, which is our

Röportaj Interview

oldest post center in İstanbul, and the museum in Ankara

“PTT pul koleksiyonu
aracılığıyla ülkemize
gerçekten ciddi bir
kültür aşısı yapmıştır,
yapmaya da
devam ediyor.”
“Owing to the
stamp collection,
the PTT has made
a serious cultural
transfusion to our
country and it
continues
to do so.”

you can see very well the history of 176 years flashing
before your eyes. Stamp wasn’t only an element that
conveys something from one place to another but also an
instrument that treated a theme. Owing to the stamp collection, the PTT has made a serious cultural transfusion
to our country and it continues to do so. Furthermore, it
also transfused the culture of stamp to our children. What
I have observed is that the PTT had a small tremor after
1995 with the invention of cellphones, but later it experienced a rapid structuring. Today, the PTT is on the way of
becoming a global company.
You closely followed the developing process of the PTT
throughout the years. According to you, what kind of a
process was the development of the PTT?
Compared to the past, from a period when the posts were
delivered via postal carriages, we have reached a period
when the posts are delivered with the most developed
transportation vehicles today. The PTT has reached a
good structure with its fleet of thousands of vehicles. The
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“2020’ye kadar Dünya
Posta Birliği’nin
süreçlerini uygulamaktan
ve uygulamaları da
gözlemlemekten
sorumluyuz.”
“We are responsible
of applying the
processes of
the Universal
Postal Union and
monitoring the
applications until
2020.”
da PTT A.Ş. Genel Müdürümüz var. Bu Türkiye açısından

Universal Postal Union (UPU) carried out its 26th Congress

nerede olduğumuzu resimleyen en güzel kanıttır. 2020’ye

in İstanbul participated approximately by 2000 dele-

kadar Dünya Posta Birliği’nin süreçlerini uygulamaktan ve

gates. The governance strategy until 2020 is in the form of

uygulamaları da gözlemlemekten sorumluyuz. PTT’mize

applying the decisions taken in İstanbul under the name

duyulan güven olmasaydı bu gerçekleşmezdi. Kararlar

of “İstanbul Strategy”. Our PTT Director General is in the

bile büyük ölçüde yine PTT’nin önerileri ile alındı.

chair which is responsible of the application, in other

PTT A.Ş.’nin son dönemde içinde bulunduğu atılım ve
yenilenme süreci ile ilgili görüşleriniz nelerdir?
PTT’nin birçok hamlesi var. Ama en fazla önem verdiğim
hamlelerinden biri, önce işi güzel yapmayı hedeflemiş
olması. PTT’yi, yaptığını analiz edip eksikliklerini resimleyip
daha güzelini yapmaya kendini adamış gördüm. Bence işin
iksiri bu. PTT, Entegre Yönetim Sistemi’ne geçme çabasında. Kamu yönetiminde Entegre veya Bütünleşik Yönetim
Sistemi PTT ile etkileşen tarafları mutlu etmeye, kurumsal
aidiyeti ve verimliliği artırmaya odaklıdır. PTT bu sisteme
tam entegre olduğunda dünyadaki emsalleri ile aynı dili
konuşacak, işbirliklerini artıracak, ülkemizin refahına katkı

words the chair of the administrative unit which manages
the postal regulations and procedures in the postal administrations of around 200 countries of the world. This
is the best proof depicting where we are as Turkey. We
are responsible of applying the processes of the Universal
Postal Union and monitoring the applications until 2020.
If there weren’t trust in our PTT, this could not have happened. Even the decisions were mostly taken upon the
proposals of the PTT.
What are your thoughts regarding the breakthrough
and renewal process the PTT is experiencing in the recent period?

sağlayacaktır. Çok önemli bir şey. Hiçbir kurum bu kadar

The PTT has many moves. However, one of its moves,

kapsamlı bir platform geliştirmiyor. PTT, bilişim güven-

to which I give the most importance, is that it has firstly

liği dahil dört standardı bir potada eritiyor. Gördüğüm

targeted doing its job very well. I observed that the PTT

94

kadarıyla artık PTT’de işleri sadece Genel Müdür değil,
süreç sahipleri yapacak. TÜBİTAK adına bunu denetleyen, modelleyen bir ekibin başındayım. Bunu gözlerimle
görüyorum. Buradaki insanların heveslerinin artarak
devam etmesi ve iyi yolda gitmesi bana çok büyük bir cesaret veriyor. İşi iyi yapmak için uygunsuzlukları minimize
etmek gerekir. İşte bu sistem bunu yapıyor. Bugün 35-40
kişiye Uluslararası Sistem Denetim Sertifikası verildi, ben
de şahit oldum. Bu belge dünya çapında ünlü bir belge.
Demek ki bir kuruluşta 35-40 kişi sadece yönetim sistemini yürütmek için yapılandı. Bundan daha önemli bir şey
görmedim. PTT’nin gerçekten çekirdek kapasitesi burada.
Bilgi her şeyi değiştiren en büyük maniveladır. PTT bilgi
odaklı yeniden yapılanma süreci içinde. Yeni bir PTT göreceğimize inanıyorum.
PTT’nin dönüşüm süreci kapsamında araç filosunun da
yenilenmesi söz konusu. Bu çerçevede gerçekleştirilen
Araç Tipolojisi Çalıştayı’nın önemi hakkında neler söylemek istersiniz?

has dedicated itself to do it better after analyzing what
it had done and picturing its deficiencies. In my opinion,

Üniversite hocasıyım, malzeme ve tasarım alanında

this is the formula of the job. The PTT is making efforts

yetkinliğim var. Buranın demiryolu ve tekerlekli olmak

for transition to the Integrated Management System.

üzere birçok aracını tasarlamış bir kişiyim. PTT’nin araç

The Integrated and Embedded Management System in

tipolojisi konusunda bir standardı yoktu. Bu noktada Genel

public management is focused on making the parties interacting with the PTT happy and increasing institutional
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attachment and efficiency. When the PTT is fully inte-

“PTT bilgi odaklı
yeniden yapılanma
süreci içinde. Yeni bir
PTT göreceğimize
inanıyorum.”

grated into this system, it will talk the same language as

“The PTT is in a
restructuring stage
based on information.
I believe that we will
see a new PTT.”

process, not just the Director General. I am the head of a

its counterparts in the world, collaborations will increase
and it will contribute to our country’s welfare. This is a
very important thing. No other institution develops such
a comprehensive platform. It comprises four standards
including the security of informatics. Afterwards, as I have
seen, the works will be monitored by the owners of the
team supervising and monitoring this in the name of the
Scientific And Technological Research Council Of Turkey
(TÜBITAK). I see it myself. The fact that the enthusiasm of
these people continue increasingly and that it goes well
gives me great courage. In order to do a good job, one
has to minimize the inappropriateness. Thus, this system
does so. Today 35-40 people were given the International System Supervision Certificate, I witnessed, as well.

95

“PTT’nin Araç
Tipolojisi
Çalıştayı
raporunu
gördüm ve
gurur duydum.”
“I saw the
PTT’s Vehicle
Typology
Workshop
report and
was proud.”
Müdür’ü kutluyorum. Çünkü araçlar ne kadar standardize

This is a worldwide known certificate. That means in an

edilirse, konfigürasyonları ihtiyaca göre ne kadar tanım-

institution, 35-40 people were structured only to execute

lanırsa masrafı o kadar düşer, bakımı o kadar kolaylaşır

the management system. I haven’t seen anything more

ve işletme o kadar rasyonel hale gelir. Genel Müdür bunu

important than that. The core capacity of the PTT is re-

görmüş, Araç Tipolojisi Çalıştayı diye bir çalıştay düzenledi.

ally here. Knowledge is the greatest lever that changes

Çalıştay raporunu gördüm ve gurur duydum. En azından

everything. The PTT is in a restructuring stage based on

PTT çalışanlarının artık gelişigüzel araç değil ihtiyaçlarına

information. I believe that we will see a new PTT.

uygun ekonomik, hızlı ve esnek çözüm üreten araç seçmek
durumunda olduğunu herkes gördü. Bu bilincin burada
yerleşmesi ve görülmesi de bir değişim adımıdır.
PTT A.Ş.’nin dünya markası olma hedefi var. Sizin bu
konudaki görüşleriniz nelerdir?

The renewal of the vehicle fleet of the PTT within the
framework of this transition process is in question. What
would like to say about the importance of the Vehicle Typology Workshop held within the framework of this process?
I am an academician, I have competence in material

PTT A.Ş. Genel Müdürü Kenan Bozgeyik ile Ulaştırma

and design. I am someone who designed many vehicles

Bakanlığı’nda birlikte çalıştım. Kendisi çalışkan bir kişi.

on wheels and on railway. The PTT has no standards

Burada da bir sinerji oluşturmuş. Genel Müdür’ün hücum

regarding vehicle typology. I congratulate the Director

oynamayı seven bir kişiliği var ve Türkiye’nin koşulları da

General at this point because the more standardized the

bunu istiyor. Kamu yöneticisinin hücum oynaması lazım.

vehicles and the more their configurations are defined,

Bunu yapabilmesi için şirketi daha kârlı hale getirip

the costs are that much reduced, their maintenance are

çalışanları daha mutlu kılması gerekiyor. Genel Müdür’ün

that much facilitated and the management becomes that

bu konuda gerçekten beklentilerin de üstünde bir hamlesi

much rational. The Director General has realized that. A

ve gayreti var. Ama şunu bilin ki; büyük hamleler için de

workshop called the Vehicle Typology Workshop was car-

esas yatırım olan yetkinlik kazanmış, bilgi ve beceri ile

ried out. I saw the workshop report and became proud of

donanmış entelektüel birikimli iş gücü çok önemli. Hızla il-

it. At least everyone saw that the PTT workers are in a po-
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erlerken geriye doğru döndüğünde “Buyurun efendim” di-

sition to choose economic, speedy and flexible vehicles in

yen, emre amade iş gücünün varlığı başarının anahtarıdır.

alignment with their needs and not in a random manner.

Genel Müdür PTT’yi yeni PTT’ye dönüştürüyor. PTT’nin bir
dünya şirketi olmaya doğru bu yeni yolculuğu bir diriliş
öyküsüne benziyor. PTT ile ortaklaşa rekabet etmek isteyen
şirketler “Birlikte olalım” diye PTT’nin kapısını çalacak,
bundan eminim. Türkiye’nin jeopolitik konumu da coğrafi
konumu da bunu gösteriyor. Evet, olacak. Genel Müdür
kendini buna adadı ama dönüp arkasına baktığında
büyük bir kalifiye iş gücünün olması lazım. PTT’de görmek
istediğim en önemli şey insan fabrikası kurulması. Çünkü
PTT’yi temsil eden insanların da Genel Müdür’ün gözüyle
ve beklentilerine uygun olarak topluma mesaj vermeleri,
toplumla entegre olmaları lazım. Burada hiçbir kuruluşta
olmayan bir yapılanma, hiçbir kuruluşta olmayan, kullandığı araçları bile standardize edecek mantığa sahip
bir işletme var. PTT’nin UPU rüzgarı ile yelken açmış yeni
yolculuğu bir dünya şirketi olma konusunda cesaret vermektedir. PTT’mize iyi yolculuklar dileriz.

The fact that this awareness is rooted and seen here is a
step towards change.
The PTT Corp. has the target of becoming a global
brand. What are your opinions regarding this subject?
I worked with the PTT Corp. Director General Kenan
Bozgeyik at the Ministry of Transportation. He is a
hard-working person. He brought synergy here, as well.
My Director General has a personality of working offensive and the conditions of Turkey necessitate that. The
government executive should play offensive. In order to
achieve this, he has to make the company profitable and
make the employees happier. The Director General has
really moves and efforts beyond expectations. However,
know that for the big moves intellectual workforce that is
adorned with information and skill and that has competence which is the main capital, is vey important. While
moving forward rapidly, the existence of a labor force
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which says “Yes, sir” and which is at command is the key

“PTT’de hiçbir
kuruluşta olmayan
bir yapılanma,
kullandığı araçları
bile standardize
edecek mantığa
sahip bir işleyiş var.”
“In the PTT, we have
a functioning, a
mentality that will
even standardize its
vehicles, which one
cannot observe in any
other organization.”

to success.
The Director General transforms the PTT into the new
PTT. The new journey of the PTT resembles a history
of resurrection towards being a global company. I am
sure that all the big companies that will like to compete
with the PTT will knock on the PTT’s door to say, “Let’s
be together.” The geopolitical and geographical position
of Turkey points out that. Yes, it will be so. The Director
General dedicated himself to that but when he turns and
looks back, he has to have a great qualified workforce.
What I would like to see in the PTT is the establishment of
a human factory because those who represent the PTT
must give messages to the society through the eyes of the
Director General and through his expectations and they
have to integrate with the society. Here, we have an organization, a mentality that will even standardize its vehicles, which one cannot observe anywhere else. The new
journey of the PTT which sailed through the UPU wind
gives courage in terms of becoming a global company.
We wish our PTT a good journey.
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NAIROBI

Between the natural
life and modern living

Yakup İmre
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DOĞAL YAŞAMLA
MODERN HAYAT ARASINDA

Son yıllarda gerçekleştirdiği atılımlarla
adından söz ettiren Doğu Afrika ülkesi
Kenya’nın başkenti Nairobi, hem Afrika
dendiğinde akla gelen doğal yaşam imgesini
hem de metropol hayatının özelliklerini yansıtır.
The capital of the Eastern African country
which has made a name for itself with the
leaps it has taken in the recent years, Nairobi
reflects both the image of the natural life that
springs to mind when Africa is in question
and the features of the metropolitan life.
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Afrika birçok özelliğiyle diğer kıtalardan ayrılır. Bu
özelliklerin kimi bir bakışta anlaşılabilecek düzeydedir,
kimini fark etmek içinse konuya biraz daha derinlemesine bakmak gerekir. Afrika’nın ayrıntılarıyla incelenmesi
gereken farklılıklarının başında Batı Avrupa’nın başını
çektiği modern hayatın simgesi konumundaki birçok
ögenin tersini simgelemesi gelir. Modern dünya ne
kadar homojense Afrika o kadar heterojendir, modern
hayat ne denli korunaklıysa Afrika o denli “vahşi” unsurlar barındırır. Suyuyla, havasıyla, gıdasıyla, beslenme
alışkanlıklarıyla, güneşi ve rüzgarıyla, sosyal ağları ve
insan ilişkileriyle özgündür Afrika. Bu nitelik en çok da
yaban hayatla birlikte gösterir kendini. Göz alabildiğine
uzanan verimli ovalar üzerinde otlanan, avlanan, koşturan hayvanların çoğunu dünyanın diğer kıtalarında
görmek için ancak hayvanat bahçelerine gitmek gerekir.
Onların avlanma, beslenme, üreme gibi doğal yaşamına
ait davranışlar ise belgesellerde izlenebilir. Afrika bu yönüyle modern hayatın içinde uzun süredir yer almayan
doğayı ve kadim zamanlardan bu yana insana her daim
tehdit oluşturan doğal yaşamı simgeler. Afrika dendiğinde ortaya konulabilecek bu ayrımları tek başına karşılayabilecek ülkelerden biri ise Kenya’dır. Geniş ovaları, göz
alabildiğine uzanan otlakları, vahşi yaşama ev sahipliği

Africa is distinguished from other continents with its
many properties. Some of these properties are at the
comprehensible level at the first glance, whereas one has
to analyze the issue more in depth in order to realize some
others. Among the first differences of Africa that has to be
analyzed in detail is the representation of reverses of many
factors which have the feature of being the symbols of the
modern life headed by the Western Europe; as homogenous as the modern world is, so heterogeneous is Africa; as
protected as modern life is, so includes Africa such “wild”
elements. Africa is unique with its water, air, food, nutritional habits, sun and wind, social network and human relations. This property mostly manifests itself through wild life.

Destination:World

Dünya destinasyonları

In order to see most of the animals, which graze, hunt and
run on fertile plains that stretch all around, one has to go

Nairobi, 1899 yılında kurulmuş genç bir yerleşimdir.
Eyaletlerden oluşan bir yönetim sistemine sahip Kenya’nın
merkezî başkenti olduğu gibi aynı adlı eyaletin de başkenti
statüsündeki şehir, Nairobi Nehri’nin üzerinde yer alır.
Established in 1899, the city, which is the central capital of
Kenya that has a governmental system composed of districts,
and which also has the status of capital of the district with the
identical name, is situated on the Nairobi River.
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yapan topraklarıyla bilinen Kenya’nın bilhassa son yıl-

to zoos in other continents. The behaviors which belong to

larda öne çıkan bir başka özelliği vardır: Batılı yaşam

the natural life such as hunting, feeding, reproduction can

tarzına da kucak açan başkent Nairobi.

be watched in the documentaries. Owing to this property,

Doğu Afrika’nın en yüksek nüfusa sahip şehirlerinden biri
olarak sivrilen Nairobi, 1899 yılında kurulmuş genç bir
yerleşimdir. Eyaletlerden oluşan bir yönetim sistemine
sahip Kenya’nın merkezî başkenti olduğu gibi aynı adlı
eyaletin de başkenti statüsündeki şehir, Nairobi Nehri’nin üzerinde yer alır. Bereketli topraklarda bulunduğu
ilk bakışta anlaşılan bu kendine özgü kent, son yıllarda
küresel çapta birçok şirket ve organizasyona ev sahipliği
yapan, politika ve finans dünyasının Afrika’daki merkez-

Africa symbolizes the nature, which hasn’t taken place in
modern life since long time and the wild life, which has always posed a threat to man since the ancient times. When
it comes to Africa, one of the countries that can meet these
distinctions alone is Kenya. Known for its huge lowlands,
vast grasslands and fields hosting wild life, Kenya has another property which comes to the forefront especially in
the recent years. The capital Nairobi which embraces the
Western life style, as well.

lerinden biri olarak değerlendirilen, sosyal, kültürel ve

Nairobi, which comes to the forefront as one of the most

sanatsal alanlarda önemli gelişmeler kaydeden dinamik

populated cities of Eastern Africa, is a young settlement

ve gelecek vadeden bir yapıya sahiptir. Yerel dilde “yeşil

established in 1899. The city, which is the central capital

ve sulak yer” anlamına gelen Nairobi kelimesinin işaret

of Kenya that has a governmental system composed of

ettiği verimli yapıyı koruyan ve her geçen gün daha da

districts, and which also has the status of capital of the

geliştiren Nairobi’de yükselen gökdelenler finans dünya-

district with the identical name, is situated on the Nairobi

sının katettiği aşamayı ve şehrin modern dünyayla olan

River. This unique city, which is understood to have been

zihniyet birleşimini gösterirken, o gökdelenlerin pence-

constructed on the fertile soils at first look, has a structure

relerinden izlenebilen göz alabildiğine geniş ovalarda

that has been hosting many companies and organizations
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süren yaşam hâlâ vahşi hayata dair birçok emare ta-

in the recent years, which is acknowledged as one of the

şımaktadır. Afrika’nın beş büyükleri olarak adlandırılan

centers in Africa and which leads important developments

Afrika mandası, Afrika leoparı, aslan, Afrika fili ve kara

in the social, cultural and artistic field. In Nairobi, which

gergedana ev sahipliği yapan bu düzlüklerin hemen

protects the fertile nature, the word Nairobi, meaning

yanı başında yükselen parlak camlı binalar, Nairobi’nin

“green and watery field” in the local language, points out

son dönemde geçirdiği değişikliğin simgesi niteliğin-

and which develops it more day by day, while the sky-

dedir.

scrapers show the level the finance world has reached and

Nairobi kabına sığmayan nüfusu, hareketli iş ve sosyal
yaşamı, özellikle son dönemde geçirdiği büyük değişimle sadece Kenya’nın değil aynı zamanda Afrika’nın da
hatırı sayılır kentlerinden biri olsa da adı daha ziyade
vahşi doğa kuşağı, safari ve dünyanın geri kalanında
görülmesi zor hayvanlarla birlikte anılıyor. Bu yönüyle her yıl on binlerce turisti ağırlayan Nairobi, her ne
kadar yüksek katlı binalarla dünyaya açılıyor olsa da

the connection of the city with the modern world, the life
which continues in the vast lands that can be viewed from
the windows of those skyscrapers still include many elements regarding wild life. These buildings, which rise near
the plains that host Cape Buffalo, African leopard, lion, African elephant, and rhinoceros that are called the Big Five,
have the feature of being the symbol of the transformation
Nairobi has experienced in the recent years.
With its exultant population, vivid business and social life

korunması gerektiğini biliyor. Nairobi Millî Parkı bu ko-

and the great change it has been through especially in the

ruma çabalarından biri. 1946 yılında Kenya’nın ilk millî

latest period, even though Nairobi is not only one of the

parkı olarak kurulan Nairobi Millî Parkı kent merkezine

remarkable cities of Kenya but also of Africa, its name is

oldukça yakındır. Nairobi’nin sadece 7 kilometre güne-

rather associated with wild nature hours, safari and with

yinde bulunan park, vahşi doğayı şehir hayatına taşıyan

the animals hard to see in other parts of the world. Hosting

eşsiz bir yapıya sahip. 19. yüzyılda ülkeye ayak basan

tens of thousands of tourists each year owing to this prop-

“beyaz adam”ın yeşillendirdiği yaklaşık 120 kilometrelik

erty, Nairobi knows its unique peculiarities and how they

bir alanda kurulu Nairobi Millî Parkı, zürafadan aslana,

should be protected even though it opens up to the world

zebradan gergedana Afrika dendiğinde akla gelen ruhu

with its high-rise buildings. The Nairobi National Park is

yansıtan birçok hayvana ev sahipliği yapar.

one of these efforts of protection. Established in 1946 as
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kendine has özelliklerinin ne olduğunu ve onların nasıl

1946 yılında Kenya’nın ilk millî parkı olarak kurulan Nairobi
Millî Parkı kent merkezine oldukça yakındır. Nairobi’nin
sadece 7 kilometre güneyinde bulunan park, vahşi doğayı
şehir hayatına taşıyan eşsiz bir yapıya sahiptir.
Established in 1946 as the first national park of Kenya, the
Nairobi National Park is very close to the city center. The park,
which is located only 7 kilometers south of Nairobi, has a
unique structure that carries the wild nature into the city life.

103

Kenya’nın zengin mirasını bünyesinde barındıran Nairobi

the first national park of Kenya, the park is very close to

Millî Müzesi, Nairobi’de görülmesi gereken önemli yer-

the city center. The park, which is located only 7 kilometers

lerin başında gelir. 1963 yılında Kenya’nın bağımsızlığını

south of Nairobi, has a unique structure that carries the

ilan etmesiyle Coryndon Müzesi, millî müze olmuştur.

wild nature to the city life. Situated on a land of 120 kilom-

Takip eden yıllarda Kenya’daki tüm müzeler Kenya Millî

eters, the Nairobi National Park which was planted by the

Müzeleri Komitesi’ne bağlanmıştır. 1967 yılında Richard

“white man” who landed in the city in the 19th century, hosts

Leakey ve Louis Leakey Nairobi Millî Müzesi’nde önemli

many animals which reflect the spirit that first springs to

değişiklik ve yeniliklere imza atmıştır. Bu çalışmaların

mind when it comes Africa from giraffe to lion, from zebra

ardından yepyeni bir çehreye bürünen müzede birbirin-

to rhinoceros.

den kıymetli koleksiyonlar bulunmaktadır. Kenya’nın en
gösterişli binalarından olan Nairobi Millî Müzesi her yıl
on binlerce insana Afrika’nın ruhunu yansıtmayı başaran

The Nairobi National Museum, which comprises the rich
heritage of Kenya, is among the first places to be seen in

görülmeye değer bir mekandır.

Nairobi. After Kenya declared its independence in 1963,

Nairobi’yi ziyaret edenlerin bir başka durağıysa kent ha-

the following years, all the museums in Kenya became

yatında oldukça büyük bir öneme sahip GoDown Sanatlar Merkezi’dir. 2003 yılına kadar araba mezarlığı olarak
kullanılan büyük bir alanda yapılan düzenlemeler sonucunda geniş yelpazeli bir sanat merkezi haline gelen
mekan Kenya’nın sanat ve medya merkezi olarak bilinir.
Prova ve konser salonlarından televizyon stüdyolarına
birçok alanın yer aldığı yerleşkede birbirinden farklı çok
sayıda etkinliğe katılmak mümkün. Nairobi’de keyifli zaman geçirmek isteyenlerin vazgeçilmez duraklarından
biri olan GoDown Sanatlar Merkezi, müzisyen, tasarım-

the Coryndon Museum became the national museum. In
affiliated to the Committee of National Museums of Kenya.
In 1967, Richard Leakey and Louis Leakey made important
changes and innovations in the Nairobi National Museum.
In the museum transformed into a new form after these
works, there are collections, each one more valuable than
the other. One of the most flamboyant museums of Kenya, the Nairobi National Museum is a worth-seeing place
which succeeds in reflecting the soul of Africa to tens of
thousands of people each year.

cı, dansçı, ressam, akrobat ve heykeltıraşlara kapılarını

Another destination of those who visit Nairobi is the

sonuna kadar açan önemli bir mekan kimliği taşır.

GoDown Arts Center which has great importance in the
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city life. The venue, which was used as a scrapyard until
2003 and was turned into an art center of a large spectrum
after the arrangements made over a large area, is acknowledged as the art and media center of Kenya. In the
campus, which provides many opportunities from rehearsal and concert halls to television studios it is possible to
engage in many activities each different than the other.
The GoDown Arts Center, which is one of the indispensable
destinations of those who would like to have a good time,
has an important spatial identity which opens its doors
to musicians, designers, dancers, painters, acrobats and
sculptors to the very end.
The destination of those who would like to be informed
Doğu Afrika’nın demiryolu tarihiyle ilgili bilgi edinmek
isteyenlerin durağıysa Nairobi’nin önemli müzelerinden
biri olan Demiryolu Müzesi’dir. 1971 yılında Doğu Afrika
Demiryolları tarafından açılan müzede Afrika’nın geniş
düzlüklerinde yıllar boyunca yük ve yolcu taşımış lokomotif ve vagonları görmek mümkündür. Tren ve gemi
modelleri, tablo ve fotoğraflarla çeşitlendirilen müzede,
demiryolu tarihinden hareketle Afrika ve Kenya’nın geçmişine göz atma şansı yakalanabilir.

about the railway history of Eastern Africa is the Railway
Museum, which is one of the important museums of Nairobi. In the museum, which was opened by the East African
Railways in 1971, it is possible to see the locomotives and
waggons that carried load and passengers in the wide
plains of Africa for years. It is possible to take a look at the
history of Africa and Kenya by departing from the history of
the railways in the museum which is diversified with train
and ship models, paintings, and photographs.
One of the worth-seeing places of Nairobi is the house of
Karen Blixen, who is acknowledged as the author of Africa.

ka’nın yazarı olarak bilinen Karen Blixen’in evidir. Uzun

Having lived in a farmhouse in Nairobi for long years, the
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Nairobi’nin görülmeye değer yerlerinden biri de Afri-

Nairobi’nin görülmeye
değer yerlerinden
biri de Afrika’nın
yazarı olarak bilinen
Karen Blixen’in evidir.
One of the
worth-seeing places
of Nairobi is the house
of Karen Blixen, who
is acknowledged as
the author of Africa.
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Gezip görülecek yerlerinin
dışında farklı lezzetleri barındıran
mutfağıyla da öne çıkan Nairobi,
değişik tatların denenebileceği
özel bir şehirdir.
Apart from the places to visit
and see, Nairobi, which comes
to the forefront with its cuisine
that includes different tastes, is a
special city where one can
taste different flavors.
yıllar boyunca Nairobi’de bir çiftlik evinde yaşayan
yazar, hem Kenya’nın hem Afrika’nın geçmişine olduğu
kadar geleceğine de ışık tutan metinler kaleme almış
ve özellikle Batı Avrupa’yla Afrika arasında entelektüel

author wrote texts that shed light on the history of Africa

bir köprü kurmuştur. İngiltere’nin Kenya’dan çekilme-

and Kenya and its future, as well and especially built an

sinden sonra yazarın evi müzeye çevrilmiştir. Geniş bir

intellectual bridge between Western Europe and Africa.

bahçe içerisinde kurulu bu hoş çiftlik evini ziyaret etmek

After the retreat of United Kingdom from Kenya, her house

Blixen’in özel hayatına doğru yolculuğa çıkma imkanı

was turned into a museum. Visiting this nice farmhouse lo-

tanır.

cated in a large garden provides the opportunity to make

Gezip görülecek yerlerinin dışında farklı lezzetleri barın-

a journey to the private life of Blixen.

dıran mutfağıyla da öne çıkan Nairobi, değişik tatların

Apart from the places to visit and see, Nairobi, which

denenebileceği özel bir şehirdir. Uzun yıllar boyunca

comes to the forefront with its cuisine which includes dif-

sömürge yönetimlerinin hakimiyetinde kaldığından Por-

ferent tastes, is a special city where one can taste different

tekiz ve İngiliz mutfaklarının kendine özgü kültürlerini

flavors. The Nairobi cuisine, which includes the idiosyn-

barındıran Nairobi mutfağı, aynı zamanda Afrika lezzet-

cratic cultures of Portuguese and English cuisines as it was

lerini de sunduğundan küçük bir dünya tatları seyahati

under the dominance of colonial administrations for long

yaptırır.

years, takes you on a little journey of the world of tastes as

Dünya çapında bilinen birçok kültür ve sanat festivaline

it also offers the African tastes.

ev sahipliği yapan Nairobi, küresel ölçekte önemli bir

Hosting many worldwide cultural and artistic festivals,

merkez haline gelmeye başladığı son yıllardan itibaren

Nairobi grabs attention with shopping varieties in the re-

alışveriş çeşitliliği ve hareketli sosyal hayatıyla da dikkat

cent years during which it has become an important center

çekmektedir. Her ânı ayrı bir enerjiyle sarmalanan bu

on the global scale and with its vivid social life, as well. It

kalabalık Afrika başkentinin geleceği, doğal yaşam ve

seems like the future of this African capital, where each

modern hayatın birlikteliğiyle şekillenmeye devam ede-

moment is encompassed by a different synergy, will be

cek gibi gözüküyor.

shaped by the synergy of natural and modern life.

Geleceğİ
kurtaracak enerjİ

Cem Tecimen

Perspektif

Perspective

Energy that will
save the future
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Enerji konusundaki tartışmalar, çözümler,
alternatif arayışlar dünyanın en temel
meseleleri arasında yer alıyor. Bu yazıda biraz
bu konular ile teknoloji dünyasının ilişkisinde
neler olup bittiğine tam olarak olamasa da
kabaca bir göz atacağız.
The discussions, solutions, and quests for
alternatives on energy are among the most
basic problems of the world. In this article,
we will take a brief look at what has been
happening regarding the relation between
these issues and the world of technology.

Önce derin bir nefes alalım…

First, let’s take a deep breath…

Yeni bir sayıda yine beraberiz. Enerji konusun-

We meet again in a new issue. The discussions,

daki tartışmalar, çözümler, alternatif arayışlar

solutions, and quests for alternatives on ener-

dünyanın en temel meseleleri arasında yer

gy are among the most basic problems of the

alıyor. Bu yazıda biraz bu konular ile teknoloji

world. In this article, we will take a look at what

dünyasının ilişkisinde neler olup bittiğine tam

has been happening regarding the relation be-

olarak olamasa da kabaca bir göz atacağız.

tween these issues and the world of technology.

Buna belki bir girizgah diyebiliriz.

Maybe, we can call it an introduction.

Bu sayıda, birden fazla temayla bir aradayız

In this issue, we are together with more than one

aslında. Bahsedeceğimiz mevzular insanlık

theme actually. The issues, upon which we will

olarak geldiğimiz noktayı gösteren önemli ge-

touch, are important developments that point

lişmeler. İnsanlık teknoloji, iletişim ve endüstri

out the level we reached as mankind. Mankind

devrimlerinden geçti. Çok büyük gelişmeler

has passed through revolutions of communi-

yaşandı. Peki, bunlar yaşanırken çevremizde

cation and industry. Many great developments

neler oldu? Kaçırdığımız bir şeyler oldu mu

were experienced. Well then, what happened

acaba? Mesela moda? Modada kaçırdığımız

in our environment while all this was going on?
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çok şey oldu. Özellikle benim. Modayla başlayalım, bizim
için moda nedir? Hani derler ya bazıları: “Moda insanın
kendisine yakışanı giymesidir.” Biliyoruz bu bir şaka ama
bakın size sağ tarafta bazı fotoğraflar gösteriyorum.
Bunlar modacıların tasarımları. Bunların ne olduğunu
tahmin edebilen çıkacak mı acaba okurlarımız arasından? Peki, doğru tahmin eden çıkar mı? Bilemiyorum.
Hepimizin bildiği gibi Çin, dünyanın üretim tesisi işlevi
görüyor. Bugün aklınıza gelen hemen her markanın
Çin’deki fabrikalarda üretim yaptırdığını duyuyor ve
okuyoruz. Hatta bir dönem Apple’a üretim yapan fabrikadaki intihar olaylarının sıklığı, bu tesislerdeki şartların
nasıl olduğunu konuşmamıza yol açacak kadar gündeme gelmişti. “-mişti” diyorum çünkü artık konuşmuyoruz
ve sanıyorum şartlar çok acayip derecede iyileştiğinden
gündemimizde değiller. Çin’in bazı şehirleri sadece sanayi bölgesi ve insanların buralarda fabrika tesislerinde
kendilerine verilen birkaç metrekarelik odalarda yaşamlarını sürdürmeleri tamamen bir ekonomik çabadan
kaynaklanıyor. Bu bölgelerdeki ölüm oranlarına baktığınızda yüksek derecede kirliliğe bağlı kanser ve akciğer
hastalıkları öne çıkıyor. Şimdi diyeceksiniz ki modadan
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nereye geldin? Bunları hep kafamın dağınıklığı sanı-

Fotoğraflarda
gördükleriniz modacıların
tasarımları. Bunların ne
olduğunu tahmin edebilen
çıkacak mı acaba
okurlarımız arasından?
What you see in the
photos are designs
of fashion designers.
Can any one of our
readers guess what
they are?

For example, in fashion? There have been many things we
skipped in fashion. Especially, I did. Let’s start with fashion,
what is fashion four us? Some say: “Fashion is putting on
what suits you the most.” We know that this is a joke, but now
I show you some photos on top, these are designs of fashion
designers. Can any one of our readers guess what they are?
Well, can any one of them get it right? I don’t know.
As you all know, China serves as the production facility of
the world. We hear and read that almost all brands which
come to mind today have their factories produce in China.
What is more, for a certain period, the frequency of the
suicide events in a factory that produce for Apple reached
such a level that we talked about the conditions in these
facilities. I say, “We talked” because we do not talk about
it anymore and I guess that they are not in our agenda
as the conditions are very highly improved. Some cities in
China are only industrial regions; and the fact that people
live here in rooms of few squaremeters derives from a
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Çin’deki hava kirliliği
bir moda akımı ortaya
çıkarmış durumda.
Ülkede kullanılan
özel maskelerin ünlü
tasarımcı Kanye West
imzalı olanları 5 bin
dolara kadar çıkan
fiyatlara alıcı bulabiliyor.
The air pollution in China
has brought in a fashion
trend. Among the masks
used in the country,
the ones created by
famous designer Kanye
West have a market
value reaching up to 5
thousand dollars.

completely economic effort. As we analyze the mortality
rates in these regions, cancer and lung diseases owing to
the high level of pollution come to the forefront. Now, you
may ask how I arrived at this point having departed from
fashion? You think that these are all because of my confusion, don’t you? No, not this time. These designs, among

yorsunuz, değil mi? Hayır, bu defa değil. Bu tasarımlar

which the editor chose the most beautiful, are masks used

-hani şu editörün en güzellerini seçtikleri- Çin’de kullanı-

in China. For what reason do you think they are used? They

lan özel maskeler. Ne amaçla kullanılıyor dersiniz? Nefes

are used to help with breathing. The air pollution in China

alıp vermeye yardımcı olmak için. Çin’deki hava kirliliği

has brought in such a fashion trend. In China, among these

böyle bir moda akımı ortaya çıkarmış durumda. Çin’de

masks, the ones created by famous designer Kanye West

bu maskelerin ünlü tasarımcı Kanye West’in elinden çı-

have a market value reaching up to 5 thousand dollars.

kanları 5 bin dolara kadar ulaşan fiyatlara alıcı bulabili-

Many popular brands from Adidas to Nike, from Puma

yor. Adidas’tan Nike’a, Puma’ya hatta Swarovski’ye ka-

to even Swarovski penetrated this “special design mask”

dar pek çok popüler marka da bu “özel tasarım maske”

business. Of course, one of the aims is to draw attention to

işine girmiş. Elbette bunun bir amacı da hava kirliliğine

air pollution, as well. Could it be that it works? It could. In

dikkat çekmek. İşe yarıyor olabilir mi? Olabilir. Bugün-

the news, it said that nowadays the visibility range would

lerde Çin’in bazı bölgelerinde görüş mesafesi kirlilik se-

decrease to 50 meters in some regions of China because

bebiyle 50 metreye kadar düşecek diyordu haberlerde.

of the pollution.
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Bu konudan başka bir yere, bu konuya çok uzak olma-

Let’s depart from one point to another, to a place not so far

yan bir yere gidelim. Onun da insanda yarattığı etki

away. The impact this creates on man is no better than the

yukarıdaki haberden daha iyi değil, öncelikle bunu söy-

news above; let me tell you this first so that you get pre-

leyeyim de buna da hazırlanın… Belki biraz daha fazla

pared for it... It may even include a little more pessimism.

kötümserlik barındırıyor bile olabilir. Bakış açısına göre

It depends on the point of view. For example, it may even

değişir. Mesela “Ben doğayı sevmiyorum, aman yaban

sound positive for the ones who say “I do not like nature;

hayatı da ne canım! Ne güzel AVM’lerimiz var... Evimden

what is this thing called wild life! How nice that we have

AVM’ye, AVM’mden evime, başka bir yere çıkmam ben”

our shopping centers… I go to the shopping center from my

diyenler varsa onlar için çok pozitif bile sayılabilir çünkü

house and vice versa. I go nowhere else”, because accord-

bilim insanlarının yaptığı bir araştırmaya göre gezege-

ing to a research carried out by scientists, three thirds of

nimizde yaşayan türlerin dörtte üçü -evet yani yüzde

the species – yes, seventy-five percent – living on our plan-

yetmiş beşi- yok olmak üzere. Bu türden bir yok oluş

et are about to go extinct. This kind of extinction is a first in

insanlık tarihinde bir ilk ve normalin yüz kat üzerinde bir

the history of mankind and we are faced with an extinction

yok olma durumuyla karşı karşıyayız. Afrika filleri yolda

which is a hundred percent over the normal rate. Even

karşımıza çıkmasalar da yirmi yıl sonra yok olacaklarını

though the African elephants do not cross our path, know-

bilmek, gelecek nesillere nasıl bir dünya bırakacağımız

ing that they will be extinct in 20 years may urge us to think
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Bilim insanlarının
yaptığı bir
araştırmaya göre
gezegenimizde
yaşayan türlerin
dörtte üçü -evet yani
yüzde yetmiş beşiyok olmak üzere.
According to a
research carried out
by scientists, three
thirds of the species
– yes, seventy-five
percent – living
on our planet are
about to go extinct.
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konusunda bizi düşünmeye sevk edebilir. En azından

about the issue of what kind of a world we will leave behind

üç-beş dakikalık bir dertlenme… Bu yok oluşların arka-

to the next generations. At least, a worry of three-five min-

sında küresel iklim değişikliği, yanlış tarım uygulamaları,

utes… Behind these extinctions, there are global climate

yaban hayatı ihlalleri, kirlilik ve hastalıklar var. Kirlilik ko-

change, agricultural malpractice, wild life violations, pol-

nusunda bir-iki ayrıntı vermek geliyor içimden. Örneğin

lution and diseases. I would like to give one or two details

2050 yılında okyanuslarımızda balıktan çok ne olacak

about pollution. For example, guess what our oceans will

tahmin edin. Plastik! Evet, “plastik” diyenler kazandı.

contain more than fish in 2050. Plastic! Yes, those who said

Deniz kuşlarının, mesela martıların veya albatrosların

“plastic” won. Well then, could you have guessed that in the

hemen tamamının midesinde bir plastik atık olduğunu

stomachs of almost all seabirds, for example the albatross

tahmin edebilir misiniz peki? Ben edemezdim… “Neden?

and seagull, there is a plastic waste? Well, I couldn’t… For

Nasıl olur? Tarım mı? Tarım da mı doğal hayatı yok eden

those who think “Why? How? Agriculture? Is agriculture

önemli etmenlerden biri? Olamaz!” diye düşünen nicele-

also one of the factors that destroys natural life? No way!”

rine bu konuları biraz araştırmaları için bir fırsat sunarak

I leave these headings here by giving them the chance to

bu başlıkları buraya bırakıyorum ve sınırlı yazı alanımı

search about these issues a little further and with your per-

kullanmaya devam etmek istiyorum izninizle.

mission, I would like to continue to use my limited writing.

Biliyorum, biliyorum, içiniz karardı. “Okunacak şeyler

I know, I know, you are now gloomy. You say, “Are those

mi şimdi bunlar? Sanki hiç derdimiz yokmuş gibi bir de

the things to be read now? As if we have no problems,

bunlar mı çıktı?” diyorsunuz. Haklısınız ama azıcık daha

now these issues?” You are right but a little more patience

sabredin. Kötü şeylerin sonu yokmuş gibi görünse de

please. Even though bad things seem like they do not have

umudu kendimiz üretmek durumundayız.

an end, we have to produce hope ourselves.

Hadi ama! Yükseltin moralinizi. Daha iyi bir gelecek

Come on! Lift your mood! Of course, we say that a better

mümkün diyoruz, pek tabii. Mümkün ama nasıl? İşte

future is possible. Possible but how? Here, this part of the

yazının bu kısmı biraz daha heyecanlı olabilir çünkü

article can be more exciting because we will continue in

gerçekten temamıza uyacak şekilde ilerleyeceğiz. Bilim

a way that will fit our theme. In fact, scientists propose a

insanları bize bir derman öneriyor aslında: Uzaya gidip

solution: Let’s go to space and live there. I’m kidding… That

orada yaşayalım. Şaka şaka… Bu bizim için biraz zaman

will take a little longer for us. So, I guess they do not pro-

alacak. O nedenle ilk olarak bunu önermiyorlar sanırım.

pose this at the first instance. What they propose is simply

Önerdikleri şey, basitçe temiz teknoloji ve temiz enerji.

clean technology and clean energy. In fact, these two con-

Aslında bu iki kavram “yeşil teknolojiler” olarak literatür-

cepts are featured in the literature under the name “green

de de yer alıyor.

technologies”.
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Temiz enerji ve temiz teknoloji, Türkiye’nin de enerji politikalarında önemli yer bulan güneş, rüzgar ve hidroelektrik
santralleri ile üretilen, doğanın imkanlarını kullanarak
elde edilen enerjileri ifade ediyor. Uzmanlara göre enerji
dünyasında iki önemli konsept büyük bir değişim vadediyor. Birincisi sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ki buna
bizde kaya gazı da deniyor. İkincisi de yenilenebilir enerji.
Aman ha, yenebilir değil. Uluslararası Enerji Ajansı’nın
Küresel Enerji Görünümü Raporu’na göre, 2015, yenilenebilir enerjide dönüm noktası oluşturuyor. Bu yıl içinde
yenilenebilir enerji kapasitesi birinci sıraya oturdu ve
kömürü geçti. Sadece 2015’teki global kurulu güç artışı
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Uluslararası Enerji
Ajansı’nın Küresel
Enerji Görünümü
Raporu’na göre
2015 yılı yenilenebilir
enerjide dönüm
noktası oluşturuyor.
Yenilenebilir enerji
kapasitesi birinci
sıraya oturdu ve
kömürü geçti.
According to the
World Energy Outlook
Report by the
International Energy
Agency, the year 2015
is the turning point in
renewable energy.
Renewable energy
capacity took the
first place and
exceeded coal.

Clean energy and clean technology refer to the energies
produced by the sun, wind and hydroelectric power plants,
which also have important place in the energy policies
of Turkey and which are obtained by using the potentials
of the nature. According to the specialists, two important
concepts in the energy sector promises a great change in
the energy world. One of these concepts is the liquefied
natural gas (LNG) which is also called rock gas in our country. The second is renewable energy. Beware, not edible!
According to the World Energy Outlook Report by the International Energy Agency, 2015 is the turning point in renewable energy. In that year, renewable energy capacity took
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153 gigavat. Yenilenebilir enerjideki artışın yüzde 40’ı

the first place and exceeded coal. Only in 2015, the global

ise Çin’den kaynaklanıyor. Bugün dünyada yenilenebilir

and established power increase was 153 gigawatt. 40

enerji kaynaklarının elektrik üretimindeki payı yüzde 23.

percent of this increase in renewable energy derives from

Bu rakamın 2021’de yüzde 28’e çıkması bekleniyor.

China. Today, the share of renewable energy resources in

İşte bilim insanları bu teknolojilerin dünyanın kötü gidişatını durdurabileceğini söylüyorlar. Bilemiyoruz. Ancak

the electricity production is 23 percent. This number is expected to increase to 28 percent by 2021.

bildiğimiz, teknoloji sektörünün tanıdığı isimlerin de için-

So, scientists say that these technologies might stop the rot.

de olduğu bir grubun ciddi yatırımlar yaptığı... Şöyle ki,

We don’t know. However, what we do know is that there is

Microsoft kurucusu Bill Gates ve ünlü yatırımcılar temiz

a group that makes serious investments, including those

enerji teknolojilerini geliştirmek ve küresel iklim değişik-

by the names familiar to the technology sector. Namely,

liği konusunda dünyayı bilgilendirmek amacıyla 1 milyar

Microsoft founder Bill Gates and famous investors have

dolarlık ortak bir fon oluşturdu. Paris İklim Anlaşması’nın

established a fund of 1 billion dollars in order to develop

kabulünden bir yıl sonra Breakthrough Energy Ventu-

clean energy technologies and inform the world about the

res (Yeni Enerji Girişimleri) ismiyle oluşturulan fonun

global climate change. Among the participants of the fund

katılımcıları arasında Gates, Facebook kurucusu Mark

founded under the name of Breakthrough Energy Ventures

Zuckerberg, Alibaba Grup Holding Başkanı Jack Ma ve

established one year after the acceptance of the Paris
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amazon.com sitesinin kurucusu Jeff Bezos gibi ünlü yatırımcılar var. Yatırımcı gruptan yapılan açıklamaya göre
fonun amacı Paris’te konulan hedefler doğrultusunda
yürütülen yeni enerji araştırmalarının finansmanının artırılması ve küresel sera gazı emisyonlarının azaltılması.
Teknoloji şirketleri sadece geleceğimizi kurtarmak için
değil, buradaki fırsatları da gördükleri için bu konularla
yakından ilgililer.
Bu çerçevede, Tesla markasının enerji yatırımları ise ayrı
bir yazı konusu olacak.
Bize düşen, seçimlerimizi ve tüketimimizi doğru yapmaya çalışmak. Bunu yaparken de her zaman bizden bir
sonraki kuşağı düşünmek ilk adım olabilir. The Guardian,
yakın zamanda Dünya Sağlık Örgütü verilerini kullanarak yapılan bir araştırmanın sonuçlarını yayımladı ve
Avrupa’daki en kirli 10 şehri açıkladı. Bu listedeki 10 şehir
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Bize düşen, seçimlerimizi
ve tüketimimizi doğru
yapmaya çalışmak. Bunu
yaparken de her zaman
bizden bir sonraki kuşağı
düşünmek ilk adım
olabilir.
What is left to us is
to make our choices
and consumptions
in the right way.
While doing this,
always thinking of
the forthcoming
generation can be
a first step.

arasında 8 ilimizin olması bizi yaptığımız tercihler konusunda düşündürmeli gibi duruyor, ne dersiniz?
Agreement, there are Gates, Facebook CEO Mark Zuckerberg, Director of Alibaba Group Holding Jack Ma and the
founder of the website amazon.com Jeff Bezos. According
to the statement made by the investor group, the aim of
the fund is to increase the subsidies granted to new energy
researches and to decrease the global greenhouse gas
emission with in the framework of the targets set in Paris.
Technology companies are closely interested in these subjects not only to save our future but also because they see
opportunities here.
The investments of the Tesla group within this framework
will be the subject of a different article.
What is left to us is to make our choices and consumptions
in the right way. While doing this, always thinking of the
forthcoming generation can be a first step. The Guardian
published the results of a research by using the World
Health Organization data and announced the 10 most
polluted cities. It seems like the fact that 8 of our cities are
among the 10 cities in the list must make us think about the
choices we make, what do you say?

www.ptt.gov.tr
/PTTKurumsal

/Ptt.Kurumsal

/pttkurumsal

Söyleşi Interview: Alper Beşe

Interview

Röportaj

HAYDAR ERGÜLEN:

DÜNYA BIR YOLCULUK,
INSAN BIR YOLCULUK,
ŞIIR BIR YOLCULUK
THE WORLD IS A JOURNEY,
MAN IS A JOURNEY,
POETRY IS A JOURNEY
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1970’lerden itibaren şiirimize yön veren
isimlerin başında gelen, şiir üzerine dersleri
ve konferanslarıyla geniş kitlelere hitap eden
Haydar Ergülen, “Yeni şiirler ve şairler olmasa,
eski ve yaşlı şairler ne yazacak ki? O yüzden
şiirde yeniler esastır, onlar eninde sonunda bir
yenilik yaparlar şiirde” diyor.
Among the leading figures who steer our poetry
since the 1970s and reaching huge masses with
his courses and conferences on poetry, Haydar
Ergülen says, “If there weren’t new poems and
poets, what would old and aged poets write?
That’s why new poets are essential in poetry;
they make innovations in poetry sooner or later.”

Türkiye’de şiir veya şair dendiğinde

You are one of the first names that

akla gelen ilk isimlerden birisiniz.

spring to mind when it comes to poetry

Söyleşimizin başında şiirle tanışma,

or poets in Turkey. In the beginning of

şiire başlama serüveninizi dinleyebilir

our interview, can we listen to your

miyiz?

adventure of starting poetry?

Şiirle, şiirin alçakgönüllü başkentle-

I met poetry in Eskişehir, one of the

rinden olan Eskişehir’de tanıştım. Bu

humble capitals of poetry. I couldn’t

kentteki şiiri de sonra başka hiçbir

find the poetry of this city anywhere

yerde bulamadım. Belki çocukluk,

else. Maybe childhood, family, friend-

aile, arkadaşlık ve elbette şehrin o

ship and of course the words of the

kardeşliğe, yakınlığa, Türkmen ulusu

city calling for brotherhood, closeness

Yunus’un “Biz gelmedik dava için /

and love just like in the words of the

Bizim işimiz sevi için” dediği gibi sevgi-

great Turkmen Yunus “I didn’t come for

ye çağıran sözleri de etkilidir bunda.

the cause / Our duty is for love” were

Bugünkü Kültür ve Turizm Bakanımız

effective.

Nabi Avcı ve arkadaşlarının Eskişe-

I was included in the team of the De-

hir’de yayımladıkları Deneme der-

neme (Essay) magazine published by

gisine katıldım. O yıllarda 12 Mart

our current Minister of Culture and
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Muhtırası verilip askerî darbe yapılmış olduğu için, ben
de orta öğretim öğrencisi olduğum için, diğer arkadaşlar
gibi takma isimlerle şiirler, öyküler, oyunlar yayımladım
Deneme’de, 1971-72 yıllarında. Erkan Güçlü ve Umur Erkan takma isimlerimdi.
İlk şiirlerinizi yayımladığınız yıllar Türkiye’nin bunalımlı
dönemleriydi. Ardından 12 Eylül darbesi geldi. Ülkenin
üzerine çöken karanlık edebiyat dünyamızı da etkiledi.
Ancak siz bu süreçte Üç Çiçek ve Şiir Atı gibi dergilerle Türk
şiirine canlılık katan bir kuşağın önde gelen şairlerinden
oldunuz. 1980’li yılların şiir ortamında gördüğünüz aksaklıklar nelerdi?
Tabii zaten aradan daha 7-8 yıl geçmişken, 12 Eylül 1980
askerî darbesi oldu. İlk darbede lise 1 öğrencisiydim,
ikincisinde ODTÜ Sosyoloji’yi bitirmiştim. Kısa süre Eskişehir Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde çalıştıktan sonra, Nabi Avcı da orada hocaydı, rektörümüzse

Röportaj Interview

Tourism Nabi Avcı and his friends in Eskişehir. In those

“O zaman
darbe koşulları
nedeniyle ‘dergi’
diyemiyorduk,
biz de ‘şiir kitabı’
yazdık kapağına.”
“Due to the coup
conditions in those
days, we could not
say ‘magazine’,
we wrote ‘poetry
book’ on its cover.”

years, as the military memorandum of 12 March was
issued and there was a military coup, and as I was a student of secondary education, I published poems, stories
and plays using pseudonyms just like the other friends in
Deneme between 1971-1972. Erkan Güçlü and Umur Erkan
were my pseudonyms.
The years in which you published your first poems were
the years of crisis for Turkey. Later, the military coup of
12 September occurred. The darkness that descended on
the country affected our literary world, as well. However,
in this process, you became the leading poet of a generation that revived the Turkish poetry with the magazines
such as Üç Çiçek (Three Flowers) and Şiir Atı (The Horse
of Poetry). What are the problems that you observed in
poetry in the world of the 1980s?
Of course the military coup of 12 September 1980 occurred only after 7-8 years had passed. In the first coup, I
was a first-year student in high school; in the second one
I had completed my education at the Sociology Department of the Middle East Technical University. After work-

119

ülkemizin efsanevi rektör ve belediye başkanlarından

ing at the Faculty of Communication of Eskişehir Anadolu

Yılmaz Büyükerşen’di, artık şair yolunda gerek mi dedim

University for a short while – Nabi Avcı was an instructor

bilmiyorum, istifa edip İstanbul’a geldim.

there and our rector was one of the legendary rectors and

1983’te geldiğimde Adnan Özer, Tuğrul Tanyol’la birlikte
Üç Çiçek dergisinin ilk sayısını hazırlıyordu, beni de davet
ettiler, derginin ortasına düştüm yani! Ben de yazılar

mayors, Yılmaz Büyükerşen – I don’t know whether it was
because I said to myself that the poet should be on his
way, I resigned and came to İstanbul.

yazdım, çeviriler yaptım ve ilk sayıyı yayımladık. O zaman

When I came in 1983, Adnan Özer was preparing the first

darbe koşulları nedeniyle “dergi” diyemiyorduk, biz de

issue of the magazine Üç Çiçek with Tuğrul Tanyol; they

“şiir kitabı” yazdık kapağına.

invited me, as well, I found myself in the middle of the

Üç Çiçek bir buluşmanın adıydı, hem Doğu-Batı hem de
dindar ve sol çevrelerin buluşması. Şiir siyasal olana bir
alan açıyordu yani, teoriye göre tersi olması gerekirken
bu kez poetika politikaya alan açıyor, öncülük ediyor, yol
gösteriyordu.
Üç Çiçek aynı zamanda hapishanelerle dışarı arasında
bir ses alışverişi de başlattı. Darbe dolasıyla gözaltına alınan, tutuklanan pek çok siyasi tutuklu, içeride şiir
okuyor ve yazıyordu. Bize de bunları paylaşmak ve ilet-

magazine in other words! I wrote and made translations
and we published the first issue. Due to the coup conditions in those days, we could not say “magazine”; we
wrote “poetry book” on its cover.
Üç Çiçek was the name of a junction; it was the junction of
East-West, of the religious and leftist circles. This means
that poetry was opening the field to politics, contrary
to the theory, this time poetica was opening the field to
politics; it was leading it and showing it the way.

mek düşüyordu. Yerinde ve gerekli bir buluşma tanışma

Üç Çiçek started a connexion between prisons and the

olmalı ki bu, sonra da Şiir Atı’yla devam etti. 1986’da ilk

free world, as well. Many political prisoners who were

sayısı yayımlandığında ben Kıbrıs’ta askerdim. Dergi

taken into custody or arrested were reading poems or
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V. B. Bayrıl öncülüğünde Osman Hakan A., Seyhan
Erözçelik, Orhan Alkaya ve Ali Günvar’la birlikte yayımlandı. Ben 2. sayısından itibaren katıldım. Şiir Atı da bir
bakıma Üç Çiçek’in hayallerini, ideallerini paylaşır.
1980’de yenildik ve şiirle eve döndük ya da şiire döndük.
Şiir Atı bu dönüşün ve bir anlamda kiracısı olduğumuz
şiir evine yerleşme, yerleşik olma çabasının adıdır.
İlgilendiğimiz, özel bölümler yaptığımız, Türkçeye kazandırdığımız, yeniden gündeme getirdiğimiz, keşfettiğimiz şairler de bunun göstergesidir: Turgut Uyar,
Dıranas, Tanpınar, Asaf Halet Çelebi, Ahmet Oktay vb.
Oktay Rifat, Garip’in bir “havalandırma hareketi”
olduğunu söyler, 80 kuşağı ya da 80 şiiri ya da 80’li yıllarda yazan şairlerin yaptığı da -benim için tanımların
hiçbir önemi yok, burada saydıklarımdan ya da saymadıklarımdan herhangi biri kullanılabilir- “şiire dönüş”
hareketidir. Şiire ve onun kaynaklarına, unutulmaya yüz
tutmuşlarına, geleneğe, Birinci ve İkinci Yeni’ye, slogancı
değil politik şiire...

writing in prisons. Our part was to share and convey
them. It must have been a rendez-vous right at the point
since it later continued with Şiir Atı. When the first issue
was published in 1986, I was a soldier in Cyprus. Under

Röportaj Interview

the leadership of V. B. Bayrıl, the magazine was pub-

“Şiir Atı da
bir bakıma
Üç Çiçek’in
hayallerini,
ideallerini
paylaşır.”
“Şiir Atı
shares the
dreams
and ideals
of Üç Çiçek
in a way,
as well.”

lished with Osman Hakan A., Seyhan Erözçelik, Orhan
Alkaya and Ali Günvar. I participated in it starting from
the second issue. Şiir Atı shares the dreams and ideals of
Üç Çiçek in a way, as well.
We lost in 1980 and returned home with poetry or we returned to poetry. Şiir Atı was the name of this return and
the name of the effort to settle in the house of poetry of
which we were in a sense the tenants. The poets we gifted
to the Turkish language, brought into the limelight again
and discovered are the indicators of this fact. Turgut Uyar,
Dıranas, Tanpınar, Asaf Halet Çelebi, Ahmet Oktay etc.
Oktay Rıfat says that Garip is a “ventilation movement”;
what the generation of the 80s, the poetry of the 80s or
the poets writing in the 80s did – for me, the descriptions
do not have importance, any of the things I mentioned
or did not mention could be used – was an action of
“returning to poetry”. To poetry and its sources, to what
has started to be forgotten, to tradition, to the Birinci Yeni
and İkinci Yeni movements and to political poetry, not to
sloganist poetry…

121

“1990’lar, hem
dergilerde düzyazı
hem de farklı kimliklerle şiir
yazdığım yoğun yıllardır.”
“the 1990s were busy
years when I wrote
proses in magazines
as well as poems with
different identities.”
1990’lı yıllarda şiir üretiminizde bir artış gözleniyor. Bu
dönemde Türkiye’de şiir ortamının ve yayıncılığın kıpırdamaya başladığını ve bunun günümüze uzanan sürece
olumlu etkileri olduğunu söyleyebilir misiniz?
1983 yılında başladığım reklam yazarlığı ağır ve yorucu
bir işti. Şimdi daha da beter sanırım, rekabet iyice keskinleşti. Hiçbir zaman alışamadım rekabete, ne hayatta
ne şiirde, ne reklam yazarlığında. Alışamayınca daha da
çok yoruluyorsun. Reklam yazarlığını 25 yıl yaptım, ilk 5
yıllık acemilik, alışma sürecinden sonra, yine çok çalıştım
ama, mesleğim için düşünce ve yaşama biçimim olan şiiri
de göz ardı edemezdim. 1990’lar, haklısınız, benim hem
dergilerde düzyazı hem de farklı kimliklerle şiir yazdığım
yoğun yıllardır. Şiir yayıncılığı da o yıllarda kıpırdanmıştır
evet, ama çok da büyümemiştir, ne yazık ki!
Yeni şiir kitabınız Öyle Küçük Şeyler kısa süre önce yayımlandı. Burada daha yalın, günlük söyleyişe daha yakın bir
şiire yaklaştığınız görülüyor. Size göre bu kitaptaki şiirleri
önceki kitaplarınızdakilerden ayıran özellikler var mı?

An increase is observed in your poetry production in the
1990s. Can you say that in this period the poetry milieu
and publishing in Turkey started to revive and that there
are positive effects of it that continue to the present?
Advertisement writing, which I started in 1983, was a
tough and exhaustive job. I guess it is worse now, the
competition got ever thougher. I never got used to competition, neither in life, nor in poetry and advertisement
writing. When you can’t get used to it, you get even more
tired. I worked as advertisement writer for 25 years; the
first five years were the period of apprenticeship. After
the process of acclimatization, I still worked hard but

“Öğrenci Evlerinde Okunacak Şiirler” adıyla 2016 sonba-

couldn’t ignore poetry which was a way of thinking and

harında yayımlayacağım şiir defterimi kaybettim, içinde

a lifestyle for my occupation. You’re right; the 1990s were

60-70 şiir ve başka notlar, yazılar, öykü ve şiir parçaları

busy years when I wrote proses in magazines as well as

da vardı. Mayıs’ta oldu bu. Yayınevine de söz vermiştim.

poems with different identities. Yes, the poetry publication

Oturdum, kurt muydu şair mi, kocayınca eski defterleri

revived in those years but unfortunately it did not grow

karıştırırmış ya, ben de bir dolu defteri önüme koydum,

too much!
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bir haftada oralardaki notları, şehir içi, şehirlerarası ve

Your new poetry book Öyle Küçük Şeyler (Such Little

uluslararası yolculuklarda yazdığım küçük şiir parçalarını

Things) was published a little while ago. We observe that

çalıştım, kitabın adını da çok sevdiğim arkadaşım Engin

you have approached a simpler poetry that is much clos-

Turgut’un “ve ben öldüm öyle küçük şeyler” dizesinden

er to the daily utterance. According to you, are there any

aldım. Dediğiniz gibi günlük söyleyişe daha yakın, bir nevi

differences which distinguish the poems in this book from

yolluk sayılabilecek şiirler.

the ones in your previous books?

Düzyazılarınızda sıkça karşılaştığımız temaların başında

I lost my poetry notebook titled “Öğrenci Evlerinde Okun-

trenler, istasyonlar, şehirler geliyor. Yolculuk, hayatınız-

acak Şiirler” (Poems to be Read in Student Houses) which

da ne kadar yer kaplıyor? Şiirinizin de bu temalardan

I would publish in the autumn of 2016, there were 60-70

beslendiğini söyleyebilir miyiz?

poems, other notes, writings, stories, and parts of poems

Bu anlamdaki yolculuğa hayli geç, 40 yaşımdan sonra
başladım, 20 yıllık bir yolcuyum yani. Şimdiki genç şairler
şanslı, daha 20’lerinde yurt içi, yurt dışı çeşitli etkinliklere
katılıyor, yolculuk yapıyorlar. Ben treni ve istasyonları hem
Eskişehirli hem de edebi bir duygu olarak çok sevdiğim
için yazıyorum. Dünya bir yolculuk, insan bir yolculuk,
şiir bir yolculuk. Hep yolculuk halindeyiz aslında. Ama
gezmeyi ve oraların etkilerini şiire, denemeye yazmayı
seviyorum.

inside. This happened in May. I had also made a promise
to the publishing house. Was it the wolf or the poet who
searches for old notebooks as he gets older; just like him
I sat down, placed plenty of notebooks before me and for
one week worked on the parts of poems which I wrote
during local, intercity and international travels. I named
the book after the verse of my beloved friend Engin Turgut
“ve ben öldüm öyle küçük şeyler” (and I died such little
things). As you said, they are poems closer to the daily
utterance; poems, which can, in a way, be deemed “for

Güzel sorularınız için çok teşekkürler.

the road”.

Röportaj Interview

Trains, stations and cities are leading the themes we

“Şimdiki genç
şairler şanslı, daha
20’lerinde yurt içi,
yurt dışı çeşitli
etkinliklere katılıyor,
yolculuk yapıyorlar.”
“Current young
poets are very
lucky, at 20 they
participate in
several activities at
home and abroad,
they travel.”

come across in your proses. How much space does
traveling occupy in your life? Can we say that your poems
are nourished by these themes?
I started to travel in that sense quite late, after 40, meaning I am a traveller of 20 years. Current young poets are
very lucky, at 20 they participate in several activities at
home and abroad, they travel. I write on trains and stations because I love them as someone from Eskişehir and
as a literary feeling. The world is a journey, man is a journey, poetry is a journey. In fact, we are always traveling.
However, I love to travel and write its effects in poems
and essays.
Thank you for beautiful questions.

SOSYAL YARDIM
ÖDEMELERINI ALMAK
ÇOK RAHAT
Paranız Pttkart’ınıza
yatırıldığında anında SMS ile
bilgilendirilirsiniz.
Ayrıca Pttkart’ınızı alışverişlerinizde de
kullanabilirsiniz.
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GeçmİŞİN POSTASI
Çanakkale Şehİdİ Üsteğmen Zahİt’İn
Eşİ Hanİfe HanIm’a Son Mektubu

POST OF THE PAST

Martyr of Çanakkale Lieutenant Zahİt’s
last letter to his wife Hanİfe HanIm

Aziziye (Pınarbaşı) ilçesinin Kılıç Mehmet
Bey köyünden Ahmet Efendi
kızı eşim Hanife Hanım’a,

To Hanife Hanım, daughter of Ahmet
Efendi, from Kılıç Mehmet village of
Aziziye (Pınarbaşı) district,

1) İşte bugün seferberlik ilan edildi. Ben hem kendim hem

1) Today mobilization is declared. Due to my pro-

mesleğim itibarıyla tam bir asker, hem de şerefli bir as-

fession and myself, I am a complete soldier and an

kerim.

honorable one.

2) Asker olmam nedeniyle, sevgili vatanımı savunmaya

2) As I am a soldier, I am going to protect my father-

gidiyorum. Gidip gelmemek, gelip bıraktıklarını bulma-

land. It is possible not to return or not find those whom

mak da olabilir. Bu gibi durumların insanlık aleminde

I left behind when I return. One cannot deny such hap-

meydana geleceği inkar olunamaz.

penings could occur in the world.

3) Böyle olmakla beraber bu vasiyetnameyi yazmak, he-

3) On the other hand, writing this letter doesn’t mean

men ölmek demek değildir.

dying immediately.

4) Ulu Allah ve ilahi mukadderat ben seni, sen beni tanı-

4) Almighty Allah and the divine fate predestinated

madığımız ve bilmediğimiz halde, uzak bir memleketten

us to each other even though I did not know you and
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bizi birbirimize nasip etti. Allah’ın emrine ve Peygam-

you did not know me. We got married under the com-

ber’in kavline uygun olarak nikahımız kıyıldı. Yaşadığımız

mandment of Allah and with the words of the Prophet.

sürece geçimimizi sağlamaya çalıştım. Fakat bizi toparla-

Throughout our life, I tried to make our living. How-

yıp bir araya getiren devletimiz harp ilan eder ve ben de

ever, if our state which brings us together declares

vatanım uğruna şehit olursam, Ulu Allah elbet ruhlarımızı

war and I fall martyr for my homeland, Almighty Allah

birbirine kavuşturur. Vatan uğruna şehit olursam bana ne

would surely bring our souls together. How happy

mutlu. Böyle bir hal olduğunda mevcut olan eşyam ve ta-

for me if I fall martyr for my fatherland. In case this

şınabilir mallarımdan mihri müeccelinizi (payınıza düşen

happens, I entrust you as proxy to get your share from

tazminatı) almanız için sizi vekil olarak görevlendiriyo-

my belongings and my movable properties. If it is not

rum. Eğer bunlar yetmezse hakkınızı helal edeceğinize ve

enough, I hope that you’ll give your blessings to me

beni borçlu yatırmayacağınıza eminim.

and will not let me lay in debt.

5) Birbirimize verdiğimiz sözlerden dönmemenizi ister ve

5) I want and hope that you won’t break the promise

umarım. Ruhuma bir mevlit okutmak vicdanınıza kalmış-

we made to each other. It is up to your conscience

tır. Kendim için başka bir şey istemiyorum. Şehitlik bana

whether to organize a ceremony of Mawlid or not. I

yeter.

don’t want anything else for myself.

6) Altı maddeden ibaret bu vasiyetnamemi aldığınız za-

6) I do not give my consent to you for bawling after

man yüksek sesle ağlamanıza razı değilim.

receiving this testament of six articles.

Bir destanın yazıldığı Çanakkale’de nice şehit verdik. Üsteğmen Zahit de Çanakkale’de şehit düşen kahraman askerlerimiz arasında yer almakta. Bu vatan için Çanakkale’de canını feda eden pek çoğu gibi onun da bir fotoğrafı veya mezarı
bulunamamış. Sadece cebinden çıkan ve karısına hitaben yazılmış bir vasiyetname var kayıtlara geçen. Şehidimizin
eşine gönderdiği ve tarihte yerini alan bu vasiyetname ile onların aziz hatırasına bir kez daha saygılarımızı sunuyoruz.
We had so many martyrs in Çanakkale, where history was made. Lieutenant Zahit is among our heroic soldiers who has
fallen martyr there. As most of those who have given their lives for this fatherland, his photograph and tomb haven’t
been found. We only have this testament under record written for his wife found in his pocket. With this testament sent
by our martyr to his wife and imbedded in history, we once more pay respect to his honorable memory.

GeçmİŞİN POSTASI
Bİr Çanakkale Şehİdİnİn
Annesİne Mektubu

POST OF THE PAST

Letter by a martyr of Çanakkale
to his MOTHER

4 Nisan 1331

4 April 1331

Valideciğim,

Dear Mother,

Dört asker doğurmakla müftehir şanlı Türk annesi!

The glorious Turkish mother who is proud to have given

Nasihatâmiz mektubunu, Divrin Ovası gibi güzel, yeşillik

birth to four soldiers!

bir ovacığın ortasından geçen derenin kenarındaki armut

I got your advisory letter while sitting by the pear tree near

ağacının sayesinde otururken aldım. Tabiatın yeşillik-

the river passing through the beautiful greenery little plain

leri içinde mest olmuş ruhumu bir kat daha takviye etti.

like the Divrin Plain. It reinforced my soul which had been

Okudum, okudukça büyük büyük dersler aldım. Tekrar

enraptured by the greenery of the nature. I read it; I took

okudum. Şöyle güzel ve mukaddes bir vazifenin için-

very great lessons as I read it. I read it again. I became

de bulunduğuma sevindim. Gözlerimi açtım, uzaklara

happy that I have been on such a beautiful and holy duty. I

doğru baktım. Yeşil yeşil ekinlerin rüzgara mukavemet

opened my eyes and looked far away. The fact that green

edemeyerek eğilmesi, bana annemden gelen mektubu

crops – not resisting the wind – bended, seemed as if they

selamlıyor gibi geldi. Hepsi benden tarafa doğru eğilip

were saluting the letter coming from my mother. They were

kalkıyordu ve beni, annemden mektup geldi diyerek teb-

all bending and standing up and they were all congratulat-

rik ediyorlardı (…)

ing me as a letter arrived from my mother. (…)
On a dark green side of that beautiful meadow, my soldiers who were washing their clothes, were aligned in
rows. One of them with a quite beautiful voice was reciting
the adhan (…)
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O güzel çayırın koyu yeşil bir tarafında, çamaşır yıkayan

The adhan ended. I performed ablution in that river as

askerlerim saf saf dizilmişler. Gayet güzel sesli biri ezan

well. We performed salaat with the public. I bended on my

okuyordu (…)

knees over those beautiful green meadows.

Ezan bitti. O dereden ben de bir abdest aldım. Cemaat ile

I forgot all the turmoil and splendors of the world. I put my

namazı kıldık. O güzel yeşil çayırların üzerine diz çöktüm.

hands up, gazed upon the sky, opened my mouth and said:

Bütün dünyanın dağdağa ve debdebelerini unuttum. El-

“O! The Almighty God of Turks! O! The creator of that sing-

lerimi kaldırdım, gözümü yukarı diktim, ağzımı açtım ve
dedim:

ing bird, of that sheep wandering and blating around, of
the green crops and herbs groveling, of these paramount

“Ey Türklerin Ulu Tanrısı! Ey şu öten kuşun, şu gezen ve
meleyen koyunun, şu secde eden yeşil ekin ve otların, şu
heybetli dağların Yaratıcısı! Sen bütün bunları Türklere
verdin. Yine Türklerde bırak. Çünkü böyle güzel yerler,
seni takdis eden ve seni ulu tanıyan Türklere mahsustur.”
“Ey benim Yarabbim! Şu kahraman askerlerin bütün dilekleri, ism-i celâlini İngilizlere ve Fransızlara tanıtmaktır.

mountains! You gave all these places to Turks. Leave it to
Turks again, because these are beautiful places; these
places pertain to Turks who consider you holy and almighty.”
I prayed by saying and trembling under his presence, “O!
My God! All these gallant soldiers demand is to introduce
your name to the English and the French. Bestow this hon-

Sen bu şerefli dileği ihsan eyle, ve huzurunda titreyerek,

orable wish upon us. Let our bayonets – those of us who

böyle güzel ve sakin bir yerde sana dua eden biz asker-

tremble before you and pray to you in such a calm and

lerin süngülerini keskin, düşmanlarını zaten kahrettin ya,

beautiful place – be sharp and be our enemies destroyed –

bütün bütün mahveyle!” diyerek bir dua ettim ve kalktım.

those who you have already overpowered” and I stood up.

Artık benim kadar mesut, benim kadar mesrur bir kimse

Afterwards, there could not be any other person as happy

tasavvur edilemezdi (…)

and glad as I was (…)

Oğlun,
Hasan Ethem

Your Son,
Hasan Ethem

Bir Çanakkale şehidinin annesine yazdığı bu mektup, Türk askerinin vatanına ne kadar bağlı olduğunu ve memleketi
için çarpışmaktan gurur duyduğunu ortaya koyuyor. Mektup, askerlerimizin savaşa derin millî duygularla katıldığını ve
başarı için Allah’a sığındığını gösteriyor.
This letter, written by a Çanakkale martyr to his mother, reveals how much the Turkish soldier is bound with his country
at heart, how glad he is to fight for his homeland. The letter shows that our soldiers engaged in war with deep national
feelings and took refuge in Allah for success.

Bedİa Muvahhİt

Mehmet Sakarya
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Cumhurİyet’İn
yeşerttİğİ fİlİz

The Republic’s
evergreen Sprout
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Cumhuriyet’in ilanı, Türkiye’de birçok alanı
olduğu gibi kültür hayatını da kökten etkilemiştir.
Özellikle Cumhuriyet’in ilk nesli, kültür hayatımızın
şekillenmesinde büyük rol oynamıştır. Bu nesle
mensup isimlerden biri de Bedia Muvahhit’tir.
Sanatçının hayatına bakıldığında Cumhuriyet ile
her noktada bütünleştiği görülebilir.
The proclamation of the Republic deeply
influenced the cultural life like many other fields
in Turkey. Especially, the first generation of the
Republic played a great role in shaping our
cultural life. One of the names who belongs to this
generation is Bedia Muvahhit. When we analyze
the life of the artist, it can be observed that it has
integrated with the Republic in all aspects.

1897 yılında İstanbul Büyükada’da dünyaya gelir Bedia

Bedia Muvahhit was born in 1897 in Büyükada, İstanbul.

Muvahhit. Varlıklı ve devlet erkanına mensup bir ailenin

She was born into a rich family of state officials. His father

içine doğmuştur. Babası Mısırlızade Şekip Bey İstinaf

Mısırlızade Şekip Bey was in the position of müddeiumumi,

Mahkemesi’nde müddeiumumi yani savcı konumunda-

in other words prosecutor, in the Court of Appeal. Şekip

dır. İlk evliliği uzun sürmeyen Şekip Bey 18 yaşındaki Re-

Bey, whose first marriage did not last long, was 42 years

fika Hanım’la evlendiğinde 42 yaşındadır. Belki de geç

old when he married Refika Hanım who was 18. Perhaps,

yaşta çocuk sahibi olması sebebiyle kızı Bedia ve oğlu

as he had his children in an old age, he was extremely keen

Fuadi’ye çok düşkündür.

on his daughter Bedia and his son Fuadi.

Bedia konaktaki Rum hizmetçiler ve Fransız mürebbi-

Bedia was brought up by Rumelian servants and French

yelerin elinde büyür. Bu yüzden Rumca ve Fransızcayı

tutors in the mansion. That’s why she naturally learned

doğallıkla öğrenmiştir ve neredeyse anadili gibi konu-

Greek and French and could speak them as if they were

şabilmektedir. Kardeşi ile bir süre adadaki St. Antoine

her mother tongue. For a while, she went to the St. Antoine

Fransız Okulu’na gider. Bedia aynı zamanda Büyüka-

French School on the island with his brother. Meanwhile,

da’dan tanıdıkları Selim Sırrı Tarcan’dan haftada üç

Bedia took gymnastic, history and Turkish lessons every

gün jimnastik, tarih, Türkçe gibi dersler görür. Genç

week from Selim Sırrı Tarcan with whom she was familiar

Bedia kısa zamanda kültürel açıdan donanımlı bir birey

from Büyükada. In no time, young Bedia turned into an

haline gelir.

individual equipped in terms of culture.
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Büyükada’daki saadet günleri Bedia 12 yaşındayken

The days of prosperity on the island ended after the death

babasının ölümü üzerine sona erer. Aile Moda’ya

of his father when she was 12. The family moved to Moda.

taşınır. Gerçi Bedia ömrü boyunca Büyükada’dan

In fact, Bedia did not detach herself from the island and

kopmamış ve yaz aylarını çoğunlukla burada geçirmiş-

mostly spent her summer days here. In her memories

tir. Adadaki gençlik yıllarına ait hatıralarda Yakup Kadri

regarding her youth on the island, figures such as Yakup

ve Yahya Kemal gibi isimler öne çıkar.

Kadri and Yahya Kemal come to the forefront.

Moda’ya taşınmalarının ardından Bedia önce Kadıköy

After having moved to Moda, Bedia continued firstly to the

Terakki Mektebi’ne devam eder. İlk sahne deneyimlerini

Kadıköy Terakki School. She gained her first experiences

okuduğu manzumelerle edinir. Çocukluk arkadaşı Suat

on stage through the poems she read. She staged plays to

Derviş ile de ev ahalisine piyesler oynamaktadır. O yıllar-

her family with her childhood friend Suat Derviş. In those

da başına taktığı kurdele sebebiyle lakabı “Kelebek”tir.

years her nickname was “Butterfly” because of the ribbon

Bir süre sonra ise Dame de Sion Fransız Okulu’na geçer.

she placed on her head. After a while, she passed to the

Yabancı telefon şirketinde bir Türk memure
Bedia’nın hayatında ilginç bir dönem Meşrutiyet’in
ilanının ardından İngiliz-Fransız ortaklığı ile açılan

Dame de Sion French School.

A Turkish female civil servant in a foreign
telephone company
An interesting period in Bedia’s life was the time when she

süreli çalışmasıdır. O dönemler yabancı şirketlerde

worked for a short time in the Dersaadet Telefon Anonim

Türk kadınlarının çalışması yasaktır. Bu durum kadın

Şirketi Osmaniyesi (the Ottoman Telephone Company)

dernekleri tarafından yoğun biçimde protesto edilir.

which was established as an English-French partnership

Bunun bir sonucu olarak telefon şirketine yedi Türk

after the proclamation of the Constitutional Monarchy. In

kadının alınması kabul edilir. Bu dönemde şirkette görev

those periods, it was forbidden for the Turkish women to
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Dersaadet Telefon Anonim Şirketi Osmaniyesi’nde kısa

Bedia Muvahhit Meşrutiyet’in ilanının
ardından İngiliz-Fransız ortaklığı ile
açılan Dersaadet Telefon Anonim Şirketi
Osmaniyesi’nde kısa süreli çalışır.
Bedia Muvahhit worked for a short time
in the Dersaadet Telefon Anonim Şirketi
Osmaniyesi (the Ottoman Telephone
Company) which was established as an
English-French partnership after the
proclamation of the Constitutional Monarchy.
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yapmak için Fransızca bilmek şart koşulduğundan,

work in foreign companies. This issue was heavily pro-

Bedia’nın iyi derecedeki lisan bilgisi onun daha 14

tested by the woman associations. As a result of this pro-

yaşında burada yaz ayları boyunca fahri olarak

test, it was approved that seven Turkish women would be

çalışmasının önünü açar.

employed in the telephone company. As knowing French

Bedia, okulu bitirdikten sonra aile dostları Muhsin Ertuğrul, Yakup Kadri gibi isimlerin aracılığıyla Erenköy
Lisesi’nde Fransızca muallimi olarak çalışmaya başlar.
Yaklaşık iki yıl burada görev yapan Bedia’nın haya-

was a condition imposed to be able to work in that company in that period, Bedia’s high-level knowledge of the
language opened the way for her to work there temporarily when she was only 14 during the summer months.

tında dönüm noktası kabul edilebilecek asıl olay ise

After having finished school, Bedia started working as a

dönemin gözde tiyatro oyuncularından Muvahhit Bey

French teacher in the Erenköy High School with the ref-

ile tanışmasıdır. Bedia, zaten küçüklüğünden beri Da-

erence of her family friends such as Muhsin Ertuğrul and

rülbedayi’de sergilenen oyunları yakından takip etmek-

Yakup Kadri. The main event, which could be considered

tedir. Yine bir gün bir oyunun ertesinde Muvahhit Bey’le
tanışmak ister. Muvahhit Bey fotoğraflarından birini
Bedia’ya “Genç kızların sultanına” yazarak imzalar. Bu
tanışıklık kısa sürede evlilikle sonuçlanır. Genç Bedia
artık Bedia Muvahhit’tir.

one of the turning points in Bedia’s life who worked there
for approximately two years, was that she met one of the
popular theater actors, Muvahhit Bey. In fact, Bedia was
following closely the plays staged at Darülbedayi (Ottoman Imperial Theatre) since her small ages. One day,

İlk Türk kadın tiyatrocu doğuyor

after the play, she wanted to meet Muvahhit Bey. Mu-

Bedia Hanım ve Muvahhit Bey evlendikten sonra Şişli’ye

the sultan of young girls” on it. This acquaintance resulted

taşınırlar. Muvahhit Bey’in sanatçı arkadaşları ile sür-

in a marriage in a short time. Afterwards, young Bedia

dürdüğü gece hayatı ve sohbetleri başta Bedia Hanım’a

became Bedia Muvahhit.

vahhit Bey signed one of his photographs by writing “to
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yabancı gelse de kısa sürede bu düzene alışır. Bütün bu
koşturmaca içinde oğulları Sina da dünyaya gelir.
Diğer taraftan ise kader Bedia Muvahhit’in oyuncu olması için gerekli bütün şartları önüne sermektedir. Halide Edip’in İstiklal Harbi’nin sıcak günleri içinde kaleme
aldığı Ateşten Gömlek romanının filme aktarılması söz
konusudur. Halide Hanım, Ayşe karakterinin bir Türk kadını tarafından oynanması konusunda ısrarcıdır. Filmin
yönetmeni Muhsin Ertuğrul bu rolü Bedia Hanım’a teklif
eder. Diğer bir kadın karakter Kezban’ı ise Münire Eyüp
(ya da afişteki ismiyle Neyyire Neyir) oynayacaktır. Rolü
kabul eden Bedia Muvahhit böylece bir Türk filminde
oynayan iki Türk kadın oyuncudan biri olarak tarihe
geçer.
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First Turkish theatre actress born

Bedia Muvahhit
bir Türk filminde
oynayan iki
Türk kadın
oyuncudan biri
olarak tarihe
geçer.
Bedia Muvahhit
left her mark
on history as
one of the first
two Turkish
actresses to be
featured in a
Turkish film.

After Bedia Hanım and Muvahhit Bey got married, they
moved to Şişli. Even though the night life and chats which
Muvahhit Bey continued with his artist friends were at first
unfamiliar to Bedia Hanım, she got used to this order in a
short time. Among all this hassle, their son Sina was born.
On the other hand, destiny set all the conditions for Bedia
Muvahhit to become an actress. It was deliberated that
the novel Ateşten Gömlek, which Halide Edip wrote in the
hottest days of the War of Indepedence would be put into
sceeenplay. Halide Hanım was insisting that the character Ayşe should be performed by a Turkish woman. The
director of the movie, Muhsin Ertuğrul offered this role to
Bedia Hanım. Another female character, Kezban would be
played by Münire Eyüp (or Neyyire Neyir as appears on the
poster). Accepting the role, Bedia Muvahhit left her mark
on history as one of the first two Turkish actresses to act in
a Turkish film.
The final and concrete support regarding Turkish woman’s appearance on stage was received from Mustafa
Kemal. Mustafa Kemal, with whom Bedia met while they
were in İzmir for a tour, said, “It is a very big mistake to
deprive the Turkish woman of the art of the theatre. The
Turkish woman should be on stage.” Owing to the courage taken from these words, Bedia Hanım took role in the
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Türk kadınının sahneye çıkması noktasında son ve kati
teşvik ise Mustafa Kemal’den gelir. Bir turne vesilesiyle
İzmir’de bulundukları sırada huzuruna çıktıkları Mustafa Kemal “Türk dili azınlıklar ağzında acıklı bir duruma
düştü. Türk kadını sahneye çıkmalı” der. Bu sözlerin
verdiği cesaretle Bedia Muvahhit, 1923 yılının Ağustos
ayında İzmir’de Palas Sineması’nda İbnürrefik Ahmet
Nuri’nin “Ceza Kanunu” adlı oyununda rol alır. Oyunu
izleyen Mustafa Kemal de Bedia Muvahhit’i ayrıca tebrik eder.

Tiyatro ile dolu bir hayat
Bedia Muvahhit İstanbul’a dönmesinin ardından Cumhuriyet’in ilanından 38 gün sonra Muhsin Ertuğrul’un
yönettiği “Othello”da Desdemona’yı oynar. Münire Eyüp
ise Emilia’yı canlandırmıştır. Bundan sonra Bedia Hanım’ı yoğun bir tiyatro mesaisi beklemektedir. Zaman

Bedia Muvahhit İstanbul’a
dönmesinin ardından
Cumhuriyet’in ilanından
38 gün sonra Muhsin
Ertuğrul’un yönettiği “Othello”da
Desdemona’yı oynar.
After turning back to İstanbul,
Bedia Muvahhit played
Desdemona in “Othello”
directed by Muhsin Ertuğrul,
38 days later after the
proclamation of the Republic.

zaman sert eleştirilerle morali bozulsa da, gününün
neredeyse tamamını tiyatroda geçirse de, hatta oğlu
ile yeterince zaman geçirememekten şikayet etse de,
tiyatro Bedia Muvahhit için vazgeçilemez bir tutkuya
dönüşmüştür. İstanbul’da birbiri ardına gelen oyunları
Anadolu turneleri takip eder.

play “Ceza Kanunu” by İbnürrefik Ahmet Nuri in the Palas
Cinema in İzmir in the August of 1923. Having watched her
play, Mustafa Kemal exclusively congratulated Bediva
Muvahhit.

A life of theatre
After turning back to İstanbul, Bedia Muvahhit played Desdemona in “Othello” directed by Muhsin Ertuğrul, 38 days
later after the proclamation of the Republic. Münire Eyüp
performed Emilia. Afterwards, a busy schedule of theatre
was waiting for Bedia Muvahhit. Even though she was disappointed from time to time by the harsh critics, she spent
almost all her entire day in the theatre and even though
she complained that she could not spend enough time
with her son, the theater became an indispensible passion
for Bedia Muvahhit. The plays staged one after another in
İstanbul were followed by the tours in Anatolia.
After many actors had left Darülbedayi in order to establish the National Stage in 1926, it was again Bedia Muvahhit who initiated the foundation of the State Theaters by
going to Ankara with her husband to demand a grant for
Darüldebayi from Şehremaneti. In 1927, her partner for life
Muvahhit Bey passed away because of tuberculosis. Trying
to get over these tough days by moving to her mother’s
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1926’da birçok oyuncunun Millî Sahne’yi kurmak için
Darülbedayi’den ayrılmasının ardından eşi ile Anka-

Elefterios Venizelos

ra’ya giderek Şehremaneti’nden Darülbedayi için para
tahsis edilmesini sağlayıp Şehir Tiyatroları’nın temelinin
atılmasına önayak olan yine Bedia Hanım’dır. 1927’de
ise can yoldaşı Muvahhit Bey verem yüzünden ölür.
Bu kara günleri annesi ve kardeşinin yanına taşınarak
atlatmaya çalışan Bedia Hanım, tiyatroya ise asla ara
vermez.
1930’da Türkiye’ye misafir gelen bir Yunan tiyatro ekibi
ile birlikte yeniden “Othello”da rol alır. Desdemona’yı
bu sefer kusursuz bir Yunanca ile oynamış, ünü Yunanistan’a kadar yayılmıştır. Ertesi yıl bu sefer bir Türk heyeti
ile birlikte Bedia Hanım Yunanistan’ı ziyaret eder. Orada
hem Türk tiyatrosunu tanıtmış hem de yine oyunlarda
rol almıştır. Bedia Hanım’a büyük bir hürmet gösterilir.
Başbakan Venizelos, onuruna bir öğle yemeği verir, Ati-
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na Konservatuvarı’ndan fahri diploma alır.

Başbakan
Venizelos’un onuruna
bir öğle yemeği verdiği
Bedia Muvahhit, Atina
Konservatuvarı’ndan
fahri diploma alır.
Bedia Muhavvit,
in whose honor
Prime Minister
Venizelos gave a
lunch, received
an honorary
diploma from
the Athens
Conservatory.

and sister’s house, Bedia Hanım never took a break from
the theater.
She took role again in “Othello” together with the Greek
theater ensemble which came as visitor to Turkey. This
time, she played Desdemona with perfect Greek; her
fame spread to Greece. The following year, this time Bedia
Hanım visited Greece with the Turkish delegation. There,
she introduced the Turkish theater and took role in plays,
as well. Great respect was shown to Bedia Hanım. Prime
Minister Venizelos gave a lunch in her honor. She received
an honorary diploma from the Athens Conservatory.

Tam bir Cumhuriyet sanatçısı

A Republican artist in the full sense

1933 yılında Şehir Tiyatroları’nda besteci ve piyanist

In 1933, she got married to Friedrich von (Ferdi) Statzer

olarak çalışan ve sonradan Türk vatandaşlığına geçen

who worked as a composer and pianist in the State

Friedrich von (Ferdi) Statzer ile evlenir Bedia Mu-

Theaters and who later became a Turkish citizen. Even

vahhit. Bu evlilik 18 yıl sürse de aralarındaki kültürel

though this marriage lasted 18 years, the cultural conflicts

uyuşmazlık mutsuzluğu da beraberinde getirmiştir.

between them brought about unhappiness. Bedia Hanım

Bedia Hanım 1975 yılındaki emekliliğine kadar yüzlerce

took role in hundreds of plays until her retirement in 1975.

oyunda rol alır, ayrıca mükemmel lisan bilgisi saye-

Moreover, she translated numerous works in Turkish ow-

sinde sayısız eseri Türkçeye kazandırır, adaptasyonlar

ing to her perfect knowledge of language and made ad-

yapar. 21 filmde rol alsa da sinemayla yıldızı pek ba-

aptations. Even though she took role in 21 films, she didn’t

rışmayacaktır.

get along with the cinema well.

1973’te 50’nci sanat yılı şerefine Bedia Muvahhit için

A special program was prepared for Bedia Muvahhit in

özel bir program hazırlanır. 1987’de ise uzun yıllar

the honor of her 50th year in art. She received the title of

kendisine rol arkadaşlığı yapmış olan Vasfi Rıza Zobu

State Artist in 1987 with Vasfi Rıza Zobu who had been

ile birlikte Devlet Sanatçısı unvanı alır. Cumhuriyet’in

her cast mate for long years. With this title, the evergreen

yeşerttiği tiyatro filizi adeta bu unvan ile birlikte taç-

sprout of the Republic was in a way crowned. Bedia Mu-

lanmıştır. Cumhuriyet döneminde tiyatronun her geli-

vahhit, who made efforts in every stage of development

şim aşamasında emeği olan ve Türk kadınının sahne

of the theater in the Republican period and who led the

ile buluşmasına öncülük eden Bedia Muvahhit, 1993

Turkish woman’s meeting with the stage, closed her eyes

yılında hayata gözlerini yumar.

eternally in 1993.

Arda Akıncı

Historical documents

Tarihî vesikalar

OSMANlI’DA

POSTA
POST IN THE
OTTOMANS
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19. yüzyılda büyük bir gelişme gösteren
haberleşme teknolojisi, devletler
arasındaki posta ve telgraf hizmetlerinin
yaygınlaşmasını da sağlar. Bu alandaki
kamu ve özel sektör yatırımlarının ayrıntıları
ise dönemin resmî yazışmalarına yansır.
Communication technology, which
displayed major development in the 19th
century, also ensured that the post and
telegraph services became widespread
between the states. The details of the
public and private sector investments in this
period, on the other hand, are reflected on
the official correspondences of the time.

Haberleşme ve ulaşım alanlarında teknolojinin yıllar içe-

The development of technology throughout the years in

risinde gelişmesi, Osmanlı İmparatorluğu için de büyük

the fields of communication and transportation ensured

önem taşıyan telgraf hatları konusunda birtakım atılım-

the fact that several innovations were made in the field of

ların yapılmasını sağlamıştı. Bir yandan Osmanlı’nın kendi

telegraph lines that carried importance for the Ottoman

telgraf hatlarının inşası için yatırım ve ihaleler yapılırken

Empire, as well. On one hand, while there were invest-

diğer yandan hâlihazırda başka devletler tarafından

ments and tenders for the construction of the Ottoman

kurulan telgraf hatları ile bunlara dair alet ve takımların

Empire’s own telegraph lines, on the other hand purchas-

satın alınması söz konusu olmuştu.

es of the existing telegraph lines constructed by other
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1856-1857 yıllarına ait bu tezkirede daha önce İngiltere
tarafından Beyoğlu ile Tarabya arasında yaptırılan ve
oradan da Varna’ya kadar uzanan telgraf hattı ile Arnavutköy ile Selimiye Kışla-ı Hümayun’u arasındaki telgraf
hattının satın alınmasının kararlaştırıldığını görüyoruz. Bu
satın alımlara ek olarak telgraf meclisi, “telgraf hatları
için mevcud olan teller ile diğer aletlerin” de satın alınmasının uygun olacağının altını çizmiş.
Satın alınacak bu teller ve diğer aletlerin toplam 2 bin
723 lira ve 25 şilin 15 peste tutacağı ifade edilirken satın
alınan malların İstanbul Boğazı’ndan Varna’ya kadar
deniz altından inşa edilmiş telgraf hattında tamire ihtiyaç
duyulduğu takdirde kullanılabileceği vurgulanmış.
Haberleşme ve ulaşım imkanlarının 19. yüzyıl içinde büyük
bir gelişme göstermesi, devletler arasındaki posta hizmetlerinin de yaygınlaşmaya başlaması anlamına geliyordu. Posta hizmetlerinin bu şekilde yaygınlaşması diğer
yandan devletler arasında yapılacak ikili anlaşmaların
sayısını artırıyordu.
Bu anlaşmalardan biri de 1907 yılında Bulgaristan Hükumet-i Emareti ile Amerika Birleşik Devletleri arasında

Tarihî vesikalar

Historical documents

yapılmıştır. 1877-1878 Osmanlı-Rus ya da daha çok 93

Posta hizmetlerinin
yaygınlaşması devletler
arasında yapılacak ikili
anlaşmaların sayısını
artırıyordu.
The spread of
postal services
increased the
number of
bileteral relations
between states.

nations as well as the tools and equipments for these lines
were in question.
In this official permit dated 1856-1857, we see that it was
decided that the telegraph line constructed by the United
Kingdom between Beyoğlu and Tarabya that stretches to
Varna and the telegraph line between Arnavutköy and
Selimiye-i Kışla-ı Hümayun (Selimiye Military Barrack)
should be purchased. In addition to these purchases, the
telegraph assembly underlined that it would be appropriate to purchase “the existing wires for the telegraph lines
and the other tools”, as well.
While it was indicated that the sum of these wires and
other tools to be purchased would cost 2 thousand 723
liras and 25 shillings and 15 peste, it was emphasized that
the goods purchased could be used in case when repair
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Belgede, Osmanlı dönemine
ait hemen her arzda olduğu
gibi nihai kararın önce
padişaha, sonra da sadaret
makamına bırakıldığı
görülüyor.
In the document, it is seen
that the final decision was
left firstly to the sultan
and then to the office
of the grand vizier as in
almost every submission.
would be needed in the telegraph wires from the Bosphorus Strait to Varna which was constructed under the sea.
The fact that the means of communication and transportation showed such great increase throughout the
19th century meant that the postal services became widespread between the states. On the other hand, the fact
that the postal services became widespread in such a
Harbi olarak bildiğimiz savaştan sonra her ne kadar Bul-

way led to an increase in the number of bilateral agree-

garistan özerk prenslik haline gelmişse de birçok açıdan

ments made between the states.

Osmanlı’ya bağlı kalmaya devam etmişti.

One of these agreements was made in 1907 between the

Bulgaristan Komiseri Sadık Azmizade tarafından Sada-

Bulgarian Princedom and the United States of America.

ret Makamı’na yazılan 23 Ekim 1907 tarihli bu belgede

After the 1877-1878 Russo-Ottoman – or the 93 War as its

Hükumet-i Emaret Telgraf ve Posta İdaresi ile Hükumât-ı

widely known – even though Bulgaria had turned into a

Müttehide-i Amerika Telgraf ve Posta İdaresi arasında

autonomous princedom, it continued to be affiliated to

bir posta antlaşması için görüşmelere başlandığı görü-

the Ottoman Empire in many aspects.

lüyor. Anlaşmaya göre Bulgaristan ile Amerika arasında
mandapost usulünün (posta havalesi) doğrudan doğruya
uygulanmaya başlayacağı belirtilmiş.

In this document written by the Bulgarian Superintendent
Sadık Azmizade to the Prime Ministry and dated 23 October 1907, it is observed that the negotiations for a postal

Bununla beraber anlaşmayla ilgili detaylar bildirildikten

agreement started between the Bulgarian Princedom

sonra Osmanlı dönemine ait hemen her arzda olduğu

Post and the American Post. According to the agreement,

gibi nihai kararın önce padişaha ve sonra da sadaret

it was indicated that the money orders by post would start

makamına bırakıldığı görülüyor.

to be carried out directly between Bulgaria and America.
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26 Mart 1855 tarihli bu belgede Lionel Gisborne isimli
şahsın İstanbul’dan İskenderiye’ye kadar deniz altından
telgraf hattı inşa etmek için ruhsat başvurusu yaptığını
öğreniyoruz. Belge aynı zamanda Devlet-i Aliyye ile
Lionel Gisborne arasında yapılacak sözleşmenin şartlarını da ortaya koyuyor. Osmanlı Devleti söz konusu hattın
Çanakkale Boğazı’na kadar olan kısmını kendi inşa edeceğini ve buradan sonrasının Gisborne tarafından yapılacağını belirtiyor. Bunun yanı sıra hattın İskenderiye’den
Yemen eyaletinde bulunan Muha’ya kadar devam etmesi
halinde de İskenderiye ile Muha arasındaki hattın yine
Osmanlı tarafından inşa edileceği kaydedilmiş.
Bu şartlar altında telgraf hattının inşa edilmesi halinde
hattın kullanım haklarının yirmi sene boyunca Gisborne’a
verilmesi, ancak bu süre zarfında Devlet-i Aliyye’nin bu
hattı kullanması halinde Gisborne’a herhangi bir ücret
ödenmemesi de öne çıkan maddelerden biri. Osmanlı’nın
öne sürdüğü bir başka koşul ise Gisborne’un inşaat süresince temin edilmesini istediği altı bin liralık yardımdan
vazgeçmesi.
Bu taleplerin genelini kabul eden Gisborne’un, iki noktaya itiraz ettiği görülüyor. İlkin, istediği senelik altı bin lira

Tarihî vesikalar

Historical documents

yardımdan tamamen vazgeçmektense bunun dört bin

26 Mart 1855 tarihli
belge, Devlet-i Aliyye
ile Lionel Gisborne
arasında yapılacak
sözleşmenin şartlarını
ortaya koyuyor.
The document dated
26 March 1855 reveals
the conditions of the
agreement to be made
between the Ottoman
State and Lionel Gisborne.

Furthermore, after the details regarding the agreement
were given, it is seen that the final decision was left firstly
to the Sultan and then to the office of the grand vizier as
in almost every submission.
In this document dated 26 March 1855, in which we learnt
that a man called Lionel Gisborne made an application
of license in order to construct undersea telegraph lines,
the terms of the agreement made between the Ottoman
State and Lionel Gisborne are also revealed. The Ottoman state indicates that it would construct the part of
this line stretching to the Dardanelles Strait; and from
that point on it would be constructed by Gisborne. In addition to this, in case the line continued from Alexandria
to Mocha in the Yemen district, the line would again be
constructed by the Ottomans.
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“Devlet-i Aliyye’nin öne sürdüğü
şartları kabul edecek bir başka
şirket bulunduğu takdirde
anlaşmayı o şirket ile yapabilirsiniz.”
“In case you find another company
who will accept the conditions of
the Ottoman State, you can make
the agreement with that company.”
Should the telegraph line be constructed under these
circumstances, the right of usage would be granted to
Gisborne for a period of 20 years. However, should the
Ottoman State use this line within this period, no fees
would be paid to Gisborne are among the articles that
come to the forefront. Another condition set by the Ottomans was that Gisborne should give up the subsidy of six
thousand liras which he demanded to be paid throughout
the construction.
It is observed that Gisborne, who accepted the majority
of the demands, rejected two points. Firstly, instead of
totally giving up the demand of six thousand liras which
he wanted, he demands that this would be decreased
to 4 thousand liras. Secondly, in case the line would be
stretched to the district of Yemen, he demands that the
liraya indirilmesini talep ediyor. İkinci olarak hattın Yemen

right granted to him would be extended to forty years.

Eyaleti’ne kadar uzatılması halinde kendisine tanınan

In addition to this, another information which grabs at-

hakkın kırk yıla çıkarılmasını istiyor. Ayrıca burada dikkat

tention is that Gisborne says, “In case you find another

çeken bir başka bilgi, Gisborne’un “Devlet-i Aliyye’nin öne

company who will accept the conditions of the Ottoman

sürdüğü şartları kabul edecek bir başka şirket bulunduğu

State, you can make the agreement with that company.”

takdirde anlaşmayı o şirket ile yapabilirsiniz” demesi.

In the rest of the document, while the benefits this tele-

Belgenin geri kalan kısmında telgraf hattının Osmanlı

graph line would bring to the Ottoman State are men-

Devleti’ne getireceği yararlardan bahsedilirken Avru-

tioned, it is underlined that financial and political benefits

pa ile Asya’da bulunan uzak ülkeler arasında iletişimi

would be obtained from this line which would ensure

sağlayacak bu hattan hem maddi hem de siyasi fayda

communication between Europe and the remote coun-

elde edilebileceğinin altı çiziliyor. Ayrıca Gisborne’un öne

tries in Asia. Furthmore, it is expressed that the conditions

sürdüğü şartların Avrupa’daki ihale şartları göz önüne

imposed by Gisborne were appropriate compared to the

alındığında oldukça uygun olduğu, aradaki ufak farklar

terms of contracts in Europe and that the construction of

nedeniyle böyle önemli bir hattın yapımının geciktirilme-

such an important line must not be delayed because of

mesi gerektiği açıklanıyor.

minor differences.

Söyleşi Interview: Çağla Taşkın

Interview

Röportaj

PROF. DR. İBRAHIM SOĞUKPINAR:

SIBER TEHDITLERE
KARŞI IŞBIRLIĞI IÇINDE
MÜCADELE ETMEK
GEREKMEKTEDIR
IT IS NECESSARY
TO FIGHT AGAINST
CYBER THREATS IN
COOPERATION
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Kamu Siber Güvenlik Derneği
Başkanı Prof. Dr. İbrahim Soğukpınar
siber güvenlikte topyekûn
savunmanın esas olduğunu belirtiyor
ve bu alanda yürütülecek millî
çalışmaların önemini ifade ediyor.
Public Cyber Security Association
Chairman Prof. İbrahim
Soğukpınar indicates that total
defense is the basic factor in
cyber security and states the
importance of the national works.

Özgeçmişinize baktığımızda Elektro-

When we analyze your curriculum

nik ve Haberleşme Mühendisliği

vitae, we observe that you have your

alanında lisans, Kontrol ve Bilgi-

undergraduate degree in the field

sayar Mühendisliği dalında yüksek

of Electronics and Communications

lisans ve doktora eğitimi aldığınızı

Engineering, graduate and doctor-

görüyoruz. Sizi kariyerinizi bu alan-

al education in the field of Control

da sürdürmeye teşvik eden unsurla-

and Computer Engineering. Can we

rı öğrenebilir miyiz?

learn about the factors that led you

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)

to build your career in that field?

Elektronik ve Haberleşme Mühen-

In 1982, when I graduated from

disliği Bölümü’nden mezun olduğum

the Department of Electronics and

1982 yılında bilgisayar ve yazılım

Communications Engineering of the

teknolojilerindeki yeni yönelimleri

İstanbul Technical University (ITU), I

takip ederek bu alanda akademik

thought that it would be appropri-

kariyer yapmanın gelecek için daha

ate to build an academic career in

uygun olduğunu düşündüm. Bunun

this field by following the new ten-

sonucunda İTÜ Bilgisayar Mühen-

dencies in computer and software

disliği Bölümü’nden önce yüksek

technologies. As a result, I headed
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for this field firstly by receiving graduate and later PhD

yöneldim. Esasen akademisyenlik hedefim olmaması-

degrees at the Department of Computer Engineering of

na rağmen belirli bir süre için girdiğim Gebze Yüksek

the İTU. In fact, even though being an academician was

Teknoloji Enstitüsü (GYTE) Bilgisayar Mühendisliği Bölü-

not my aim, I considered handing over my accumulation

mü’nde birikimlerimi yeni nesillere aktarmayı vatani bir

to the next generations as a patriotic duty at the Depart-

görev sayıp bunu yerine getirmemin yanında akademik

ment of Computer Engineering of the Gebze Institute of

kariyerimi ilerletme imkanı da buldum ve yaklaşık 17

High Technology (GYTE) which I entered for a specific

yıl gibi uzun bir süre bölüm başkanlığı yaparak GYTE

period; I found the chance for furthering my academic

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nü farklı bir vizyon ile

career as well as reaching this aim and I contributed

bugünlere taşımaya katkıda bulundum. Yine bilgi gü-

to the transmission of the Department of Computer En-

venliğinin gelişmesi ve gelecekte kazanacağı önemi

gineering of GYTE to the present with a different vision

Röportaj Interview

lisans daha sonra doktora derecelerini alarak bu alana

“Bilişim Teknolojisi’nde hepimizin gözlemlediği
çok hızlı gelişmeler yaşanmakta ve bu teknolojinin
çıktısı olan bilişim tabanlı ürünler hemen her
alanda ve her yaşta bireyin hayatına girmektedir.”
“Very rapid developments, which we all observe,
are experienced in the Information Technology
and the information-based products which are
the outputs of this technology, enter the life of
individuals of all ages everywhere.”
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değerlendirerek araştırmalarımı bu alanda yoğunlaş-

by performing the duty of Head of Department. I also

tırdım. Uluslararası ve ulusal dergilerde yayımlanmış

intensified my researches in that field after having eval-

ve konferanslarda sunulmuş 103 makalenin yanı sıra 40

uated the development of information security and the

yüksek lisans, biri yurt dışından olmak üzere 5 doktora

importance it will have in the future. I was the thesis su-

tezine danışmanlık yaptım. Halen Gebze Teknik Üniver-

pervisor of 40 master’s theses and 5 PhD dissertations,

sitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde çalışmalarıma

one of which was from abroad as well as 103 articles

devam etmekteyim.

published in international and national journals and

“Bilişim güvenliği”, “siber güvenlik” gibi kavramlar,
Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yürüttüğünüz Kamu Siber
Güvenlik Derneği’nin başlıca faaliyet alanlarını oluştu-

presented in conferences. I still continue my researches
at the Department of Computer Engineering of the Gebze Technical University.

ruyor. Bu terimler bilgi ve iletişim teknolojileri ile kulla-

Concepts such as “information security” and “cyber se-

nıcı deneyimi açısından ne ifade ediyor?

curity” form the main field of activity of the Public Cyber

Bilişim Teknolojisi’nde (BT) hepimizin gözlemlediği çok
hızlı gelişmeler yaşanmakta ve bu teknolojinin çıktısı
olan bilişim tabanlı ürünler hemen her alandan ve yaş-

Security Association of which you are the Chairman.
What do these terms signify in terms of information and
communication technologies and user experience?

tan bireylerin hayatına girmektedir. Böylece bireylerin,

Very rapid developments, which we all observe, are

kurumların ve devletlerin faaliyetlerini gerçekleştirme-

experienced in the Information Technology (IT) and

sini kolaylaştıran BT tabanlı ürünlerin hemen hepsinin

the information-based products which are outputs of

vazgeçilmez bileşeni sayısal bilgisayar ve onun üzerinde

this technology enter the life of individuals of all ages

çalışan çeşitli yazılımlardır. Yazılım ve donanımlar be-

everywhere. Therefore, numeric computers and various

lirtilen üstünlüklerinin yanı sıra zayıflıklar da barındır-

software on them are the indispensible components of

maktadır. Bu zayıflıklar, kötü amaçlı birey ve kuruluşların

almost all the IT based products, which makes individu-

hedeflerine ulaşmada işlerini kolaylaştırmaktadır. Dün-

als, institutions and states perform their activities more

yadaki BT ürün ve uygulamalarının iletişim ağları vasıta-

easily. Software and hardware have weaknesses as

sıyla birbiriyle konuşabildikleri ve etkileşimde bulunduk-

well as the superiorities mentioned. These weaknesses

ları siber uzayda zaman ve mekandan bağımsız olarak

pave the way for malicious individuals’ and institutions’

iyi ve kötü amaçlı eylemler kolaylıkla gerçekleşebilmek-

works in reaching their aim. In the cyber space, in which

tedir. İstatistiklere göre 2015 yılında 430 milyondan fazla

IT products and applications in the world can talk and

kötücül yazılım üretilmiştir. Bunun anlamı günde yaklaşık

interact with each other through communication net-

1 milyon 200 bin adet kötücül yazılımın bilgisayar ağına

works, activities of well intentioned and bad intentioned

dahil edilmesidir. Neticede, siber uzayda veya bağımsız

aims can be performed easily regardless of space and

olarak yazılım çalıştıran her bir cihaz, şahıs veya organi-

time. In 2015, over 430 million malicious software was

zasyon güvenlik riski taşımaktadır.

produced. This means that approximately 1 million and

Profesyonel BT uzman ve kullanıcılarının da risklere karşı
farkındalığı ve önlem alma bilinci gelişmiştir. Ancak tehlikenin farkında olmayan sıradan kullanıcılar için riskler
hem çok fazladır hem de sürekli artmaktadır demek
abartılı bir ifade olmayacaktır. Bilişim ürün ve uygula-

2 thousand malicious software are included in the computer network per day. As a result, any device, individual
or organization, which executes software in the cyber
space or in an independent manner, carries the risk of
security.

maları hemen her yaştan, meslekten ve kültürden insan

The awareness of professional IT specialists and users

tarafından yoğun olarak kullanılmaktadır. Bilinçli kulla-

about the risks and the consciousness for taking pre-

nıcı bu ortamdaki güvenlik risklerinin farkında olmasına

cautions have developed. However, it will not be exag-
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rağmen tecrübesiz kullanıcılarda bu farkındalık düşük

gerative to say that for the ordinary users who are not

olmaktadır. Farkındalığı düşük kullanıcılar gerekli gü-

aware of the risks, the risk is very high and increases

venlik önlemlerine dikkat etmedikleri için saldırganların

continuously. The products and applications of infor-

ana hedefi olmaktadır. Bunun yanında kullandıkları BT

matics are used by people of all ages, occupations and

sisteminin güvenliğini zayıflatarak saldırganların amaç-

cultures. Even though the conscious user is aware of the

larına ulaşmalarını kolaylaştırabilmektedirler. Nitekim

security risks in this environment, this consciousness is

son zamanlarda bu tür olay ve haberlere sık sık şahit

low among the inexperienced users. As the users with

oluyoruz.

low awareness do not pay attention to the necessary

Bu bağlamda siber tehditlere karşı işbirliği içinde birlikte
ve geniş bir alanda mücadele etmek gerekmektedir.
Mücadelede sivil toplum kuruluşlarına önemli görevler
düşmektedir. Kamu Siber Güvenlik Derneği, bu düşünceden hareketle 2013 yılının ilk çeyreğinde kurulmuş ve
fiilen çalışmalara başlamıştır. Kamu Siber Güvenlik Der-

security precautions, they are the main targets of attackers. In addition to this, they pave the way for the attackers while they are reaching their aim by weakening
the security of the IT system they use. Thus, we frequently
witness these types of events and news in recent times.
Within this context, one has to fight together against
cyber threats in a wide field and in cooperation. In the
struggle, important duties fall upon non-governmental
organizations. Considering this fact, the Public Cyber
Security Association was established in the first quarter
of 2013 and started working effectively. The Public Cyber Security Association organizes two events annually,
one in Ankara, one outside Ankara in accordance with
its mission. In these activities, the cyber security reports
are presented to the attention of the participants and
post-activity reports are delivered to the relevant insti-
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tutions of the state. Within this context, one sheds light

“Farkındalığı düşük
kullanıcılar gerekli
güvenlik önlemlerine
dikkat etmedikleri için
saldırganların ana hedefi
olmaktadır.”
“As the users with low
awareness do not pay
attention to the necessary
security precautions, they
are the main targets of
attackers.”
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neği, misyonuna uygun olarak her yıl biri Ankara’da di-

on the future by discussing the current issues of security

ğeri Ankara dışında iki etkinlik düzenlemektedir. Bu et-

with relevant experts, raises awareness among users

kinliklerde güncel siber güvenlik konuları katılımcıların

and those concerned and the final reports are conveyed

dikkatine sunulduğu gibi etkinlik sonuç raporları dev-

to the authorities, as well.

letin ilgili kurumlarına iletilmektedir. Bu bağlamda bu
etkinliklerde hem konunun uzmanları ile güncel siber
güvenlik meseleleri tartışılarak geleceğe ışık tutulmakta, hem son kullanıcılar ve ilgililer bilinçlendirilmekte,
hem de sonuç raporları yetkililere bildirilmektedir.
Kamu Siber Güvenlik Derneği olarak faaliyetlerinizi
“önce güvenlik” mottosuyla yürütüyorsunuz. Sizce teknoloji ve bilişimde güvenlik neden önemli?

As the Public Cyber Security Association, you carry out
your duties under the motto of “security first”. According to you, why is security important in technology and
informatics?
In the recent years, as the digitization increases rapidly,
we always keep our assets in the digital environment.
From education to entertainment, from production to
trade, from communication to logistics, there exits inev-

Son yıllarda sayısallaşma hızlı şekilde artarken varlık-

itably a computer in the individual, institutional, national

larımızı hep sayısal ortamlarda saklıyoruz. Eğitimden

and international civilian and military fields. Therefore,

eğlenceye, üretimden ticarete, iletişimden taşımacılığa,

the assets, which have very high monetary values, are

bireysel, kurumsal, ulusal veya uluslararası sivil ve as-

processed in the digital environment. In the end, as the

kerî alanlarda kullanılan sistem ve cihazlarda mutlaka

digital environment is a great economy, the manage-

bir sayısal bilgisayar bulunmaktadır. Bu nedenle pa-

ment of the critical systems are carried out in this en-

rasal değeri çok büyük olan varlıklar sayısal ortamda

vironment, as well. Therefore, while we are making our

işlem görmektedir. Sonuçta sayısal ortam çok büyük

jobs easier in the digital environment, we are faced with

bir ekonomi olduğu gibi bu ortamda kritik sistemlerin

the fact that our information is stolen by malicious peo-

yönetimi de gerçekleşmektedir. Dolayısıyla kendi işle-

ple through misuse. At the end, it gets tougher to protect

rimizi sayısal ortamda kolaylaştırırken kötü niyetliler

the digitalized assets.

tarafından istismar edilerek çalınması durumuyla karşılaşıyoruz. Sonuçta, sayısallaşan varlıkları korumak
gittikçe zorlaşıyor.

Most of the attacks on information security and cyber
security are carried out by using the weaknesses of software; 70 percent of the security violations occur due to

Bilgi güvenliği ve siber güvenlik saldırılarının çoğu

the weaknesses in software. The deficiencies of software

yazılım zayıflıkları kullanılarak yapılmakta, güvenlik

are not realized quickly and attackers use software de-

ihlallerinin yaklaşık yüzde 70’i yazılım zayıflıklarından

ficiency. The deficiencies of software are the weakest

kaynaklanmaktadır. Yazılım açıklıkları hızlı tespit edi-

points where the attackers accomplish their purposes.

lemiyor ve saldırganlar yazılım açığı kullanıyor. Yazılım

Therefore, a significant increase is observed in the

zayıflıkları, saldırganların amaçlarını gerçekleştirebil-

attacks based on the weaknesses of software and this

dikleri, sistemlerin yumuşak karnıdır. Dolayısıyla yazılım

increase will continue.

zayıflığı tabanlı saldırılarda son senelerde ciddi artış
gözlenmektedir ve bu artış devam edecektir.

Within this context, the necessity of protecting our assets, which have great value in the digital environment,

Bu bağlamda sayısal ortamdaki değeri büyük varlıkla-

brought the concept of information security in a vital

rımızı koruma zorunluluğu bilişim güvenliği kavramını

position. As the use of informatics systems and tech-

hayati bir konuma getirmiştir. Bilişim sistemi ve tekno-

nologies increase, the number of malicious attacks

lojilerinin kullanımı arttıkça kötü niyetli saldırıların mik-

increases, as well. In addition to this, theft, transfer, pre-

tarı da artmaktadır. Ayrıca sayısal ortamdaki varlıkların

vention from working and plagiarism of assets in digital
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çalınması, nakli, çalışmanın engellenmesi, bilgi hırsızlığı

environment is easier than those of the physical assets.

fiziksel varlıklardan daha kolay olmaktadır. Bu nedenle

That’s why the need for security in informatics increases

bilişimde güvenlik ihtiyacı her geçen gün artmaktadır.

day by day.

Esasen bilişimde “önce güvenlik” önemli bir kavram ol-

In fact, even though “security first” is an important con-

makla birlikte güvenlikte işbirliği ve ortak çalışma daha

cept in informatics, cooperation in security and joint

da önemlidir. Bu bağlamda “Siber güvenlikte güç birliği”

works are much more important. Within this context, we

sloganı ile çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

continue our works with the slogan of “collaboration in

“Siber saldırı” ve “siber suç” özellikle yakın zamanda

cyber security”.

sıklıkla karşımıza çıkan kavramlar. Bu kavramların ne

“Cyber attack” and “cyber crime” are concepts we

anlama geldiğini ve bu alandaki güvenlik tedbirlerini

come across especially in the recent times. Can you

açıklar mısınız?

explain what these concepts stand for and the security

Bu soruya cevap vermek için öncelikle siber uzay kav-

precautions in that field?

ramını hatırlatmak faydalı olacaktır. İnternet, telekomü-

In order to answer this question, it will be beneficial to

nikasyon ağları, bilgisayar sistemleri, gömülü prosesler

remind firstly of the concept of cyber space. The global

ve kontrol birimlerini de içeren, birbirine karşılıklı olarak

environment, which includes the Internet, telecom-

bağımlı olan, bilgi teknolojisi altyapıları ağı tarafından

munication networks, computer systems, embedded

oluşturulan küresel ortama siber uzay denmektedir.

processes and control units and which is formed by the

Gerek iletişim ağı üzerinden gerek sayısal depolama ortamları aracılığıyla sistemleri ele geçirmek, çalışmasını

Röportaj Interview

engellemek, bilgi sızdırmak, içerik düzenlemek, sakla-

information technology infrastructures that are dependent mutually, is called the cyber space.

“Siber güvenlik
zincirinin en zayıf
halkası insandır.
Savunmanın temel
prensiplerinden biri
en zayıf halkanın
güçlendirilmesi
olmalıdır.”
“The weakest link of
the cyber security
chain is man. One of
the basic principals
of defense has to be
strengthening the
weakest link.”
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“Esas kavram topyekûn
savunma olmalıdır çünkü
sistemlerin tamamı siber
uzayda birbiriyle etkileşim
içindedir. Bir noktadaki zayıflık
diğer birimleri ve kullanıcıları da
etkileyebilecektir.”
“The main concept should
be total defense because
all the systems interact
with each other in the
cyber space. Weakness at
some point might influence
other units and users.”
Overtaking the systems either via the communication
network or the digital storage environments, preventing their work, leaking information, organizing content,
acquiring stored assets without consent are possible.
nan varlıklara izinsiz sahip olmak mümkün olabilmekte-

These types of activities are called cyber attack whereas

dir. Bu tür faaliyetlere siber saldırı denmekte, yetkisiz ve

engaging in these types of activities without consent and

izinsiz olarak bu eylemlere girişmek ve gerçekleştirmek

permission is called cyber crime.

siber suç kabul edilmektedir.

The security precautions in this field have to be handled

Bu alandaki güvenlik tedbirlerini çok boyutlu ele almak

in a multidimensional manner. The main concept should

gerekir. Esas kavram topyekûn savunma olmalıdır çün-

be total defense because all the systems interact with

kü sistemlerin tamamı siber uzayda birbiriyle etkileşim

each other in the cyber space. Weakness at some point

içindedir. Bir noktadaki zayıflık diğer birimleri ve kulla-

might influence other units and users. The precautions

nıcıları da etkileyebilecektir. Önlemler, stratejik ve teknik

are grouped into two, namely the strategic and tech-

önlemler olarak iki grupta toplanmakta ve genel savun-

nical precautions and are shaped within the general

ma prensipleri içinde şekillenmektedir.

defense principals.

Siber güvenlik zincirinin en zayıf halkası insandır. Sa-

The weakest link of the cyber security chain is man. One

vunmanın temel prensiplerinden biri en zayıf halkanın

of the basic principals of defense has to be strengthen-

güçlendirilmesi olmalıdır. Bu bağlamda her farklı grup-

ing the weakest link. Within this perspective, working on

tan insan için uygun bilinçlendirme çalışması yapılması

raising awareness for every different group of people

gerekli olacaktır.

will be necessary.

Haberler
News
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PTT’NIN YURT DIŞI
ATILIMLARI HIZ KESMIYOR
PTT’S INTERNATIONAL BREAKTHROUGHS
CONTINUE FULL SPEED

Kendini yenileme ve değişim yolunda

The Turkish Post, which attaches great

küresel gelişmelerin nabızını tutma-

importance to following the global de-

ya ve yabancı işbirlikleri tesis etmeye

velopments and establishing foreign

büyük önem veren Posta ve Telgraf

collaborations in the wake of self-re-

Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT A.Ş.) yurt

newal and change, continues its activi-

dışındaki faaliyetlerine hız kesmeden

ties abroad without slowing down.

devam ediyor.

In February, a delegation under the

Şubat ayı içinde PTT A.Ş. Yönetim Ku-

chairmanship of Cumali Yüksek, Senior

rulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan

Advisor of PTT Corp. Chairman of Board

Bozgeyik’in Başdanışmanı Cumali Yük-

and Director General Kenan Bozgeyik,

sek başkanlığındaki bir heyet, Ocak ayı

paid a visit to Qatar for the continua-
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başında Katar’da yapılan görüşmelerde temeli atılan

tion of the e-commerce partnership, the foundations of

e-ticaret işbirliği çalışmalarının devamı için bu ülkeye

which were laid in the contacts held in Qatar in the be-

bir ziyaret gerçekleştirdi. İki ülkenin teknik heyetleri,

ginning of January. The technical delegations of the two

ziyaret kapsamında Katar Postası ve PTT A.Ş. arasında

countries took the leading decision to start the technical

tesis edilecek e-ticaret platformunun teknik altyapı ça-

infrastructure works of the e-commerce platform which

lışmalarının başlamasına ilişkin prensip kararı aldı. Ça-

would be established between the Qatar Post and the

lışmalarda bir sonraki aşamanın Katar’daki KOBİ’lerin

Turkish Post. It was decided that the next step in works

aynı platform üzerinden Türkiye ve Katar’da ürün satışı

should be that small and medium sized enterprises in

gerçekleştirebilmeleri için gerekli adımların atılması

Qatar sell their products in Turkey and Qatar through

olduğu belirtildi.

the same platform.

İngiltere ve Fransa’da teknik
incelemeler yürütüldü

Technical analyses carried out in United Kingdom
and France

PTT A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Canbolat

The visit paid to France on 7-9 February by a delegation

başkanlığındaki heyetin 7-9 Şubat günleri arasında

under the chairmanship of Deputy Director-General

Fransa’ya gerçekleştirdiği ziyaret ise PTT’nin yakın ta-

of the Turkish Post, Yusuf Canbolat was an example

rihli yurt dışı çalışmalarının bir diğer örneğiydi. Ziyaret

of the recent international works by the PTT. Sever-

kapsamında Fransa Posta İdaresi’nin (Le Groupe La

al presentations were made to the delegation which

Poste) sunduğu hizmetler ve çalışma yapıları hakkında

was informed of the services and works provided by

bilgi alan heyete çeşitli sunumlar yapıldı. Fransa Posta

the French Post (Le Groupe La Poste). The delegation

İdaresi’nin stratejileri, “big data” yaklaşım ve uygula-

which was informed about the French Post’s “big data”

maları, yenilikçi atılımları, Fransa Posta Bankası (La

approach and applications, innovative breakthroughs,

Banque) ve el terminaliyle (Facteo) ilgili bilgilendirilen

French Postal Bank (La Banque) and hand terminals

heyet, Fransa Posta İdaresi Genel Müdür Yardımcısı

(Facteo) met Deputy Director-General of the French Post

Nicholas Routier ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Tek-

Nicholas Routier. Carrying out technical analyses, the

nik incelemeler yürüten heyet, ziyaretin son gününde

delegation came together with Chairman of PostEurop

PostEurop Başkanı Jean-Paul Forceville ile akşam ye-

Jean-Paul Forceville in a dinner on the last day of the vis-

meğinde bir araya geldi. Görüşmede posta sektörünün

it. Evaluations regarding the current situation and future

mevcut durumu ile geleceğine ilişkin değerlendirmeler-

of the postal sector were made in the meeting.

de bulunuldu.

A working visit was also paid to United Kingdom be-

14-18 Şubat günleri arasındaysa İngiltere’ye bir çalışma

tween 14-18 February. The delegation headed by Dep-

ziyareti gerçekleştirildi. PTT A.Ş. Genel Müdür Yardım-

uty Director-Generals of the PTT Corp. Adil Zembat

cıları Adil Zembat ve Gürbüz Akbulut başkanlığındaki

and Gürbüz Akbulut came together with the officials of

heyet ziyaret kapsamında İngiltere Posta İdaresi (Royal

English Post (Royal Mail Group Ltd.) within the frame-

Mail Group Ltd.) yetkilileri ile bir araya geldi ve Lond-

work of the United Kingdom visit and participated in

ra’da düzenlenen “Osmanlı İmparatorluğu’na ve Bağlı

the international exhibition titled “ Stamps of the Otto-

Devletlere Ait Pullar” konulu uluslararası sergiye katıldı.

man Empire and its Affiliated States”. Meeting with the

İngiltere Posta İdaresi Bölge Müdürü Michael Ander-

Regional Manager of the English Post Michael Ander-

son, Operasyon Müdürü Richard Attoe, Uluslararası

son, Operational Manager Richard Attoe, International

ve Gümrük Müdürü Diane Burdon ve Güvenlik Müdürü

and Customs Manager Diane Burdon and Security

John Leicester ile görüşmeler gerçekleştiren heyet, iki

Manager John Leicester, the delegation carried out

ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesine ilişkin müza-

negotiations on enhancing the collaboration between

kereler yürüttü.

two countries.

152

2

LONDRA’DA “OSMANLI PULLARI” SERGISI
“OTTOMAN STAMPS” EXHIBITION IN LONDON

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

The Ptt Corp. participated in the Stampex National

15-18 Şubat 2017 tarihlerinde İngiliz Filateli Topluluk-

Stamp Exhibition held in the London Business Design

ları Birliği adına Londra Business Design Center’da

Center in the name of the Union of English Philately

düzenlenen Stampex Ulusal Pul Sergisi’ne katıldı. PTT

Associations between 15-18 February 2017. While the

A.Ş.’nin “Osmanlı İmparatorluğu’na

PTT Corp.’s exhibition themed “Stamps of

ve Bağlı Devletlere Ait Pullar” temalı

the Ottoman Empire and its Affiliated Sta-

sergisi katılımcılardan büyük ilgi

tes” received great attention from the par-

gördü. 14 çeşit pul föyünden oluşan

ticipants, Turkey’s ambassador to London,

zengin koleksiyonun sergilendiği

Abdurrahman Bilgiç was among those who

standı gezenler arasında Türkiye’nin

visited the booth in which the rich collection

Londra Büyükelçisi Abdurrahman

which consisted of 14 types of stamp leaves

Bilgiç de yer aldı.

was exhibited.

3

PTT’DEN SPORA DESTEK

Haberler News

SUPPORT FOR SPORTS BY PTT

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT

On 18 February 2017, the Turkish Post (PTT Corp.)

A.Ş.) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü

Chairman of Board and Director General Kenan

Kenan Bozgeyik 18 Şubat 2017 tarihinde Türkiye

Bozgeyik had met with the Chairman of the Turkish

Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet

Basketball Federation (TBF) Hidayet Türkoğlu and

Türkoğlu ve TBF CEO’su Ömer Onan’la bir gö-

CEO of the TBF Ömer Onan. In the meeting, it was

rüşme gerçekleştirdi. Görüşmede taraflar ara-

decided to carry out a detailed cooperation betwe-

sında kapsamlı işbirliği yapılması kararı alındı.

en the parties.

1-4 Mart 2017 tarihleri arasında İzmir Bornova

Held in the İzmir Bornova Municipality Sports Hall

Belediyesi Spor Salonu’nda düzenlenen Kadın-

between 1-4 March 2017, the Women’s Turkish Cup

lar Türkiye Kupası, PTT A.Ş. desteğiyle gerçek-

was carried out with the support of the PTT Corp.

leşti. PTT Kadınlar Türkiye Kupası’nda Bellona

In the PTT Women’s Turkish Cup, teams of the AGÜ,

AGÜ, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Hatay

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, the Hatay Met-

Büyükşehir Belediyespor, İstanbul Üniversitesi,

ropolitan Municipality Belediyespor, the İstanbul

Mersin Büyükşehir Belediyespor ve Yakın Doğu

University, the Mersin Metropolitan Municipality

Üniversitesi takımları mücadele etti. Kupayı Ya-

Belediyespor and the Near East University compe-

kın Doğu Üniversitesi kazandı.

ted. Near East University won the cup.
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KOORDİNASYON KOMİTESİ TOPLANTISI
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

4

COORDINATION COMMITTEE MEETING HELD

The PTT Corp. Chairman of Board and Director General
Kenan Bozgeyik chaired the Universal Postal Union’s (UPU)
Coordination Committee Meeting which was held on 20
Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT A.Ş.) Yö-

February 2017 in his capacity as the Council of Administ-

netim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik,

ration Chair. The meeting took place in the capital of Swit-

İdari Konsey Başkanı unvanıyla Dünya Posta Birliği’nin

zerland, Bern.

(Universal Postal Union-UPU) 20 Şubat 2017 tarihinde
düzenlenen Koordinasyon Komitesi Toplantısı’nı yönetti.
Toplantı, İsviçre’nin başkenti Bern’de yapıldı.

The meeting, which was held to make preparations of the
general assemblies of the Council of Administration and
the Postal Operations Council that will be held between 21

Dünya Posta Birliği’nin 21 Mart-7 Nisan 2017 tarihleri

March-7 April 2017, was carried out with the participation

arasında yapacağı İdari Konsey ve Posta İşletme Konseyi

of the Council of Administration Chair, Council of Admi-

Genel Kurullarına hazırlık amacıyla düzenlenen toplantı

nistration Deputy Chair, Chairman of Postal Operations

İdari Konsey Başkanı, İdari Konsey Başkan Yardımcı-

Council, Chairman of the Advisory Committee, Chairmen

ları, Posta İşletme Konseyi Başkanı, Danışma Komitesi

of the Committees of the Council of Administration and the

Başkanı, İdari Konsey ve Posta İşletme Konseyi Komite

Postal Operations Council.

Başkanlarının katılımıyla gerçekleşti.

In the Coordination Committee Meeting in which impor-

Posta sektörü ve Dünya Posta Birliği’ne ilişkin önemli ko-

tant issues were treated regarding the postal sector and

nuların ele alındığı Koordinasyon Komitesi Toplantısı’nda

the Universal Postal Union, talks were held regarding the

Mart ve Nisan aylarında yapılacak UPU toplantılarının

agenda of the UPU meetings which will be held in March

gündemleri, uluslararası posta hizmet kalitesi, 26. Dünya

and April, the international postal service quality, propo-

Posta Kongresi’nde üzerinde çalışılması için ilgili organ-

sals forwarded to the bodies regarding the issues treated

lara iletilen teklifler, UPU reformu ve e-ticaret projeleri-

in the 26th Universal Postal Congress, the UPU reform and

ne ilişkin görüşmeler yapıldı.

e-commerce projects.
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PTT ILE SGK ARASINDA
YENI IŞBIRLIĞI

Haberler News

NEW COLLABORAATION BETWEEN PTT AND SGK
PTT ve SGK
arasında
emeklilere
promosyon
ödemesi
yapılmasına
ilişkin protokol
imzalandı.
A protocol
regarding the
promotional
payments to
the retirees
was signed
between PTT
and SGK.
Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim

A new collaboration was added to the

Şirketi (PTT A.Ş.) ile Sosyal Güvenlik

collaborations between the Turkish Post

Kurumu (SGK) arasında tesis edilen

(PTT Corp.) and the Social Security

işbirliklerine bir yenisi daha eklen-

Institution (SGK). A protocol regarding

di. İki kurum arasında emeklilere

the promotional payments to the reti-

promosyon ödemesi yapılmasına

rees was signed between the two the

ilişkin protokol imzalandı. Protokole

institutions. According to the protocol,

göre, emekli aylığını PTT aracılığıy-

the promotional payments to those who

la alanların promosyon ödemeleri

receive their retirement salaries via the

maaş tutarlarına göre üç ayrı grup-

PTT will be paid in three groups depen-
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“PTT bu protokolü bir
sosyal sorumluluk,
bir kamu hizmeti
gayesiyle imzalıyor.”
“The PTT signs
this protocol
as a social
responsibility,
with the aim of
public service.”

ding on the amount of salaries. The protocol envisages
the payment of 300 TL for those whose salaries are under 1000 TL, 375 TL for the salaries between 1000-2000

ta yapılacak. Protokol, maaşı 1000 TL’den az olanlara

and 450 TL for the salaries over 2000 TL. The payments

300 TL, 1000-2000 TL arası olanlara 375 TL ve 2000

will be made at once in the months of March, April and

TL’den fazla olanlara 450 TL ödenmesini öngörüyor.

May. Within the framework of the protocol, the retirees

Ödemeler Mart, Nisan ve Mayıs aylarında tek seferde

who transfer their salary payments to the PTT and tho-

gerçekleştirilecek. Protokol kapsamında maaşını PTT’ye

se whose first salary preference is the PTT will have 20

taşıyan emekliler ile ilk maaş tercihi PTT olan emeklile-

percent discount in money orders carried out by the PTT,

re PTT’den yapacakları havale işlemlerinde yüzde 20,

10 percent discount in the purchase of selected items on

ePttAVM.com üzerinden seçili ürünlerde gerçekleştire-

ePttAVM.com and 20 percent discount in the deliveries

cekleri alışverişlerinde yüzde 10 ve PTT Kargo gönderile-

by PTT Cargo.

rinde yüzde 20 indirim sağlanacak.

Expressing his content for having signed a new protocol

SGK Başkanı Mehmet Selim Bağlı, protokol imza tö-

with the PTT Corp. during the protocol signature ce-

renindeki konuşmasında PTT A.Ş. ile yeni bir protokol

remony SGK Head Mehmet Selim Bağlı said, “The PTT

imzalamaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “PTT

signs this protocol not for commercial concerns and not

bu protokolü bir ticari kaygı, kâr elde etme amacıyla de-

for profiting but for social responsibility and with the aim

ğil bir sosyal sorumluluk, bir kamu hizmeti gayesiyle im-

of public service. So, I would like to extend my thanks to

zalıyor. Bu nedenle PTT’ye ve Sayın Genel Müdürümüze

the PTT and to our esteemed Director General”

teşekkürlerimi bildirmek isterim” ifadelerini kullandı.

PTT Corp. Chairman of Board and Director General

PTT A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan

Kenan Bozgeyik emphasized that a new one was added

Bozgeyik ise PTT ile SGK arasındaki tarihî işbirliklerine

to the historical collaborations between the PTT and the

bir yenisinin eklendiğinin altını çizerek, “Saygıdeğer

SGK and said, “Within the framework of the works we

Bakanlarımızın talimatları ve vizyonları doğrultusunda

carried out in accordance with the scope of the directi-

yaptığımız çalışmalar çerçevesinde bugün önemli bir

ves and the vision of our esteemed Ministers, we are sig-

protokolü daha imza altına alıyoruz. Bu ülkeye hizmet

ning today another important protocol. We are signing

edenlere biz de hizmet edelim düşüncesiyle bu protoko-

this protocol departing from the view to serve those who

lü imzalıyoruz” dedi.

served this country.”
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PTT MOBIL DÜNYA KONGRESI’NDE
PTT IN MOBILE WORLD CONGRESS

Dünyanın sayılı teknoloji etkinlikleri

The Mobile World Congress, which is

arasında yer alan Mobil Dünya Kong-

among the numbered technology events of

resi (Mobile World Congress) 27 Şubat-

the world, was held in the city of Barcelona

1 Mart 2017 tarihleri arasında İspan-

in Spain between 27 February-1 March 2017.

ya’nın Barselona kentinde gerçekleşti-

Undersecretary of the Ministry of Transport,

rildi. Kongreye Ulaştırma, Denizcilik ve

Maritime Affairs and Communication Suat

Haberleşme Müsteşarı Suat Hayri Aka

Hayri Aka and the PTT delegation headed

ile Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şir-

by the PTT Corp. Chairman of Board and

keti (PTT A.Ş.) Yönetim Kurulu Başkanı

Director General Kenan Bozgeyik partici-

ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik baş-

pated in the Congress.

Haberler News

kanlığındaki PTT heyeti katıldı.

PTT Corp. delegation that visited the booth

Firmaların stantlarını ziyaret eden PTT

of the companies received information on

A.Ş. heyeti mobil tabanlı yeni teknolo-

the use of new mobile-based technologies

jilerin bankacılık, ödeme sistemleri ve

in banking, payment systems and e-com-

e-ticaret alanlarındaki kullanımlarına

merce. The delegation also had meetings

ilişkin bilgi aldı. Heyet, aynı zamanda

regarding the GPS technology and the

GPS teknolojisi ve GSM altyapılarındaki

developments in the GSM infrastructure as

gelişmeler ile bunların kargo ve lojistik

well as their reflections on the cargo and

sektörüne yansımasına yönelik görüş-

logistics sector.

meler yaptı.

The PTT Corp. delegation, which visited the

Mobil Dünya Kongresi sırasında ASEL-

booth of ASELSAN and The Fatih Project of

SAN ile Millî Eğitim Bakanlığı Fatih Pro-

the Ministry of National Education during

jesi stantlarını da ziyaret eden PTT A.Ş.

the Mobile World Congress, had productive

heyeti sektörün önde gelen isimleriyle

meetings with the leading names of the

verimli görüşmeler gerçekleştirdi.

sector.

157

6 BAŞTETKIKÇILIK EĞITIMINDE BAŞARILI OLAN

PTT PERSONELI SERTIFIKALARINI ALDI

PTT STAFF SUCCESSFUL IN THE CHIEF AUDITORSHIP
TRAINING RECEIVE THEIR CERTIFICATES

Bir dünya markası olma hedefiyle ulusal ve ulusla-

Adding momentum to its national and international activ-

rarası alandaki faaliyetlerine ivme kazandıran Posta

ities with the aim of becoming a global brand, the Turkish

ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi, hizmet kalitesi ve

Post attributes major importance to personnel training

çeşitliliğini daha da artıracak proje ve uygulamaların

in addition to its service quality and diversity. In this re-

yanı sıra personelin eğitimine de büyük önem veriyor.

spect, the certificates were accorded to the PTT Corp.

Bu bağlamda PTT A.Ş. ile TÜBİTAK-TÜSSİDE arasında

staff that successfully completed the training given within

yürütülen “Hizmet Standartlarımızın Geliştirilmesi ve

the framework of the consultancy service “Developing

Bütünleşik Yönetim Sistemi Oluşturulması” danışman-

Service Standards and Establishing Integrated Manage-

lık hizmeti kapsamında verilen baştetkikçi eğitimini

ment Service” carried out between the PTT Corp. and the

başarıyla tamamlayan PTT A.Ş. personeline sertifika-

Scientific and Technological Research Council of Turkey

ları takdim edildi.

(TÜBİTAK)-the Turkish Management Science Institute

Sertifika dağıtım töreninde bir konuşma yapan PTT

(TÜSSİDE).

A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan

Giving a speech in the certificate ceremony, PTT Corp.

Bozgeyik, “Göreve başladığımızda büyüklerimizin

Chairman of Board and Director General Kenan Bozgeyik

bizlere tavsiyesi ışığında, inancımız gereğince, yap-

said, “When we took office, we said that we were going

tığımız işi iyi yapma, iyi yaptığımızın da daha iyisini

to apply in our institution the principle of doing our work

yapma prensibini kurumumuzda uygulamaya çalışa-

well, and doing better what we had done well in the light

cağımızı söylemiştik. Sizlerin bugün burada belli eği-

of our elders’ advises and due to our belief. The certifi-

timleri aldıktan sonra hak etmiş olduğunuz sertifikalar

cates, which you deserved after having received specific

bunun en güzel göstergesi” dedi. Törene katılan Prof.

training here, are the best indicators of it.” Participating in

Dr. Metin Yerebakan ise PTT A.Ş.’yi Entegre Yönetim

the ceremony, Prof. Metin Yerebakan, on the other hand,

Sistemi konusundaki kararlılığı ve başarıları dolayısıy-

congratulated the PTT Corp. for its decisiveness and suc-

la tebrik etti.

cess in the subject of Integrated Management System.
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DÜNYAYI DEĞIŞTIREN ŞIRKET

THE CORPORATION THAT CHANGED THE WORLD
NICK ROBINS

1600 yılında kurulan, 250 yıldan fazla

The Corporation That Changed the World,

ayakta kalan ve çağımız şirketlerinin

which treats the history of the English

öncüsü kabul edilen İngiliz

East India Company, which

Doğu Hindistan Kumpan-

was established in 1600 and

yası’nın tarihini anlatan

which survived for over 250

Dünyayı Değiştiren Şirket,

years, tells of the process the

Kumpanya’nın geçirdiği

company experienced within

süreçleri, dünya tarihinin

the framework of the English

değişmesinde önemli et-

and French revolutions and ot-

kisi olan İngiliz ve Fransız

her historical events that have

devrimleri ile diğer tarihî

had important impact on the

olaylar çerçevesinde ele

history of the world. The book

a l ı y o r. K i t a p , ç a ğ ı m ı z

presents the reader the events

şirketlerinin ders çıkara-

from which the companies of

cağı olayları okura sunuyor. Eser

today derive lessons. The work also re-

www.pttkitap.com üzerinden de oku-

aches the readers through the web site

yucuyla buluşuyor.

www.pttkitap.com.

ANADOLU’DA ROMA EYALETLERI

THE ROMAN PROVINCES IN ANATOLIA
KEVSER TAŞDÖNER

Anadolu’nun Roma hakimiyeti al-

In the period when Anatolia was under

tında bulunduğu dönemde özellikle

the Roman rule, the years of Emperor Au-

İmparator Augustus’un

gustus’ reign witnessed funda-

hüküm sürdüğü yıllar köklü

mental administrative changes.

idari değişikliklere sahne

Anadolu’da Roma Eyaletleri-Au-

o l u r. Au g u s t u s d ö n e m i

gustus Dönemi (The Roman Pro-

Anadolu tarihini Türkçe

vinces in Anatolia-the Augustan

olarak işleyen ilk eser olma

Period) which is the first book in

niteliği taşıyan Anadolu’da

Turkish that treats the Anatolian

Roma Eyaletleri-Augustus

history in the Augustan Period

Dönemi, Antik Roma’ya

has importance due to the fact

ışık tutması açısından

that it offers an insight to the

önem arz ediyor. Eser,

Ancient Rome. The work can

www.pttkitap.com adre-

be obtained from the web site

sinden temin edilebiliyor.

www.pttkitap.com.
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GÜZEL VE ÇIRKIN

YÖNETMEN DIRECTOR: BILL CONDON
OYUNCULAR STARS: EMMA WATSON, DAN STEVENS, LUKE EVANS
YAPIM PRODUCTION: ABD USA
TÜR GENRE: FANTASTIK, ROMANTIK FANTASTIC, ROMANTIC
The new adaptation of an old Disney fairytale

olan “Güzel ve Çirkin”, bir tüccarın yolcu-

starts with a merchant taking shelter in a cha-

luğu sırasında gördüğü bir şatoya sığın-

teau which he comes across during his journey.

masıyla başlıyor. Tüccar, hiç beklemediği

While leaving the chateau in which he was

kadar güzel ağırlandığı şatodan ayrılırken

hosted unexpectedly well, he remembers that

kızının gül istediğini hatırlar, gözüne ilişen

his daughter wanted a rose, and he picks the

bir gülü koparır. Ancak şatonun sahibi olan

rose that grabs his attention at first sight. How-

canavarla karşılaşır ve kendi hayatına kar-

ever, he comes across the monster that owns

şılık en küçük kızını kendisine teslim etmeyi

the cheateau and yields to hand his youngest

kabul eder. Kız şatoya vardığında beklen-

daughter to him in exchange of his life. When

medik sürprizlerle karşılaşacak ve kendini

the girl reaches the chateau, she is to face unex-

büyük bir aşkın içinde bulacaktır.

pected surprises and find herself in a great love.

BEYAZ BALINA

THE WHITE WHALE
YÖNETMEN DIRECTOR: A. UYGUR ÖZTÜRK
OYUNCULAR STARS: GÜNEŞ SAYIN, UMUT KARADAĞ, KAAN ÜRKMEZ
YAPIM PRODUCTION: TÜRKİYE TURKEY
TÜR GENRE: DRAM DRAMA

Film

Eski bir Disney masalının yeni uyarlaması

Movies

BEAUTY AND THE BEAST

“Beyaz Balina” yolları Anadolu’nun ıssız

“Beyaz Balina” (The White Whale) carries onto

bir köyünde kesişen Ali ve Vahap’ın ha-

the screen the story of Ali and Vahap whose paths

yatını beyazperdeye taşıyor. Ali büyük

cross in an abandoned village of Anatolia. Ali is

şehirde doğar ve büyür; ancak anne ve

born and raised in a metropolis, but he finds him-

babasının ölümüyle kendisini bir köy-

self in a village after the death of his mother and

de bulur. Köyde yaramazlığıyla bilinen

father. Even though Vahap, who is known for his

Vahap ise başlarda Ali’nin en büyük

naughtiness in the village, becomes the greatest

düşmanıdır ancak zamanla en yakın

enemy of Ali in the beginning, he turns into his

arkadaşı olur. Herman Melville’in Moby

closest friend by time and Moby Dick by Herman

Dick romanı bu iki kafadarın ortak tut-

Melville becomes the common passion of the two

kusuna dönüşür.

buddies.

SPRING WATER
KEREM GÖRSEV

Kerem Görsev’in 17. albümü “Spring Water”

The 17th album of Kerem Görsev “Spring Wa-

raflardaki yerini aldı. Los Angeles’ta kay-

ter” hit the shelves. In the album, which was

dedilen albümde sanatçıya

recorded in Los Angeles, the

davulda Joe LaBarbera,

artist is accompanied by Joe

kontrabasta Darek Oles ve

LaBarbera in drums, Darek

24 kişilik LA Strings toplulu-

Oles in bass and the LA Strings

ğu eşlik ediyor. Albümdeki

ensemble of 24. All the works

eserlerin hepsi sanatçıya,

in the album belong to the

düzenlemeleri ise Alan

artist where as the arrange-

Broadnet’e ait. Kayıtları

ments to Alan Braodnet. The

Grammy Ödüllü Bill Schnee

album, which was recorded

tarafından yapılan albüm

by the Grammy Award Winner

CD ve LP formatlarında din-

Bill Schnee, reaches the au-

Müzik

Music
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leyiciye ulaşıyor. Albümde, “Mistrust”, “Lady

dience in CD and LP formats. In the album,

Misty” ve “Weekend” gibi eserler cazsever-

works such as “Mistrust”, “Lady Misty” and

lerle buluşuyor.

“Weekend” meet the jazz lovers.

LA LA LAND
VARIOUS ARTISTS

Başrollerini Emma Stone ve Ryan Gosling’in

The soundtrack album of “La La Land”, in

paylaştığı, 7 dalda Altın

which Emma Stone and Ryan

Küre Ödülü kazanan ve 14

Gosling share the leading roles,

dalda Oscar’a aday gös-

which won the Golden Globe

teren ilk müzikal film olma

Award in 7 categories and which

özelliği taşıyan “La La

has the feature of being the first

Land”in soundtrack albü-

musical film to be nominated in

mü dinleyiciyle buluşuyor.

14 categories at the Academy

Eserlerin büyük çoğunlu-

Awards, meets the audience. In

ğunun başrol oyuncuları

the album, in which most of the

tarafından icra edildiği

works were performed by the

albümde, Justin Hurwitz,

leading actors, the songs such

Benj Pasek ve Justin Paul’un imzasının bu-

as “City of Stars”, “Engagement Party” and

lunduğu “City of Stars”, “Engagement Party”

“A Lovely Night”, under which Justin Hurwitz,

ve “A Lovely Night” gibi şarkılar dinleyicilerin

Benj Pasek and Justin Paul have their signa-

beğenisine sunuluyor.

tures, are offered to the listeners.

PTT KARGO ILE
TÜRKIYE’NIN HER YERINE
KAPIDA NAKIT ÖDEME

DILERSENIZ GÖNDERICININ ONAYI ILE KONTROLLÜ
ÖDEME IMKANINDAN FAYDALANABILIRSINIZ.

DETAYLI BILGI PTT IŞYERLERINDE

Millî Parklar’da
HGS kolaylığı
Millî Parklar’a girişlerde ücretler HGS
üzerinden tahsil edilmeye başlayacaktır.
İlk uygulama Bursa Uludağ Millî Parkı...

