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ÇOK FONKSİYONLU BİR
KÖPRÜ VAZİFESİ GÖRÜYORUZ
WE FULFILL THE FUNCTION OF
A MULTIFUNCTIONAL BRIDGE

Posta sektörünün geçirdiği dönüşüme
hızla ayak uydurarak kendini yenileme
yolunda dev adımlar atan PTT A.Ş., gerek
dünya posta sektöründeki ağırlığı gerekse
yurt içinde geliştirdiği işbirlikleriyle geniş
bir ilişkiler ağının merkezinde yer alıyor.

PTT Corp., taking big steps in renewing
itself by adapting to the transformation of
the postal sector worldwide, plays a part
in the center of a broad communication
network with the collaborations developed in Turkey as well as its say in the
universal postal sector.
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Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketimiz, sektörün-

Our PTT Corp., conjoining its nearly 2 centennials of

deki iki asra yakın tecrübesini çağın gerekleri doğrul-

experience with the new developments paralel to the

tusunda attığı adımlarla birleştirerek hizmet kalitesini

necessities of the current technology, continues to work

her geçen gün daha da artırmakta, geniş bir yelpazede

with increased service quality and expanded range of

hizmetlerine devam etmektedir. Şirketimiz, kamu ku-

operation areas and products. Our Company under-

rumlarının birbirleriyle olan ilişkisinde, devlet-vatandaş

takes a critical role regarding the relations between dif-

iletişiminde, sektörler arası münasebetlerde kritik bir

ferent government establishments, communication be-

rol üstlenmektedir. Bunun yanı sıra uluslararası arena-

tween the government and the civilians and in between

da Türkiye ile dünya ülkeleri arasında iletişim ve e-ti-

different sectors. Besides this, the PTT has a strategically

caret başta olmak üzere pek çok konuda stratejik bir

important role on the international level by providing

konumda bulunmaktadır. Bu yüzden inovasyonu Şirket

e-commerce opportunities and connecting Turkey to the

politikamızın olmazsa olmazı şeklinde konumlandır-

other countries in the world. Hence, positioning innova-

mak, küresel yenilikleri takip etmekle kalmayıp hizmet

tion on top of our Company policy - not only following

ürettiğimiz alanlarda dünyaya yeni teklifler sunmak

the global innovations but also bringing something new

gelecek vizyonumuzda ilk sıralarda yer almaktadır.

to the table on the global basis - is one of the most im-

Geçtiğimiz ay gerçekleştirilen Uludağ Ekonomi Zirve-

portant future visions of us.

si’nde ülkemiz ve dünyanın önde gelen şirketlerinden

Drivers of the economy both from Turkey and other

çok sayıda katılımcının üzerinde birleştiği husus, gü-

countries, who met at the Uludağ Economy Summit

nümüzde inovatif çözümler üretmenin ekonomide ka-

held last month, built a consensus on the efficiency of

lıcı başarılar sağlamak için en etkili yol olduğuydu. Bu

innovative solutions to ensure a permanent success in

önemli etkinlikte PTT Anonim Şirketimizin, hizmet ver-

economy. During this important event, as the PTT we

diği sektörlerin geleceği hakkında sağlıklı öngörülerde

had the chance to inform our shareholders that through

bulunarak planlarını bu doğrultuda hayata geçirdiğini

our well-directed foresight, our plans have been put into

paydaşlarımıza aktarma imkanı bulduk.

practice.

Bürokratik işleyişi hızlandırmak ve vatandaşlarımızın

On the other hand, our collaborations continue without

hayatını kolaylaştırmak için imza attığımız işbirlikleri

interruption to accelerate the bureaucratic process and

ise hız kesmeden sürüyor. Ülkemizin yetişmiş insan

to make our citizens’ life easier. We are content that we

kaynağı temininde birinci derece öneme sahip üni-

contribute to academic life by collaborations with our

versitelerimizle imzaladığımız protokollerle akademik

universities, which have primary importance in terms of

hayata yaptığımız katkıdan dolayı mutluyuz. Önümüz-

providing qualified manpower. In the next future, as the

deki süreçte Dünya Posta Birliği İdari Konsey Başkanı

UPU’s Council of Administration Chair, we will continue

olarak dünya posta sektörüne yön vermeye, Türkiye’nin

to lead the universal postal sector and will work for our

istiklalinde ve istikbalinde yer alan kuruluşu olarak

citizens and as PTT Corp., having a place in our coun-

vatandaşımızın hizmetinde yorulmadan çalışmaya de-

try’s history and future, we will provide service in favor

vam edeceğiz.

our citizens’ needs.

Kenan Bozgeyik
Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür
Dünya Posta Birliği İdari Konsey Başkanı
Post and Telegraph Organization Corporation Chairman of Board and Director-General
Universal Postal Union Council of Administration Chair

Güncel Agenda
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1915 ÇANAKKALE
KÖPRÜSÜ’NÜN TEMELI ATILDI
FOUNDATION OF
1915 ÇANAKKALE BRIDGE LAID

Tamamlandığında 2 bin 23 metrelik

The foundation of the 1915 Çanakkale

ayak açıklığıyla dünyanın en uzun

Bridge, which will be the longest suspen-

asma köprüsü olacak ve Ulaştırma,

sion bridge of the world with a span of 2

Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın

thousand 23 meters when completed and

dev projeleri arasında yer alacak 1915

which will be among the giant projects of

Çanakkale Köprüsü’nün temeli 18 Mart

the Ministry of Transport, Maritime Affairs

2017 günü, Çanakkale Deniz Zaferi’nin

and Communication, was laid in Şeker-

102’nci yıldönümünde Çanakkale’nin

kaya in Çanakkale’s Lapseki district on

Lapseki ilçesinin Şekerkaya mevkiinde

18 March 2017 which is the 102nd Anniver-

atıldı.

sary of the Çanakkale Maritime Victory.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

President Recep Tayyip Erdoğan partici-

temel atma törenine video konferans

pated in the ground breaking ceremony

ile bağlanarak projede emeği geçen-

via video conference and thanked those

lere teşekkür etti. Törende bir konuşma

who contributed to the project. Giving a

yapan Başbakan Binali Yıldırım ise

speech in the ceremony and expressing

tarihî bir güne tanıklık edildiğini ifade

that a historical day is being witnessed,

ederek, “Bu eser ‘Çanakkale geçil-

Prime Minister Binali Yıldırım said, “ For

7

mez’ diyen ecdadın aziz hatıraları için cümle aleme,

the sacred memory of an ancestry that said, ‘Çanakkale

yedi düvele en güzel cevaptır. Şehitlerimizin ruhu şad

is impassible’, this work is the best response to everybody,

olsun” dedi. Konuşmasını, “Çanakkale’yi Cumhuriye-

to all great powers.” Continuing his speech by saying, “We

timizin 100. yılına taşıyacak o büyük eserin, 1915 Ça-

lay the foundations of the great work, the 1915 Çanakkale

nakkale Köprüsü’nün temelini sizlerin huzurlarınızda

Bridge, which will carry our Republic to its 100th Anniversary

atıyoruz. Ülkemize, Çanakkale’ye, milletimize hayırlı

in your presence. I hope it will lead to good for our country,

olsun” sözleriyle sürdüren Başbakan Binali Yıldırım,

for Çanakkale and for our nation”, Prime Minister Binali

“Düşman için Çanakkale geçilmez ama Çanakkaleliler

Yıldırım stated, “Çanakkale is impassible for the enemy but

için, millet için her türlü geçilir. Çanakkale denizden,

is passable for the Çanakkale residents for the nation in-

havadan ve 1915 Çanakkale Köprüsü ile geçilir” diye

deed. Çanakkale is passable through seaway, airway and

konuştu.

the 1915 Çanakkale Bridge.”

“Projeleri tek tek hayata geçireceğiz”

“We will realize projects one by one”

Temel atma törenindeki konuşmasına Çanakkale şe-

Starting his conversation in the ground breaking ceremony

hitlerini yâd ederek başlayan Ulaştırma, Denizcilik ve

by commemorating the Çanakkale martyrs, Minister of

Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ise Başbakan Binali

Transport, Maritime Affairs and Communication Ahmet

Yıldırım’ın Bakanlığı döneminde büyük projelere adım

Arslan indicated that the steps of great projects were taken

atıldığını kaydederek şunları söyledi: “Bugüne kadar

in the Ministerial period of Prime Minister Binali Yıldırım and

olduğu gibi bundan sonra da sadece Çanakkale’nin

said, “As has been the case until today, we will realize all

değil, ülkemizin 81 ilinde insanımızın hayatını kolay-

projects one by one after this date, not only to facilitate the

laştırmak adına bütün projeleri tek tek hayata geçi-

lives of our people in Çanakkale but for those in the 81 cities

receğiz. Çalışma arkadaşlarım adına bunun sözünü

of our country. In the name of my colleagues, I promise you

sizlere veriyorum. 1915 Çanakkale Köprümüz Çanak-

that. I hope our 1915 Çanakkale Bridge will lead to good to

kale’ye, ülkemize, bölgemize ve insanımıza hayırlı,

Çanakkale, our country, our region and our people.”

uğurlu olsun.”

The ground breaking ceremony of the 1915 Çanakkale

Dünyanın en iddialı ulaştırma projeleri arasında gös-

Bridge which is considered as one of the most ambitious

terilen, Cumhuriyet’in ilanının 100. yıldönümü olan

transportation projects of the world and which is planned

2023 yılında hizmete açılması planlanan 1915 Çanak-

to be put into service in 2023 – the 100th anniversary of the

kale Köprüsü’nün temel atma töreni, firma yetkilileri-

proclamation of the Republic– ended with the company

nin içine madeni para ve not konulan tüpü temel atma

representatives leaving the tube in which they put coins

noktasına bırakmasıyla sona erdi.

and note to the groundbreaking point.
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RIZE-ARTVIN HAVALIMANI’NIN
STARTI VERILDI
WORKS FOR RİZE-ARTVİN AIRPORT BEGIN
Rize Valiliği önünde düzenlenen toplu açılış

Giving a speech in the mass opening ceremo-

töreninde konuşma yapan Cumhurbaşka-

ny before the Governorship of Rize, President

nı Recep Tayyip Erdoğan, hayata geçirilen

Recep Tayyip Erdoğan indicated that Rize

projelerle Rize’nin bir cazibe merkezi haline

was transformed into a center of attraction

dönüştürüldüğünü ifade etti. Bu bağlamda

with the projects carried out. After the speech

Rize-Artvin Havali-

o f P re s i d e n t Erd o ğ a n

manı’nın bölgenin

who expressed that the

turizm ve ticaretini

Rize-Artvin Airport will

canlandıracağını

revive the tourism and

dile getiren Cum-

trade of the region in

hurbaşkanı Erdo-

this respect, a video con-

ğan’ın konuşmasının

nection was made at the

ardından havalima-

point where the ground

n ı n ı n te m e l a t m a

breaking ceremony of the

töreninin yapıldığı

airport took place.

noktaya görüntülü
bağlantı gerçekleş-

Güncel Agenda

tirildi.

Giving a speech in the
ground breaking ceremony which was also

TBMM Başkanı İs-

participated by the

mail Kahraman’ın

President of the Grand

da katıldığı temel

National Assembly of

atma töreninde konuşan Ulaştırma, Denizcilik

Turkey (TBMM) İsmail Kahraman, Minister of

ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Cum-

Transport, Maritime Affairs and Communica-

hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Hava

tion Ahmet Arslan affirmed that they increased

yolu halkın yolu olsun” talimatı üzerine 25

the number of airports from 25 to 55 and the

olan havalimanı sayısını 55’e, 35 milyon olan

number of passengers from 35 million to 185

yolcu sayısını ise 185 milyona çıkardıklarını

million upon President Recep Tayyip Erdoğan’s

kaydetti. Bakan Arslan, Rize-Artvin Havali-

“Let airways be the people’s way” order. Minis-

manı’nın 3 bin metreye 45 metrelik piste sa-

ter Arslan indicated that the Rize- Artvin Airport

hip olacağını ve yılda 3 milyon yolcuya hizmet

will have an airfield of 3 thousand 45 meters

edeceğini belirterek Türkiye genelinde 6 yeni

and will serve 3 million passengers annually

havaalanının çalışmalarının sürdürüldüğü

and heralded that the works of 6 new airports

müjdesini verdi.

continue throughout Turkey.
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“İNTERNETSIZ EV KALMASIN”
“NO HOUSE WITHOUT INTERNET”

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet

Minister of Transport, Maritime Affairs and Communica-

Arslan, “Kars Akıllı Şehir ve Fiberkent Projesi” tanıtım tö-

tion Ahmet Arslan participated in the promotional cere-

renine katıldı. Törendeki konuşmasında Kars’ı bir dünya

mony of the “Kars Smart City and Fiber City Project”. Indi-

şehri yapmak istediklerini ve bu hedefi gerçekleştirmede

cating in the speech he delivered in the ceremony that they

bilişim ve iletişimin büyük önem taşıdığını ifade eden

want to make Kars a global city and that informatics and

Bakan Arslan, “Ulaşım tarihinde yeni bir sayfa açtık.

communication have importance in realizing this target,

2023 Akıllı Ulaşım Vizyonu doğrultusunda karayollarını

Minister Arslan said, “We turned a new page in the history

bilgi ve iletişim teknolojileriyle donatmaya başladık.

of transportation. Within the framework of the 2023 Smart

Daha yaşanabilir kentler için de

Transportation Vision, we started to

şehirlerimizde akıllı dönüşümü

equip the highways with information

başlattık” dedi. Akıllı şehir çö-

and communication technologies.

zümlerinin kamu hizmetlerinin

For more liveable cities, we started

verimliliğini artıracağına, yakıt

smart transformation in our cities.”

ve enerjiden tasarruf edilece-

Pointing out that the smart city solu-

ğine dikkat çeken Ahmet Ars-

tions will increase the efficiency of

lan, uygulamanın Kars’la sınırlı

the public services and enhance fuel

kalmayacağını da ifade etti.

and energy savings, Ahmet Arslan

Ko n u ş m a s ı n d a Tü r k Te l e kom’la birlikte Türkiye gene-

emphasized that the implementation would not be limited to Kars.

linde “Fiberkent” adıyla yeni

Indicating in his speech that they

bir proje hayata geçirdiklerini

carry into effect a new project ti-

belirten Bakan Arslan, projey-

tled “Fibercity” with Türk Telekom,

le fiber altyapı dönüşümünün

Minister Arslan said that the fiber

tamamlanacağını ve internet

infrastructure transformation will

hızında artış kaydedileceğini söyleyerek sözlerini şöyle

be completed with this project and that an increase in

sürdürdü: “Artık bugünün Türkiyesinde tek bir vatanda-

the Internet speed will be achieved and went on to add,

şımızın dahi internete erişmekten mahrum kalmasını is-

“In today’s Turkey, we don’t want a single citizen to be

temiyoruz. Bunun için ‘İnternetsiz ev kalmasın’ adıyla bir

deprived of the Internet. To achieve this, we start a mobili-

seferberlik başlatıyoruz. Bu seferberliğin ilk ve en önemli

zation titled ‘No house without Internet’. The first and most

adımı, internet fiyatlarının her gelir grubu tarafından

important step of this mobilization is that the Internet costs

ulaşılabilir şekilde düşük olması.”

are low so that it can be accessible by each income group.”

Türk Telekom CEO’su Paul Doany de tanıtım töreninde

Giving a speech in Turkish in the promotional ceremo-

Türkçe konuşma yaparak Kars’ı “akıllı şehir” haline getir-

ny, Türk Telekom CEO Paul Doany expressed that he is

mekten ve şehre fiber hızda internet hizmeti sunmaktan

pleased to have transformed Kars into a “smart city” and

duydukları memnuniyeti ifade etti.

to offer fiber speed Internet service to the city.

Zeynep Yiğit
Fotoğraflar Photography: Hasan Tüfekçi

Odak haber Focus

EKONOMİNİN KALBİ
ULUDAĞ’DA ATTI
The heart of
the economy
beat in Uludağ
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Türkiye ve dünyadaki ekonomik gelişmeler, yükselen
teknolojiler, farklı sektörlerdeki inovatif yaklaşımlar,
sosyal yatırımlar gibi konuların yanı sıra büyüme
ve başarı hikayelerinin de ele alındığı Uludağ
Ekonomi Zirvesi’nin altıncısı 24-25 Mart günlerinde
gerçekleşti. Zirve iş ve siyaset dünyasından önde
gelen isimleri buluşturdu.
The 6th Uludağ Economy Summit, in which the issues
such as the economic developments in Turkey and
in the world, technologies on the rise, innovative
approaches in different sectors as well as growth and
success stories were discussed, took place between
24-25 March. The summit brought together the
leading figures of the world of business and politics.

2012 yılından bu yana Capital ve Ekonomist

Held by the Capital and Ekonomist mag-

dergileri tarafından düzenlenen Uludağ

azines since 2012, the Uludağ Economy

Ekonomi Zirvesi, 24-25 Mart günlerinde

Summit was carried out for the sixth time

altıncı kez gerçekleştirildi. Zirve’nin açılış

between 24-25 March. The inauguration

konuşmalarını Başbakan Yardımcısı Meh-

speeches of the Summit were made by

met Şimşek, Capital ve Ekonomist Yayın

Deputy Prime Minister Mehmet Şimşek,

Direktörü Mehmet Rauf Ateş, Çelik Motor

Publication Director of Capital and Ekono-

Genel Müdürü Özgür Maraş ve Samsung

mist Mehmet Rauf Ateş, General Manager of

Türkiye Başkan Yardımcısı Tansu Yeğen

Çelik Motor Özgür Maraş and Vice President

yaptı. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek,

of Samsung Turkey Tansu Yeğen. Deputy

Türkiye ekonomisinin 2000’li yılların başın-

Prime Minister Mehmet Şimşek said that the

dan bu yana ortalama yüzde 6 civarında

Turkish economy grew by 6 percent since the

büyüdüğünü söyledi. Geçtiğimiz yıl darbe

beginning of the 2000s. Indicating that the

girişimi ve terörün etkisiyle ekonominin ciddi

economy seriously slowed down in the last

şekilde yavaşladığını, ancak sınırlı da olsa

year due to the impact of the coup attempt

ılımlı büyümenin devam ettiğini kaydeden

and terror and that the positive growth con-

Şimşek, 2017 yılının ilk çeyreğinde de bütün

tinued though limited in the first quarter of

belirsizliklere rağmen büyümenin sürdüğünü

2017, Şimşek said, “Therefore, there is a re-

belirterek, “Dolayısıyla hakikaten ciddi bir

ally serious resistance. And this is important.

direnç var. Bu da önemli. Bu şunu gösteriyor;

This shows that as soon as the uncertainties

belirsizlikler azalır azalmaz Türkiye yeni bir

decrease, Turkey can enter the path of high
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reform hamlesiyle tekrar yüksek büyüme patikasına girebilir. Girmemesi için hiçbir sebep yok. 2017 ve sonrası
için umutvar olmak aslında temeli olan bir senaryo” dedi.
Uludağ Ekonomi Zirvesi’nin “Sosyal Yatırım: Gençlerin
Geleceğe Hazırlanması” başlıklı ilk oturumu Akfen
Holding Yönetim Kurulu Üyesi Pelin Akın Özalp’in
moderatörlüğünde gerçekleşti. Borusan Holding CEO’su
Agah Uğur, General Electric Türkiye CEO’su Canan
Özsoy, Esas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Emine Sabancı Kamışlı, PwC İş Geliştirme ve Müşteri
İlişkileri Yönetimi Birimi Operasyon Uzmanı, İlk Fırsat 2016
Katılımcısı Pelin Ak ve Doha Brookings Enstitüsü Direktörü Tarik Yousef’in konuşmacı olarak yer aldığı oturumda
özellikle yeni mezunlara yönelik programlara imza atan
kurum ve kuruluşların çalışmaları değerlendirildi. Akkök
CEO’su Ahmet Dördüncü’nün moderatörlüğünü üstlendiği “Enerjinin Yarını” başlıklı ikinci oturuma Petkim Genel
Müdürü Anar Mammadov, Global Resources Partnership
Ortağı Sandford G. Henry, İran Ticaret Odası Eğitim ve
Araştırma Enstitüsü Danışmanı Mahmood Khaghani,

growth once again with a new reform movement. There
is no reason for it not to. Being hopeful for 2017 and afterwards is a grounded scenario.”
The first session titled “Social Investment: Preparing the
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Uludağ Ekonomi
Zirvesi, ikinci gününde
Ulaştırma, Denizcilik
ve Haberleşme Bakanı
Ahmet Arslan’ı konuk etti.
On its second day,
the Uludağ Economy
Summit hosted the
Minister of Transport,
Maritime Affairs
and Communication
Ahmet Arslan.

Youth for the Future” was held under the moderatorship of
Member of Board of Akfen Holding Pelin Akın Özalp. In the
session participated by Borusan Holding CEO Agah Uğur,
General Electric Turkey CEO Canan Özsoy, Vice Chairwoman of Board of Esas Holding Emine Sabancı Kamışlı,
PwC Operations Specialist and the First Chance 2016 Participant Pelin Ak and Director of Doha Brookings Institute
Tarik Yousef as speakers, the works of the institutions and
organizations carrying out programs oriented towards
new graduates were particularly evaluated.
General Manager of Petkim Anar Mammadov, Partner of
Global Resources Partnership Sandford G. Henry, Advisor for Iran Chamber of Commerce Mahmood Khaghani,
Chairman of Board of Limak Holding Nihat Özdemir
and President of the Energy Group of Koç Holding Yağız
Eyüboğlu participated in the second session titled “Future of Energy” held under the moderatorship of Akkök
Holding CEO Ahmet Dördüncü. The speakers assessed
the developments in the energy sector in Turkey and in
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Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir ve

the world. General Manager of Cisco Cenk Kıvılcım was

Koç Holding Enerji Grubu Başkanı Yağız Eyüboğlu katıldı.

the moderator of the third session titled “New Digital

Konuşmacılar enerji sektöründe Türkiye ve dünyadaki

Wave: Rising Technologies”. In the session attended by

gelişmeleri ele aldı. “Yeni Dijital Dalga: Yükselen Teknolo-

President of the Turkish Industry & Business Associations

jiler” başlıklı üçüncü oturuma Cisco Genel Müdürü Cenk

Erol Bilecik, Vodafone Turkey CEO Colman Deegan,

Kıvılcım moderatörlük yaptı. TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik,

McKinsey Global Institute CEO Jacques Bughin, Amplified

Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan, McKinsey

Robot Founder & CEO Steve Dann and one of the Part-

Global Institute CEO’su Jacques Bughin, Amplified Robot

ners of Siberia as well as the co-creator of iPhone Andy

Kurucu ve CEO’su Steve Dann ile Siberia ortaklarından

Grignon, the impact of new technologies and how the

ve iPhone yaratıcılarından Andy Grignon’un katıldığı otu-

world of companies should adapt to these technologies

rumda yeni teknolojilerin endüstrilere etkisi ve bu tekno-

were elaborated.

lojilere şirketler dünyasının nasıl adapte olması gerektiği
üzerinde duruldu.

“New Turkey, New Growth Story”

“Yeni Türkiye, Yeni Büyüme Hikayesi”

The fourth session of the Uludağ Economy Summit was

Uludağ Ekonomi Zirvesi’nin dördüncü oturumu “Yarı-

Board and Member of Executive Board of Akkök Holding

nın Liderleri” başlığıyla gerçekleştirildi. Intel Türkiye

Alize Dinçkök Eyüboğlu, Founder of BluTV Aydın Doğan

CEO’su Yalım Eriştiren’in moderatörlüğünü üstlendiği

Yalçındağ, Member of Board of Kalyon Holding Mehmet

oturumda Akkök Holding Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi

Kalyoncu, Chairman of Board of Mudo Ömer Taviloğlu

Alize Dinçkök Eyüboğlu, BluTV Kurucusu Aydın Do-

and Al Hodaifi CEO Saoud Ghandour participated in

ğan Yalçındağ, Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi

the session which was moderated by Intel Turkey CEO

Mehmet Kalyoncu, Mudo Yönetim Kurulu Başkanı Ömer

Yalım Eriştiren. Speakers shared their ideas on company

Taviloğlu ve Al Hodaifi CEO’su Saoud Ghandour yer

management, their understanding of leadership and

aldı. Konuşmacılar şirket yönetimi ve liderlik anlayış-

future goals.

held under the title of “Leaders of the Future”. Member of
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ları ile gelecek hedeflerini paylaştı. “Yeni Türkiye, Yeni

Chairwoman of Board of Doğan Holding Begümhan

Büyüme Hikayesi” başlıklı beşinci oturumda Doğan

Doğan Faralyalı, President of the Automative Group

Holding Yönetim Kurulu Başkanı Begümhan Doğan

of Anadolu Group Bora Koçak, Chairman of Executive

Faralyalı, Anadolu Grubu Otomotiv Grubu Başka-

Board of Capital Partners Turkey Hasan Arat, Value

nı Bora Koçak, Capital Partners Türkiye İcra Kurulu

Center Founder Richard Barrett, Independent columnist

Başkanı Hasan Arat, Value Center Kurucusu Richard

Simon Calder and Chairman of Board of LC Waikiki Va-

Barrett, Independent yazarı Simon Calder ve LC Waikiki

hap Küçük attended the fifth session titled “New Turkey,

Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük konuşmacı olarak
yer aldı. TAV Havalimanları Holding İcra Kurulu Başkanı Sani Şener’in moderatörlüğündeki oturum yeni
dönemde Türkiye’nin büyümesini hızlandırması adına
ne tür çalışmalar yapılması gerektiği konusuna odaklandı. Zirve’nin altıncı oturumu “İyi Şirket&Y Kuşağın-

New Growth Story” as speakers. The session held under
the moderatorship of TAV Airports Holding CEO Sani
Şener focused on what kind of works should be carried
out regarding the acceleration of Turkish growth in the
new period.

da Liderlik” başlığıyla düzenlendi. “Y kuşağı, şirketler

The sixth session of the Summit was held under the title

dünyasında neleri değiştirecek?”, “İyi şirket kavramı ne

of “Good Company & Leadership in Generation Y”. In

anlama geliyor?” gibi sorular çerçevesinde görüşlerin

the session in which views were exchanged surrounding

aktarıldığı oturuma moderatör olarak Danone Türkiye

questions such as “What will the Y Generation change

Genel Müdürü Gamze Çuhadaroğlu, konuşmacı ola-

in the world of companies?” and “What does a good

rak Ekol Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Musul,

company mean?”, General Manager of Danone Turkey

Coca-Cola Türkiye Kafkasya ve Orta Asya Bölüm Baş-

Gamze Çuhadaroğlu participated as moderator where-

kanı Galya Frayman Molinas, Akbank Yönetim Kurulu

as Chairman of Board of Ekol Logistics Ahmet Musul,

Üyesi ve Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, İş ve Sürdü-

Business Unit President of Turkey, Caucasus and Central

rülebilir Kalkınma Komisyonu Başkanı Mark Malloch-

Asia of Coca-Cola Galya Frayman Molinas, Member

Brown, Fiba Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Öz-

of Board and General Manager of Akbank Hakan Bin-

Odak haber Focus

başgil, Chair of the Business & Sustainable Development

“Türkiye’nin Ulaştırma
Ana Plan Stratejisi’ni
hazırlarken
insanımızın hayatını
kolaylaştırmayı
hedefledik.”
“While we were
preparing the
Transport Main Plan
Strategy of Turkey,
we aimed to facilitate
the life of our people.”

Commission Mark Malloch-Brown, Member of Board of
Fiba Holding Murat Özyeğin, Chairwoman of Board and
CEO of Kale Group Zeynep Bodur Okyay as speakers. The
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yeğin ve Kale Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su

first day of the Uludağ Economy Summit ended with the

Zeynep Bodur Okyay katıldı. Uludağ Ekonomi Zirve-

session titled “Banking: How the Future Will Be Formed?”

si’nin ilk günü “Bankacılık: Gelecek Nasıl Olacak?” baş-

General Manager of TEB Ümit Leblebici was the mod-

lıklı oturumla sona erdi. Garanti Bankası Genel Müdürü

erator of the session which was participated by General

Ali Fuat Erbil, Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin

Manager of Garanti Bank Ali Fuat Erbil, Ziraat Bank Gen-

Aydın, HSBC Türkiye Genel Müdürü Selim Kervancı,

eral Manager Hüseyin Aydın, General Manager of HSBC

Citibank CEO’su Serra Akçaoğlu ve Şekerbank Genel

Turkey Selim Kervancı, Citibank CEO Serra Akçaoğlu and

Müdürü Servet Taze’nin katıldığı oturumun moderatör-

General Manager of Şekerbank Servet Taze.

lüğünü TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici yaptı.

“Dünyaya hitap eden projeler yapıyoruz”

“We carry out projects that refer to the world”
The second day of the Summit started with the session ti-

Zirve’nin ikinci günü “Girişimcilik: Türkiye Ne Yapmalı?”

tled “Entrepreneurship: What Should Turkey Do?” Chair-

başlıklı oturumla başladı. DenizBank CEO’su Hakan

man of Board of Simit Sarayı Abdullah Kavukcu, Advisor

Ateş’in moderatörlüğündeki oturumda Simit Sarayı

to the World SME Forum Janamitra Devan, Founder and

Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kavukcu, World SME

CEO of VINAYA Kate Unsworth, Member of Board of Zorlu

Forum Danışmanı Janamitra Devan, VINAYA Kurucusu

Holding Mehmet Emre Zorlu, Türk Telekom CEO Paul

ve CEO’su Kate Unsworth, Zorlu Holding Yönetim Kurulu

Doany and Chairman of Board of SBK Holding Sezgin

Üyesi Mehmet Emre Zorlu, Türk Telekom CEO’su Paul

Baran Korkmaz participated in the session, the mod-

Doany ve SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sez-

erator of which was DenizBank CEO Hakan Ateş. The

gin Baran Korkmaz yer aldı. Konuşmacılar Türkiye’de

speakers evaluated the current status and the future of

girişimcilik potansiyelinin bugünü ve geleceğiyle ilgili

the entrepreneurship potential in Turkey. After the ses-

değerlendirmelerde bulundu. Oturumun ardından Me-

sion, General Manager of Metal Yapı Konut Akın Karali

tal Yapı Konut Genel Müdürü Akın Karali bir konuşma

gave a speech.

yaptı.

On its second day, the Uludağ Economy Summit hosted

Uludağ Ekonomi Zirvesi, ikinci gününde Ulaştırma,

the Minister of Transport, Maritime Affairs and Com-

Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ı konuk

munication Ahmet Arslan. In the speech he gave in the

etti. Bakan Arslan Zirve’de yaptığı konuşmada ulaştırma

Summit, Minister Arslan pointed out to the importance of
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ve haberleşme alanlarındaki yerel, bölgesel ve küresel
ölçekli yatırımların ekonomi ve ticaretin gelişmesindeki
önemine işaret etti. Türkiye’nin 3-4 saatlik uçuş mesafesinde yaklaşık 1,5 milyar insana erişilebilen bir coğrafyada bulunduğunu ve ülkemizin bu konumunun farkında
olarak planlamalar yaptıklarını söyleyen Bakan Arslan,
“Türkiye’nin Ulaştırma Ana Plan Stratejisi’ni hazırlarken
insanımızın hayatını kolaylaştırmayı hedefledik. Bulunduğumuz bölgedeki ticaret hacminden daha fazla pay
alabilmek adına da önemli ulaştırma koridorları, bunların tamamlayıcısı önemli projeleri yaptık. Bunlardan
biri de İstanbul’daki 3’üncü havalimanıdır. Yıllık yolcu
taşıma kapasitesi 200 milyon olacak. Denebilir ki, 200
milyon yolcunun İstanbul’dan uçması mümkün değil,
Türkiye nüfusu zaten 80 milyon. Hayır, biz dünyadan
yeteri kadar pay alabilmek adına dünyaya hitap eden
projeler yapmak istiyoruz, yapıyoruz, geliştiriyoruz” dedi.
2002 yılından bu yana karayolu, demiryolu ve havayolu
sektörlerindeki atılımlar ile dev projelere değinen Arslan,
bilişim teknolojileri, iletişim ve haberleşme alanlarında
da çok başarılı uygulamalar ortaya koyduklarını söyledi.

local, regional and global sized investments in the fields
of transport and communication for the development of
economy and trade. Expressing that Turkey is in a geography in which around 1.5 billion people can be reached
with a flight of 3-4 hours and that our country is making
plans with the awareness of this position, Minister Arslan
said, “While we were preparing the Transport Main Plan
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Strategy of Turkey, we aimed to facilitate the life of our

“Bulunduğumuz
bölgedeki ticaret
hacminden daha
fazla pay alabilmek
adına önemli
projeler yaptık.”
“In order to receive
further share in the
trade volume of our
region, we carried
out important
projects. ”

people. We carried out important projects of transportation corridors and the complementary projects in order
to receive further share in the trade volume of our region.
One of these projects is the third airport in İstanbul. The
annual passenger transportation capacity will be 200
million. It might be said that it is impossible for 200 million
passengers to fly from İstanbul; Turkey has a population
of 80 million. No, we want to carry out, we do carry out
projects that refer to the world in order to receive enough
share from the world.” Touching upon the breakthroughs
achieved in the sectors of highway, railway and airway
as well as the giant projects completed since 2002, Arslan said that they had accomplished very successful applications in the fields of information technologies, communication and correspondence, as well. Minister Arslan
affirmed, “Today, there are 46 million 4.5G subscribers.
Among those whose network, telephone and device are
compatible, now 20 million use it actively. However, our
target is to greatly increase the usage rates here be-
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cause we set the 5G as the 2020 target. We know that
the 5G is very important for communication and access.”
After the speech of Minister Ahmet Arslan, the Summit
continued with the session titled “New Global Order:
Economics&Politics”. President of Investment Support
and Promotion Agency of the Prime Ministry of Turkey
Arda Ermut, Former President of Federal Republic of
Germany Christian Wulff, Vice President of Governance
Studies&Director of the Center for Technology Innovation of Brookings Institute Darrell West and Ambassador
and Permanent Representative of Turkey to the OECD
Erdem Başçı participated in the session, which was
moderated by Country Representative of Nord Holding
Servet Topaloğlu. The speakers shared their opinions
on the dynamics of the new world order. On the second
Bakan Arslan, “Bugün 46 milyon 4.5G abonesi var. Şebekesi, telefonu, cihazı uygun olanlardan şu anda yaklaşık 20 milyonu aktif olarak kullanıyor, ama hedefimiz
buradaki kullanım oranını çok yükseltmek. Çünkü 2020
hedefi olarak 5G’yi ortaya koyduk. Biliyoruz ki 5G de
ulaşım ve erişim açısından çok önemli” diye konuştu.
Zirve, Bakan Ahmet Arslan’ın konuşmasının ardından
“Yeni Global Düzen: Ekonomi&Politika” başlıklı oturumla devam etti. Moderatörlüğünü Nord Holding Türkiye
Temsilcisi Servet Topaloğlu’nun üstlendiği oturumda
Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanı
Arda Ermut, Almanya eski Cumhurbaşkanı Christian

day of the summit, the third session titled “Time For Renunciation” was held with the participation of Member
of Board and General Manager of İş Bank Adnan Bali,
Member of Board of Anadolu Group Cem Kozlu and
Yıldırım Holding CEO Yüksel Yıldırım. In the fourth session
titled “Investment 2023: Infrastructure & Health”, Chairman of Board of IC Holding İbrahim Çeçen, Chairman
of Board of Global Investment Holding Mehmet Kutman,
Head of Department of Directorate General for Health
Investments of Turkey Mehmet Özer, Chairman of NG
Group Nafi Güral and Chairman of Board of YDA Holding
Hüseyin Arslan relayed their opinions on the subject. The
moderatorship of the session was undertaken by Kibar

Wulff, Brookings Enstitüsü İdari Bilimler Başkan Yardım-

Holding CEO Tamer Saka.

cısı ve Teknoloji Gelişim Merkezi Direktörü Darrell West

“PTT will be under the spotlight with innovative
investments”

ile Büyükelçi, OECD Nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi
Erdem Başçı yer aldı. Konuşmacılar yeni global düzenin
dinamikleri üzerine görüşlerini paylaştı. Zirve’nin ikinci

The fifth session titled “New Generation Innovation”

gününde “Feragat Zamanı” başlıklı üçüncü oturum Tür-

on the second day of the Summit was held under the

kiye İş Bankası Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü

moderatorship of Zorlu Holding CEO Ömer Yüngül. In

Adnan Bali, Anadolu Endüstri Holding Yönetim Kurulu

the session, in which PTT Corp. Chairman of Board and

Üyesi Cem Kozlu ve Yıldırım Holding CEO’su Yüksel Yıl-

Director General, Chair of the Council of Administration

dırım’ın katılımıyla gerçekleşti. “Yatırım 2023: Altyapı&

of the Universal Postal Union Kenan Bozgeyik, Chairman

Sağlık” başlıklı dördüncü oturumda IC Holding Yönetim

of Board of Sütaş Muharrem Yılmaz, General Manager

Kurulu Başkanı İbrahim Çeçen, Global Yatırım Holding

of P&G Turkey and Caucasus Tankut Turnaoğlu, Research

Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, Sağlık Yatı-

Fellow of Clayton Christensen Institute for Disruptive

rımları Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Mehmet Özer,

Innovation Global Prosperity Practice Efosa Ojomo
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NG Grup Başkanı Nafi Güral ve YDA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Arslan konuyla ilgili görüşlerini aktardı. Oturumun moderatörlüğünü Kibar Holding CEO’su
Tamer Saka üstlendi.

“PTT inovatif yatırımlarla gündemde olacak”
Zirve’nin ikinci günündeki “Yeni Nesil İnovasyon” başlıklı
beşinci oturum Zorlu Holding CEO’su Ömer Yüngül’ün
moderatörlüğünde gerçekleşti. PTT A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü, Dünya Posta Birliği İdari
Konsey Başkanı Kenan Bozgeyik, Sütaş Yönetim Kurulu
Başkanı Muharrem Yılmaz, P&G Türkiye ve Kafkasya
Genel Müdürü Tankut Turnaoğlu, Clayton Christensen
Yıkıcı İnovasyon Enstitüsü Küresel Refah Uygulaması
Araştırmacısı Efosa Ojomo ve B-LAB Küresel Elçisi ve
Social Innovation Exchange CEO’su Marcello Palazzi’nin
konuşmacı olarak katıldığı oturumda inovasyon kavramı
ekseninde yeni teknolojilerin sektörler ve bireylerin günlük hayatına etkileri değerlendirildi.
PTT A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü, Dünya Posta Birliği İdari Konsey Başkanı Kenan Bozgeyik
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and Global Ambassador of B-LAB and CEO of Social

“Önümüzdeki
5 yıl içinde
PTT’nin şube
sayısını
4 bin 500’den
15 bine
çıkarmayı
hedefliyoruz.”
“In the next 5 years,
we aim to increase
the number of PTT
branches from
4 thousand 500 to
15 thousand.”

Innovation Exchange Marcello Palazzi participated as
speakers, the effects of the new technologies on the daily
lives of individuals and sectors were evaluated within the
framework of the concept of innovation.
Pointing out in the speech he delivered in the session
that technology develops rapidly, PTT Corp. Chairman of
Board and Director General, Chair of the Council of Administration of the Universal Postal Union Kenan Bozgeyik
said, “Today, there is a tendency that all the products
are delivered directly to the customer. In other words, as
long as the produced goods are not delivered to the customer with the beaming technology, the logistics sector
will grow. Therefore, we rapidly carry out infrastructure
works to provide the best and the highest standard service to our people to increase the share of Turkey in the
world. Meanwhile, we quickly plan our serious collaborations that will open up to the whole world and put them
into practice. In the next period, I hope we will see the PTT
as a group of companies.” Indicating that they aim to increase the number of the PTT branches from 4 thousand
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oturumda yaptığı konuşmada teknolojinin hızla geliştiğine işaret ederek, “Günümüzde artık bütün ürünlerin
üreticiden doğrudan tüketiciye gitmesi yolunda bir
eğilim var. Yani üretilen ürünler ışın teknolojisiyle tüketiciye gitmediği müddetçe lojistik sektörü büyüyecek.
Dolayısıyla biz bu sektörde hem Türkiye’nin dünyadaki
payını büyütmek hem de insanımıza hak ettiği en iyi, en
yüksek standarttaki hizmeti sunmak için hızlı bir şekilde
altyapı çalışmaları yürütüyoruz. Bu arada bütün dünyaya açılabilecek ciddi işbirliklerimizi süratle planlıyor
ve uygulamaya koyuyoruz. Önümüzdeki dönemde inşallah PTT’yi bir şirketler topluluğu olarak göreceğiz”
dedi. Genel Müdür Bozgeyik, önümüzdeki 5 yıl içinde

500 to 15 thousand in the next 5 years, Director General

PTT’nin şube sayısını 4 bin 500’den 15 bine çıkarma-

Bozgeyik expressed, “We plan that each citizen comes

yı hedeflediklerini kaydederek, “Her vatandaşımızın

across a PTT branch in 20 minutes after they leave their

evinden veya işyerinden çıktıktan sonra 20 dakika

home or work place in whatever direction they walk. The

içerisinde hangi yöne yürürse yürüsün mutlaka bir PTT

PTT Corp. will be under Turkey’s spotlight with very im-

işyeriyle karşılaşmasını planlıyoruz. PTT Anonim Şirketi

portant innovative investments on many subjects espe-

önümüzdeki dönemde başta lojistik ve e-ticaret olmak

cially in logistics and e-commerce and with the projects

üzere birçok konuda çok önemli inovatif yatırımlar ve

that will meet the needs in the next periods.” Emphasizing

ihtiyaçları görecek projelerle Türkiye’nin gündeminde

that the PTT is carrying out important works on the way

olacak” diye konuştu. PTT’nin bir dünya markası olma

of becoming a global brand, Director General Bozgeyik

yolunda önemli çalışmalar gerçekleştirdiğini vurgula-

touched upon the international activities the Company

yan Genel Müdür Bozgeyik, başta Dünya Posta Birliği

carries out, particularly the Chairmanship of the Council

İdari Konsey Başkanlığı olmak üzere Şirket’in yürüttüğü

of Administration of the Universal Postal Union.

uluslararası faaliyetlere de değindi.

The sixth session on the second day of the Uludağ Econ-

Uludağ Ekonomi Zirvesi’nin ikinci günündeki altıncı

omy Summit was held under the heading “Real Estate:

oturum “Gayrimenkul: Büyümenin Yeni Yönü” başlığıy-

New Direction of Growth”. Chairman and CEO of Torun-

la gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü Servotel CEO’su

lar REIC Aziz Torun, CEO of NEF Erden Timur, Chairman

Ömer İsvan’ın üstlendiği oturumda Torunlar GYO Yö-

of Board of the Housing Development Administration

netim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Aziz Torun, NEF

of Turkey M. Ergün Turan, Chairman of Board of Tahin-

İcra Kurulu Başkanı Erden Timur, Başbakanlık Toplu

cioğlu Holding Özcan Tahincioğlu, Chairman of Board of

Konut İdaresi Başkanı M. Ergün Turan, Tahincioğlu Hol-

Artaş Construction Süleyman Çetinsaya and Chairman

ding Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu, Artaş

of Board of DAP Holding Ziya Yılmaz participated in the

İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya ve

session, the moderator of which was Servatel CEO Ömer

DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz yer

İsvan. Silver Spring Turkey CEO and President of TÜSIAD

aldı. Zirve’nin “Eğitim: Kalkınmanın Motoru” başlıklı son

STEM Burak Aydın, former Education Minister of Estonia

oturumuna ise Silver Spring Türkiye CEO’su ve TÜSİAD

Jaak Aaviksoo, former Minister of Education of Finland

STEM Başkanı Burak Aydın, Estonya Eğitim eski Bakanı

Pär Stenbäck and Rector of Okan University Prof. Şule

Jaak Aaviksoo, Finlandiya Eğitim eski Bakanı Pär Sten-

Kut participated in the last session of the Summit titled

bäck ve Okan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şule Kut ka-

“Education: Driving Force of Development”. The summit

tıldı. Zirve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı

ended with the speech of President of Central Bank of the

Murat Çetinkaya’nın konuşmasıyla sona erdi.

Republic of Turkey Murat Çetinkaya.

Interview

Söyleşi Interview: Nehir Öztürk

Röportaj

MEHMET RAUF ATEŞ:

ULUDAĞ EKONOMI
ZIRVESI’NDE HER
YIL DAHA IYIYE
ODAKLANIYORUZ
EVERY YEAR WE FOCUS ON
THE BETTER AT THE
ULUDAĞ ECONOMY SUMMIT
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Capital ve Ekonomist Yayın Direktörü Mehmet Rauf Ateş, Uludağ
Ekonomi Zirvesi’nin bu yılki sponsorları arasında
PTT A.Ş.’nin yer almasının büyük önem taşıdığını vurguluyor.
PTT’nin teknoloji yatırımlarına ve e-ticaret konusundaki
girişimlerine işaret eden Ateş, kurumun içinde bulunduğu dönüşüm
sürecinin Zirve katılımcılarının da dikkatini çektiğini ifade ediyor.
Publishing Director of Capital and Ekonomist Mehmet Rauf
Ateş emphasizes how important it is that the PTT twas one
of the sponsors of this year’s Uludağ Economy Summit.
Pointing out the technological investments and e-commerce
entrepreneurship of the PTT, Ateş states the participants of the
summit acknowledge the transformation of the PTT, as well.

İlki 2012 yılında gerçekleşen Uludağ Ekonomi Zirvesi’nin

Can we learn the how story of of the Uludağ Economy

ortaya çıkış öyküsünü öğrenebilir miyiz?

Summit held in 2012 for the first time, has begun?

Doğan Burda Dergi Grubu’nda iş ve ekonomi dergilerini

I manage the business and economy magazines of Doğan

yönetiyorum. Capital ve Ekonomist dergilerine son 5 yılda,

Burda Magazine Group. In five years, alongside the

3 ayda bir yayımlanan Startup ve CEO Life dergilerini de
ekledik.
Dergileri basılı olarak ve dijital ortamda okurlara sunarken,
konuyla ilgili kişilerin ihtiyaçlarının bir bölümünü karşılıyoruz. Diğer taraftan ise ilgili sektör paydaşlarını bir araya
getirme, deneyimleri paylaşma olanağı sunan etkinlikler
var. Bu da iş dünyasının önemli bir ihtiyacı. Türkiye’de bu
konuyu en önce gören ve etraflıca ele alan gruplardan
biriyiz. CEO Club, CMO Club, Yılın İş İnsanları ve En Beğenilen Şirketler, Capital 500 ile Anadolu 500 ödülleri bunlar
arasında yer alıyor.

Capital and Ekonomist magazines, we have added the
Startup and CEO Life magazines which are published
every 3 months.
While presenting the magazines both in hard copy and
digital formats to the readers, we fulfill some needs of the
people who are interested in this sector. On the other hand,
there are some events, which bring the shareholders of the
business world together and give them the opportunity to
share their experiences. And this is one of the most needed
things when it comes to the business world… We are one of
the first groups in Turkey to forsee this need and work on it

Ancak bu etkinliklerin en kapsamlısı 400-500 kişiyi, sadece

in detail. Groups and events such as CEO Club, CMO Club,

3-4 saatlik bir sürede ağırlayabiliyordu. Ödül töreni bitince

Yılın İş İnsanları ve En Beğenilen Şirketler, Capital 500 and

herkes evine, işine gidiyordu. İş dünyasının ihtiyacı olan

Anadolu 500 awards are among these, as well.
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uzun süre bir arada bulunabilmeyi yeterli ölçüde karşıla-

However, the most extensive of these events could host

yamıyorduk. Biraz bu nedenle biraz da dünyadaki trend-

400-500 people in a short time, for 3-4 hours. After the

leri izleyerek Uludağ Ekonomi Zirvesi’ni geliştirdik. Amaç,

award ceremony, everyone would either go to home or

Türk iş dünyasını birkaç günlüğüne İstanbul’dan uzak bir

to work. We were not able to provide the need of the

yerde buluşturmaktı. Dönemin Bursa Valisi’nin, “Uludağ’ı

business world to stay together for a longer period.

Davos yapacağız” açıklamasını görünce, yerel yönetimin

This is why we built the Uludağ Economy Summit by

de desteği olur diyerek orayı seçtik. Uludağ’da bu yıl Zir-

also following the world trends. Our purpose was to

ve’nin 6’ncısını gerçekleştirdik.

bring the Turkish business world together somewhere

Ekonomi dünyasının en prestijli etkinliklerinden birini
düzenliyorsunuz. Size göre Uludağ Ekonomi Zirvesi sahip
olduğu prestiji en çok hangi nitelikleriyle elde ediyor?
Uludağ Ekonomi Zirvesi’ni ilk yıl gerçekleştirdiğimizde
500-600 kadar izleyici vardı. 60’a yakın konuşmacı davet
etmiştik. Bunlardan birkaçı yabancıydı. Ancak o yıl, insanlar şunu gördüler: Dışarıda tipi olmasına rağmen İstanbul
başta olmak üzere çeşitli illerden konuşmacı ve izleyiciler
Uludağ’da toplanmışlardı. Bir araya gelmek, deneyimleri
paylaşmak ve iki günü birlikte geçirmek katılımcılara iyi
gelmişti. Bu bizim için bir “ışık” oldu. Demek ki, daha iyi organize olur, çok daha farklı konuşmacıları davet edebilirsek, daha da iyisini yapabilirdik. Bu düşünceyle gerçekten
de ikinci yıl bir dönüm noktası oldu ve her yıl daha iyisiyle
bugünlere geldik.

out of İstanbul. When we heard of the statement of
then Bursa Governor, “We are going to make Davos
out of Uludağ”, we chose Uludağ thinking that the local
government would support us. We held the 6th the summit in Uludağ this year.
You organize one of the most prestigious events in the
world of economy. According to you, which properties
give the Uludağ Economy Summit its prestige?
When we fist held the Uludağ Economy Summit we had
up to 500-600 viewers. We invited nearly 60 speakers including several foreigners. However, that year
people saw this: Even though there was a snowstorm
outside, a lot of speakers and attenders majorly from
İstanbul and other provinces gathered in Uludağ. It
was so good for the attenders to come together, shar-

Bugün geldiğimiz noktada birkaç önemli ve kritik konuda

ing experiences with each other and staying together

başarı sağladığımızı düşünüyoruz: Çok sayıda önemli iş

for two days. This was a “light” for us. We saw that if

Röportaj Interview

we got organized better and invited a various range of

“Amaç, Türk iş
dünyasını birkaç
günlüğüne
İstanbul’dan uzak bir
yerde buluşturmaktı.”
“Our purpose was
to bring the Turkish
business world
together somewhere
out of İstanbul.”

speakers, we could do better. With those on our minds,
our second year indeed was a turning point and by
doing better and better, today here we are.
At this stage today, we think that we succeeded on
several important and critical issues: We convince a
lot of important businesspersons to come to Uludağ.
Reliability factor is really important in this and we
manage to make the people think “this event is going
to be good.”
We realize that there is a need in the business world.
There is an ever-increasing feeling as “I must be part
of this event”. As far as I see, many companies organize
their events and business meetings considering the
dates of the Uludağ Economy Summit.

23

insanını Uludağ’a gelmeye ikna ediyoruz. Bunda “bu organizasyon iyi olacak” düşüncesi ve yarattığımız güven
unsuru çok önemlidir.
İş dünyasında bir ihtiyaç oluştuğunu görüyoruz. “Mutlaka
orada olayım” duygusu giderek artıyor. Gördüğüm kadarıyla çok sayıda şirket, seyahat, etkinlik ve iş toplantısını
Uludağ Ekonomi Zirvesi tarihine dikkat ederek yapıyor.
Bir de bankalar ve şirketler, Uludağ’ı müşterileriyle bir
arada bulunmak için araç olarak kullanıyorlar. Hiç çaba
harcamadan toplantı yapabiliyorlar.
Son olarak etkinlik, gözle görülmeyen bir ticaret, tanıtım ve
alışveriş zemini de hazırlıyor. Bunu da göz ardı etmemek
lazım.
Bu yılki etkinlikle ilgili değerlendirmeleriniz nelerdir?
6. Zirve hangi özellikleriyle ön plana çıktı?
Uludağ Ekonomi Zirvesi’nin 6’ncısı geride kaldı. Bu gibi
etkinliklerde çıtayı her yıl birkaç “tık” yukarı taşımak lazım.
İzleyicilerde, “geri gidiş var” duygusu uyandırdığınızda,
büyüyü de kaybetme riski doğacaktır. O nedenle hep daha
iyisine odaklanıyoruz.
Zirve’ye bu yıl Başbakan Yardımcımız Sayın Mehmet Şimşek ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanımız
Sayın Ahmet Arslan katıldılar. Her yıl katılım oluyordu ama
bu yıl bürokrasiden genel müdür ve başkan düzeyinde konuşmacılar ile izleyiciler de aramızdaydı. PTT A.Ş. Yönetim
Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Sayın Kenan Bozgeyik bu
kişilerden biriydi. Ayrıca, çok sayıda önemli yabancı konuşmacımız ve izleyici konuklarımız vardı.
Bu yıl bir de paralel oturumlar gerçekleştirdik. İnovasyon,
kadın, sürdürülebilirlik ve ekonomi konularında, 30-40 kişilik özel oturumlarda bu hususları kapsamlı ele aldık.
PTT A.Ş., Uludağ Ekonomi Zirvesi’nin destek sponsorları
arasında yer aldı. PTT’nin etkinliğe katkılarıyla ilgili neler

Additionally, banks and companies use Uludağ as a
means to get together with possible and already existing customers.
Finally, this event forms an invisible basis commerce,
publicity and transaction. We shouldn’t ignore this fact,
either.
What are your opinions on this year’s event? Which
characteristics do stand out when you think about 6th
Summit?
We left behind the 6th Uludağ Economy Summit. In these

söylemek istersiniz?

kinds of events, it is necessary to improve the quality

Uludağ Ekonomi Zirvesi’nin çok sayıda sponsoru vardı.

like “there is a regression”, you create a risk factor that

Ancak, PTT’nin bunlar arasında yer alması bence iki açı-

might distrupt the magic. Hence, we always focus to

dan çok önemliydi. Birincisi, kamu kuruluşunu yönetenlerin

better.

“several steps” up. When you make the attenders feel

24

iletişim stratejileri açısından mühimdi. Rekabet ettikleri

This year, Vice Prime Minister Mr. Mehmet Şimşek and

şirketler gibi modern yönetim tekniklerini kullanıp önemli

Minister of Transport, Maritime Affairs and Communication

bir buluşmada yer almışlardı. Üstelik, çok başarılı bir stant

Mr. Ahmet Arslan attended the event. Every year there was

kurarak.

some participation, but this year Directorate Generals and

İkinci önemli nokta, Genel Müdür Sayın Kenan Bozgeyik’in
sıra dışı ve yenilikçi bir lider olarak Uludağ’da yarattığı
etkiydi.

CEO level speakers were also with us. PTT Corp. Chairman
of Board and Director General Mr. Kenan Bozgeyik was one
of these personages. Besides, we had many important foreign speakers and attenders.

Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde ele alınan yeni nesil inovasyon, yükselen teknolojiler, büyüme hikayeleri gibi konular
çerçevesinde PTT ile ilgili değerlendirmelerinizi öğrenebilir miyiz?
PTT denince aklımıza posta ve telgraf geliyor. Bir dönem
telefon da vardı. Ama dürüst olmak gerekirse, biraz muhafazakar, kapalı kurum algısı söz konusuydu. Ancak, bir
süredir PTT’yi ve Kenan Bey’i izliyorum. Sosyal medyadaki
mesajlarını ve katıldığı toplantılara yönelik değerlendirmelerini okuyorum. Uludağ’daki konuşmasını da izledim.
Şirketi büyük bir dönüşüm sürecine taşımış, dünya çapında
bir lojistik şirketi gibi yönetiyor. Teknolojiye büyük yatırım
yapıyor. E-ticaret konusunda büyük bir girişimi var. Tahmin
ettiğimden daha büyük bir dönüşüm söz konusu. Uludağ’da Zirve’ye katılan dostlarımdan da bunu işittim.

This year, we also held parallel sessions. Topics such as innovation, women, sustainability, and economy were evaluated
in detail in private sessions with 30-40 people.
PTT Corp. was one of the supportive sponsors. What would
you like to say about the contribution the PTT made to the
Summit?
The Uludağ Economy Summit had many sponsors. However,
the PTT’s sponsorship was really important in two aspects.
Firstly, it was important for the manager’s communication
strategies. They were involved in such an important event by
using modern management techniques just like the companies they compete with. Furthermore, they did this by setting
up such a successful stand.

Röportaj Interview

Second important thing was the influence of the PTT Direc-

“Sayın Kenan
Bozgeyik,
şirketi büyük
bir dönüşüm
sürecine taşımış
durumda.”
“Mr. Kenan
Bozgeyik has
initiated a major
transformation
process within
the Company.”

tor-General Mr. Kenan Bozgeyik, who is such an extraordinary leader and an innovator.
Regarding the topics such as innovation, rising technologies, growth stories discussed in the Uludağ Economy
Summit, can we learn about your evaluations on the PTT?
Post and telegraph come to mind when the PTT is considered. There was also telephone back then. But to be honest,
there was this perception that the PTT was a conservative
and a closed establishment. However, I have been watching
the PTT and Mr. Kenan for a while. I read his messages on
social media and his evaluations on the meetings he attends.
I listened to his speech at Uludağ. He has put the corporation
through a transformation process and he manages it like a
global logistic company. He invests in technology. He has
an important e-commerce enterprise. The transformation
is even bigger than I thought. I heard the same thing from
my friends who also participated in the Summit in Uludağ.

SOSYAL YARDIM
ÖDEMELERINI ALMAK
ÇOK RAHAT
Paranız Pttkart’ınıza
yatırıldığında anında SMS ile
bilgilendirilirsiniz.
Ayrıca Pttkart’ınızı alışverişlerinizde de
kullanabilirsiniz.

7

Enver Uygun

Filateli Philately

YENİ BAŞLAYANLAR
İÇİN FİLATELİ
Philately for
beginners
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Tüm dünyada yaygın bir uğraş olan pul koleksiyonculuğu,
özellikle küçük yaşlarda edinilen bir alışkanlık şeklinde insan
hayatına girdiğinde bireylerin eğitim dönemi ve sosyal
yaşantısında olumlu etkiler bırakır. İncelik, sanat sevgisi, genel
kültür gibi kazanımların yanı sıra dikkat ve sabrı da geliştiren
pul koleksiyonculuğu ömür boyu sürdürülebilecek bir etkinliktir.
A widespread hobby in the entire world, stamp collecting
influences the educational and social lives of individuals
positively especially if acquired as a habit at an early age.
Improving attention span and patience as well as the acquisitions
such as fineness, love of art and general knowledge, stamp
collecting is an activity that can be carried out for the entire life.

Merkezinde posta pullarının yer aldığı, bununla birlik-

The collection, classification, presentation to those in-

te zarf, damga, antiye (postada pul yapıştırılmadan

terested in national and international exhibitions, trans-

kullanılmak için basılan, üzerinde pul görünümünde

action through money or barter of materials, especially

görsel yer alan zarf, kart ve kağıt benzeri ürünler) gibi

postal stamps but also envelopes, stamps, postal statio-

malzemelerin biriktirilmesi, tasnif edilmesi, ulusal veya

nery (products such as envelopes, cards, papers including

uluslararası sergilerde ilgililere sunulması, para veya ta-

stamp-like visual on top and printed to be used in post

kas yoluyla alışverişinin gerçekleştirilmesi gibi bir dizi et-

without a stamp) is referred to as “philately” in almost

kinlik, hemen tüm dünya dillerinde “filateli” adıyla anılır.

every single language of the world. The word was used

Sözcük, ilk kez 1856 yılında Fransız koleksiyoncu Georges

in 1856 for the first time by the French collector Georges

Herpin tarafından kullanılmıştır. Herpin’in, yayımladı-

Herpin. Formed by Herpin in the magazine he published

ğı Posta Pulları Koleksiyonerleri (Le Collectionneur de

called Postal Stamp Collectors (Le Collectionneur de Tim-

Timbres-Postes) adlı dergide, Eski Yunancada “sevgi”

bres-Postes) the term “philatélie”, coined by combining

anlamına gelen philos ile posta pulunu tarif etmek üzere

the words philos and atelia, meaning “love” and “tax-

“vergiden bağımsız” anlamındaki atelia sözcüklerini bir-

free” in depiction of the postal stamp in ancient Greek,

leştirerek oluşturduğu “philatélie” terimi dünya dillerine

made its way into the languages of the world with only

yalnızca fonetik farklılıklar geçirerek yerleşir.

phonetical differences.
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Pul koleksiyonu yapmak dikkat ve incelik gerektiren,
ömür boyu sürdürülebilecek bir uğraştır. Erken yaşlarda edinilen bu alışkanlık bireyin dünyaya daha farklı
gözle bakmasını sağlar. Bir yandan pulların üzerindeki
ulusal veya evrensel kültüre ait görseller sayesinde bilgi
dağarcığı genişler, diğer yandan titizlikle yürütülen bu
alışkanlıktan kazanılanlar eğitim ve iş hayatına olumlu
şekilde yansır.

Koleksiyon için ilk adımlar
İlk posta pulunun 1840’ta İngiltere’de tedavüle çıkmasından günümüze kadar milyonlarca pul basılmıştır.
Pul biriktirmeye başlayacak kişinin bu çeşitlilik içinde
kaybolması, hatta imkansız bir işe kalkıştığını düşünmesi
olağandır. Bu yüzden yolun başında iyi bir araştırma,
bilgilenme ve ilgi alanı saptama sürecinden geçmek
gerekir. Filatelide genel olarak 3 tip koleksiyon vardır.
Bir ülkeye ait pulların belli bir tarihten itibaren eksiksiz

Filateli Philately

İlk posta pulunun
1840’ta İngiltere’de
tedavüle çıkmasından
günümüze kadar
milyonlarca pul
basılmıştır.
Since the day the
first stamp was
put into circulation
in the United
Kingdom in 1840
until the present,
millions of stamps
have been issued.

Stamp collecting is an activity which requires attention
and fineness and which can be pursued for a lifetime.
This habit, which is formed in the early ages, ensures
that the individual looks at the world from a different
perspective. On one hand, the knowledge accumulation
is enchanced through the visuals on the stamps related
to national and universal culture, whereas on the other
hand, the achievements acquired with this dainty habit
are reflected on educational and business life.

First steps for collectioning
Since the day the first stamp was put into circulation in
the United Kingdom in 1840 until the present, millions of
stamps have been issued. It is commonplace for a person
who will start to collect stamps to be lost in this diversity
and to think that they have embarked on an impossible
task. Thus, in the beginning one has to make it through
a proper process of research, information and area of
interest determination. In philately, there are generally 3
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olarak tamamlanmasını ifade eden “klasik koleksiyon”,

types of collections. “Classical collection” which refers to

en yaygın filatelik uğraştır. “Tematik koleksiyon”, pulla-

fully completing the stamps of a country starting from a

rın üzerindeki resim, şekil ve konulara göre (hayvanlar,

specific date, is the most widespread philatelic interest.

bitkiler, taşıtlar gibi) pul biriktirmeyi ifade eder. “Motif

“Thematic collection” refers to fully collecting stamps

koleksiyonu” ise pulların çıkış amaçlarına göre bir araya

based on the pictures, shapes and subjects (animals,

getirilmesidir.

plants, vehicles etc.) on the stamps. “Motive collection” is

Başlangıç aşamasında klasik koleksiyona yönelmek,

the gathering stamps according to the purpose of issuing.

buna da yerli pullardan başlamak malzeme temini açı-

Opting for the classical collection in the beginning phase

sından kolaylık sunar. Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim

and to start with local stamps facilitates things in terms

Şirketi’nin (PTT A.Ş.) filateli hizmetinden yararlanarak

of material procurement. It is possible to ensure that the

koleksiyonun düzenli biçimde devam etmesini sağla-

collection is continued regularly by using the philately ser-

mak mümkündür. En yakın PTT işyerine giderek veya

vices of the Post and Telegraph Organization Corporation

www.filateli.gov.tr adresinden ulaşılan internet sitesin-

(PTT Corp.). It is possible to become a philately subscriber

deki formu doldurarak filateli abonesi olunabilir. Abone-

by going to the closest PTT branch or by filling the form on

lik tarihinden itibaren PTT A.Ş.’nin emisyon programında

www.filateli.gov.tr. Starting from the day of subscription,

yer alan pullar tedavüle çıkar çıkmaz kullanıcıların

as soon as the stamps in the emission program of the PTT

posta adresine yollanır. Filateliyle yeni tanışan kişiler

Corp. are put into circulation, they are sent to the postal

günümüzden başlayıp geleceğe yönelen bir koleksiyon

addresses of the users. Those who are newly interested in

oluşturabilir. Zaman içinde pulları tasnif etme, düzenli

philately can form a collection starting from the present
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saklama gibi alışkanlıklar edinildikçe koleksiyon eski
tarihli pullarla zenginleştirilebilir.

İncelik ve sabır
Pul biriktirmenin, özellikle iptal edilmiş (damgalanarak
postada kullanılmış) pulları toplamanın ilk aşaması
pulun saklanmaya hazır duruma getirilmesidir. Pulun
üzerindeki damga, özeltarih damgası, özelgün damgası gibi özel bir damga ise pulu zarfla saklamak daha
uygundur. Aksi halde zarfta pulun yapıştırıldığı bölüm
kesilerek ayrılır. Kesilen parçalar daha sonra ılık veya
soğuk suya yatırılarak pulun kağıttan ayrılması sağlanır.
Yıkama olarak adlandırılan bu işlemin ardından pulların kurutulması gerekir. Zamklı tarafları üste gelecek
şekilde tercihen baskısız, ince bir kağıt üzerine veya bir
gazete sayfasına serilerek pulların kuruması sağlanır.
Pul kurutmak için üretilmiş özel defterler de vardır. Bu
aşamada dikkat edilmesi gereken iki nokta, pulun zamklı
tarafında parmak izi bırakmamak ve kurutulacak pulu
kalorifer peteği gibi ısıyla doğrudan temas edecek bir

and extending to the future. They can enrich their collec-

zemine koymamaktır. Pul maşası kullanarak parmak

tions with the old-dated stamps as they acquired habits

Filateli Philately

such as classifying and neatly keeping stamps.

Pul biriktirmenin,
özellikle de iptal
edilmiş pulları
toplamanın ilk
aşaması pulun
saklanmaya hazır
hale getirilmesidir.
The first step of
collecting stamps,
especially the
annulled ones
is to prepare
the stamp for
preservation.

Finess and patience
The first step of collecting stamps, especially the annulled
ones (used in post after being postmarked) is to prepare
the stamp for preservation. If the postmark on the stamp
is a special postmark such as a special date postmark
or a special day postmark, it will be more appropriate
to preserve this stamp with the envelope. Otherwise, the
part on the envelope, where the stamp is sticked on, is cut
and separated. The cut pieces are then soaked into lukewarm or cold water and separated from the paper. After
this process called soaking, the stamps have to be dried.
Laid preferably on unprinted thin paper or a newspaper
sheet in a way that the adhesive part will face upwards,
the stamps are left to dry. There are special notebooks
produced for stamp drying, as well. The two points to pay
attention to in this phase are to not leave a fingerprint on
the adhesive part of the stamp and to not leave the stamp
on a surface where it may directly interact with heat such
as a honeycomb radiator. By using stamp tongs, the
fingerprint problem can be overcome. Using tweezers
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izi sorunu aşılabilir. Maşa yerine cımbız kullanmak pulu
çizme veya delme riski taşır. Kuruyan pullar bir süre kalın
bir kitap arasında ya da birkaç kitabın altına koyularak
düzgün hale getirilir. Böyle bir pul artık saklanmaya
veya koleksiyona katılmaya hazırdır. Pulların içinde
saklanacağı defterler bu iş için özel olarak tasarlanmıştır. Pul defteri veya pul albümü adı verilen defterlerde
pulların yerleştirilmesi için ayarlanan bölümde havit adı
verilen şeffaf kağıtlar kullanılır. Pullar, koleksiyonun niteliğine göre tarihlerine veya temalarına uygun biçimde
albüme dizilir.
Filateli, bir hobi olmanın yanı sıra ekonomik bir faaliyettir. Filateli kuruluşları her yıl tarih sıralı veya tematik pul
katalogları yayımlayarak pulların piyasa değerini belirler. Geçmiş tarihli bir pulun tirajının azlığı, iyi korunması
başta olmak üzere çeşitli özellikleri fiyatın ortaya çıkmasında etkilidir. Filatelistler arasında alışveriş takas yöntemiyle de yapılır. Bir koleksiyoncu kendisinde fazladan
bulunan veya kendi koleksiyonunda yeri bulunmayan
filatelik malzemeleri başka bir koleksiyoncuya vererek

Filateli, bir hobi olmanın
yanı sıra ekonomik
bir faaliyettir. Filateli
kuruluşları her yıl tarih sıralı
veya tematik pul katalogları
yayımlayarak pulların
piyasa değerini belirler.
Besides a hobby, philately
is an economic activity.
The philatelic institutions
determine the market value
of the stamps by publishing
date-ordered or thematic
stamp catalogs each year.

temin etmek istediği bir ürünü ondan alabilir.
instead of tongs has the risk of scratching and perforating
the stamp. Stamps are straightened by putting them inside a thick book or under several books for a while. Such
a stamp is now ready to be preserved and to be added
in the collection. The notebooks in which the stamps will
be preserved are specially designed for this activity. In
the notebooks called stamp book or stamp album, transparent sheets called glassine are used. Depending on the
quality, stamps are lined up in the album according to
their dates or themes.
Besides a hobby, philately is an economic activity. The philatelic institutions determine the market value of the stamps
by publishing date-ordered or thematic stamp catalogs
each year. Various properties, particularly the low circulation rate and well-preservation of a stamp is effective in
the designation of the price. The transactions between the
philatelists can be made through barter, as well. A collector
may get a product he wants to procure by giving the philatelic materials of which he has plenty or those which have
no place in his collection, to another collector.

Interview

Söyleşi Interview: Neşe Sarıdoğan

Röportaj

EKONOMI BAKANI NIHAT ZEYBEKCI:
MINISTER OF ECONOMY NİHAT ZEYBEKCİ:
E-TICARET DÜNYADA TÜRK MALI
IMAJININ YERLEŞTIRILMESI VE
SAĞLAMLAŞTIRILMASI KONUSUNDA
ÖNEMLI ROLE SAHIP OLACAK
E-COMMERCE WILL HAVE AN IMPORTANT ROLE
IN POSITIONING AND STRENGTHENING THE
“MADE IN TURKEY” IMAGE IN THE WORLD
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Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, e-ticaretin
gelişimi için büyük önem taşıyan lojistik ve
bankacılık sektörlerinin birçok ülkeye göre
daha gelişmiş olmasının Türkiye’yi bir adım öne
çıkardığını belirtiyor. e-İhracat Stratejisi ve Eylem
Planı Taslağı oluşturulduğunu bildiren Zeybekci,
“Bu sayede e-ihracatı ihracatçılarımız için daha
kolay ve ulaşılabilir kılarak Türkiye çıkışlı mal ve
hizmetlerin uluslararası piyasalarda e-ihracat
yoluyla yer almasını sağlamayı hedefliyoruz” diyor.
Minister of Economy Nihat Zeybekci indicates that
the fact that the logistics and banking sectors,
which have great importance in terms of the
development of e-commerce are more developed
compared to many countries, takes Turkey one
step further. Stating that the e-Export Strategy
and the Draft Action Plan was prepared, Zeybekci
says, “By this means, it is aimed that ex-Turkey
goods and services take place in the international
markets through e-export by making it easier and
more accessible for our exporters.”

Türkiye’nin ekonomi alanında böl-

What are your evaluations about the

gesinde ve dünyadaki yeri ve öne-

place and importance of Turkey in its

mine yönelik değerlendirmeleriniz

region and in the world regarding the

nelerdir?

field of economy?

Türkiye bugün dünyanın 16’ncı, Av-

Today, Turkey is the 16 th greatest

rupa’nın 6’ncı büyük ekonomisine

economy in the world and the 6th in

sahiptir. Artık yakın geleceğin baş ak-

Europe. Now, the Turkish economy is

törleri arasında adı geçen bir Türkiye

among the main actors of the near

ekonomisi var. Türkiye, küresel büyü-

future. Turkey is a country which

me tahminlerinin Dünya Bankası ve

proved that it is among the most

IMF gibi uluslararası organizasyonlar

robust economies of the world after

tarafından aşağı yönlü revize edilme-

the crisis of 2008 despite the fact

sine ve ekonomik durgunluk halinin

that global growth forecasts were

sürmesine rağmen 2008 yılındaki

revised downwards by international
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krizden sonra en sağlam ekonomiler arasında olduğunu
ispatlamış bir ülkedir. 2009 yılının son çeyreğinden 2016
yılının üçüncü çeyreğine kadarki dönemde kesintisiz büyüyen Türkiye ekonomisi, küresel ekonomideki durgunluk, çevre ülkelerde yaşanan olumsuz siyasi gelişmeler
ve 15 Temmuz darbe girişimi gibi unsurlara rağmen
makroekonomik göstergelerindeki olumlu görünümünü
sürdürmektedir.
Türkiye olarak dünya ekonomisinde yaşanan olumsuzluk
ve belirsizliklere rağmen büyüme hedeflerimizden taviz
vermedik. 2016 yılının ilk yarısında yüzde 4,5 büyüme
kaydeden ekonomimiz 2016 yılının üçüncü çeyreğinde
yüzde 1,8’lik daralma ile biraz hız kesse de son dönemde
ülkemizin geçtiği süreçler ile küresel, ekonomik ve siyasi
gelişmeler düşünüldüğünde bu durumun konjonktürel
etkilerden kaynaklandığı açıktır. 2017 yılında büyüme
ivmesinin kuvvetlenmesi için gerekli reform ve destek
paketleri üzerinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu çalışmalar neticesinde bu yıl büyüme konusunda daha iyi
bir performans yakalayacağımıza inanıyorum.

organizations such as the World Bank, the International
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Monetary Fund (IMF) and despite the ongoing eco-

“Dünya
ekonomisinde
yaşanan olumsuzluk
ve belirsizliklere
rağmen büyüme
hedeflerimizden
taviz vermedik.”
“We didn’t make
any concessions
regarding our growth
targets despite
the problems and
uncertainties faced in
the global economy.”

nomic stagnation. Growing continuously during the period from the last quarter of 2009 to the third quarter of
2016, the Turkish economy maintains its positive outlook
in its macroeconomic indicators despite the stagnation
in the global economy, negative political developments
in the neighboring countries and the coup attempt of
15 July.
As Turkey, we didn’t make any concessions regarding
our growth targets despite the problems and uncertainties faced in the global economy. Even though our
economy, which recorded a 4.5 percent growth in the
first half of 2016, slackened with a shrinkage of 1.8 percent in the third quarter of 2016, it is obvious that this
fact stems from the cyclical effects when the processes
the country has gone through in the recent years as
well as the global, economic and political developments are taken into consideration. We continue our
works on the necessary reform and support packages
for strengthening the growth momentum in 2017. As a
result of these works, I believe this year we will perform
better regarding the issue of growth.
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Günümüzde millî ve küresel ekonominin yükselen değeri

What would you like to say about e-commerce which

haline gelen elektronik ticaret hakkında neler söylemek

has become the rising value of the national and global

istersiniz?

economy?

Teknolojideki gelişmelerle birlikte bilgi teknolojilerinde

Together with the developments in technology, the rap-

de hızlı bir değişim kaydedilmesi ve dünya genelinde

id transformation achieved in information technologies

internetin yaygın olarak kullanılmaya başlaması ticaret

and the widespread use of the Internet in the world con-

yapma şekillerinin değişmesine büyük katkı sağlamış-

tributed hugely to the change in the methods of com-

tır. E-ticaret kavramı da bu dönüşüm çerçevesinde

merce. The concept of e-commerce increased its share

dünya ticareti içerisindeki payını artırmıştır. Özellikle

in the global trade within the framework of this trans-

perakende e-ticaret, taşıdığı potansiyelini önemli bir

formation. In particular, retail e-commerce turned its

büyüme ivmesine çevirmiştir. 2015 yılında dünya gene-

existing potential into an important growth momentum.

linde işletmeden tüketiciye (B2C) elektronik ticaret yüzde

Business to Consumer (B2C) electronic commerce grew

19,9 oranında büyüyerek 2,3 trilyon dolarlık bir değere

by 19.9 percent and reached a value of 2.3 trillion in

ulaşmıştır. Küresel e-ticaret hacminin yüzde 17,5’lik bir

2015. It is estimated that the global e-commerce volume

büyüme oranı ile 2,7 trilyon dolara yükseleceği tah-

will amount to 2.7 trillion dollars with an increase of 17.5

min edilmektedir. Ayrıca son yıllarda dünya ticaretinin

percent. Furthermore, while a decrease is observed in

artış hızında bir düşüş yaşandığı görülürken, e-ticaret

the growth rate of the global trade in the recent years,

yıllık yaklaşık yüzde 20 ile oldukça hızlı büyümektedir.

e-commerce grows rapidly with an average annual

Yakalanan büyüme hızı sayesinde 2015 yılında dünya

rate of 20 percent. Owing to the growth rate achieved,

perakende hacmi içerisindeki payı yaklaşık yüzde 7 olan

it is envisaged that the share of the global retail volume

e-ticaretin, 2020 yılında yüzde 14,6’ya yükselerek toplam

of e-commerce which was 7 percent in 2015 will double

perakende içerisindeki payını yaklaşık iki katına çıkar-

its share in the total retail by increasing to 14.6 percent

ması öngörülmektedir.

in 2020.
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Türkiye’nin bu alandaki potansiyeli ve Bakanlığınızın
elektronik ticaretle ilgili çalışmaları hakkında bilgi verir
misiniz?
E-ticaretin ülkemizdeki pazar büyüklüğü, Türkiye Bilişim
Sanayicileri Derneği tarafından yapılan çalışmaya göre
bir önceki seneye kıyasla yüzde 31 oranında artarak 24,7
milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Aynı çalışmada ortaya
konulan verilere göre Türkiye’de çevrimiçi perakendeciliğin toplam perakendecilik içerisindeki payı yüzde 2
oranında iken gelişmiş ülkelerde bu oran ortalama
yüzde 7,1, gelişmekte olan ülkelerde ise yüzde 5,1’dir. Bu
rakamlar ülkemizde henüz değerlendirilememiş büyük
bir iç pazarın varlığına işaret etmektedir.
E-ticaretin gelişimine etki eden ve onun ana unsurları olarak sayabileceğimiz internet kullanımı, lojistik ve ödeme
sistemleri gibi faktörler açısından ülkemizin avantajlı bir
konumda olduğunu söyleyebiliriz. 2015 yılı itibarıyla Türkiye, 46,2 milyon kullanıcı ile en çok internet kullanıcısına
sahip 14’üncü ülkedir. Genç nüfusumuz, e-ticaret ve diğer
bilgi teknolojilerinin gelişimini desteklemektedir. Ayrıca,
e-ticaretin gelişimi için büyük önemi haiz lojistik ve bankacılık sektörlerinin birçok ülkeye göre daha gelişmiş ol-

What would like to say about the potential of Turkey in
e-commerce and the works of your Ministry on the issue?
According to a study carried out by the Turkish Informatics
Industry Association, the market size of e-commerce in
our country increased by 31 percent compared to the
previous year and reached 24.7 billion TL. According
to the data put forth in the same study, the share of
online retail business in Turkey is 2 percent whereas in
developed countries this ratio is 7.1 percent in average,
and 5.1 percent in developing countries. These numbers
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point out to the existence of a great internal market in

“Türkiye’yi dünya
geneline hizmet sunan
bir e-ticaret merkezine
dönüştürmeyi
hedefliyoruz.”
“We aim to
transform Turkey
into an e-commerce
center that provides
services to the
entire world.”

our country which has not yet been utilized.
We can say that our country is in an advantageous position in terms of the factors such as the Internet usage,
logistics and payment systems which affect the development of e-commerce and which can be considered its
main elements. As of 2015, with its 46.2 million users, Turkey ranks 14th among the countries that have the highest
number of Internet users. Our young population supports
the development of e-commerce and other information
technologies. In addition, the fact that the logistics and
banking sectors, which have great importance in terms
of the development of e-commerce are more developed
compared to many countries, takes Turkey one step
further. According to the statistics of the Interbank Card
Center (BKM), as of 2016 January, the amount of our credit
cards is approximately 58.4 million, bank cards approx-
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ması Türkiye’yi bir adım öne çıkarmaktadır. Bankalararası

imately 111 million, and the number of POS devices has

Kart Merkezi’nin (BKM) rakamlarına göre 2016 yılı Ocak

amounted to around 2 million in average.

ayı itibarıyla kredi kartı sayımız yaklaşık 58,4 milyon,
banka kartı sayımız yaklaşık 111 milyon, POS cihazı sayımız
yaklaşık 2 milyona ulaşmış bulunmaktadır.

In the light of this information, we can say that e-commerce will have an important role in installing and
strengthening the “made in Turkey” image in the entire

Bu bilgiler ışığında diyebiliriz ki, e-ticaret kültür coğraf-

world, mainly in the countries in our cultural geography.

yamızda yer alan ülkeler başta olmak üzere tüm dün-

Within the framework of these developments on a global

yada Türk malı imajının yerleştirilmesi ve sağlamlaştırıl-

scale, increasing the awareness of our companies on the

ması konusunda önemli bir role sahip olacaktır. Küresel

opportunities offered by e-commerce and steering them

boyuttaki bu gelişmeler doğrultusunda firmalarımızın

in that direction will provide significant contribution to

e-ihracatın sunduğu imkanlar konusunda bilinçlendirile-

our country in meeting its export goals.

rek bu alana yönlendirilmeleri, ülkemizin ihracat hedeflerine ulaşmasında önemli katkı sunacaktır.

The e-Export Strategy and Action Plan Draft was prepared by taking into consideration the outputs produced

Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlanan 2015-2018

in the light of the meetings, workshops and works held

Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı’nda yer alan ve

within the framework of the action plan numbered 53

sorumluluğu Bakanlığımıza verilen 53 nolu “e-İhracat

titled “Formation of an e- Export Strategy”, the respon-

Stratejisinin Oluşturulması” başlıklı eylem planı kapsa-

sibilities of which was conferred on our Ministry and

mında yapılan toplantı, çalıştay ve çalışmalar ışığında

which is featured in the 2015-2018 Information Society

üretilen çıktılar göz önünde bulundurularak e-İhracat

Strategy and Action Plan prepared by the Ministry of

Stratejisi ve Eylem Planı Taslağı oluşturulmuştur. Bu

Development. By this means, it is aimed to ensure that

sayede e-ihracatı ihracatçılarımız için daha kolay ve

the goods and services of Turkish origin are featured in

ulaşılabilir kılarak Türkiye çıkışlı mal ve hizmetlerin ulus-

international markets through e-commerce by making

lararası piyasalarda e-ihracat yoluyla yer almasını sağ-

e-commerce easier and more attainable for our export-

lamak, e-ticaret alanında ülkemizin kalkınmasına katkı

ers to create an ecosystem which will contribute to the

sunacak bir ekosistem oluşturmak ve böylelikle Türkiye’yi

development of our country in the field of e-commerce

dünya geneline hizmet sunan bir e-ticaret merkezine

and therefore to transform Turkey into an e-commerce

dönüştürmek hedeflenmektedir.

center that provides services to the entire world.

38

Türkiye’nin ihracat politikaları hangi ilke ve hedefler

Around which principles and targets are the export po-

etrafında şekillenmektedir? Bu bağlamda yürütülen

licies of Turkey shaped? Can you inform us about the in-

uluslararası faaliyetler nelerdir?

ternational activities carried out within this framework?

Yeni ve güçlü Türkiye olarak küresel ticaretten aldığımız

As the new and strong Turkey, we aim to increase the

payı yükseltmeyi ve dünyanın en iyi ekonomileri arasın-

share taken from the global trade and to rank among

da yer almayı hedefliyoruz. Bu hedeflere ulaşmak için

the best economies of the world. In order to reach

ticarette yenilikçi bir yaklaşım izlemek suretiyle pazar

these targets, we give priority to the issues of added

çeşitlendirmesi ile yeni pazarlara ulaşmak ve aynı za-

value, innovation and technology-intensive production

manda mevcut pazarlardan aldığımız payları artırmak

for reaching new markets via market diversification by

üzere katma değer, inovasyon ve teknoloji-yoğun üretim

adopting an innovative approach in trade and increas-

konularına öncelik veriyoruz. Bu anlayıştan hareketle

ing our share in the current markets, as well. We provide

yürürlüğe koyduğumuz ve güncel ihtiyaçlar doğrultu-

very serious support to our exporters, entrepreneurs and

sunda yenilediğimiz yatırım teşviklerinden pazara giriş

investors in every aspect of production and trade from

faaliyetlerine, ticaret organizasyonlarından markalaş-

investment incentives, which we put into effect depart-

ma ve tasarıma kadar üretim ve ticaretin her noktasında

ing from this understanding and renewed in alignment

ihracatçılarımıza, girişimcilerimize ve yatırımcılarımıza

with current needs, to market penetration activities,

çok ciddi destekler veriyoruz. Bu kapsamda yurt dışında

from trade organizations to brandizing and design.

düzenlenen ve ülkemiz açısından önem arz eden fu-

Within this framework, we support our companies that

arlara millî düzeyde ya da bireysel olarak iştirak eden

participate in fairs individually or on the national basis
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which are held abroad and which have importance for

“Yeni ve güçlü Türkiye
olarak küresel
ticaretten aldığımız
payı yükseltmeyi
ve dünyanın en
iyi ekonomileri
arasında yer almayı
hedefliyoruz.”
“As the new and strong
Turkey, we aim to
increase the share taken
from the global trade
and to rank among
the best economies of
the world.”

our country. In addition to this, we organize sectorial
and general trade delegation programs in different
sectors and directed towards many countries. Through
procurement committee programs, we ensure that business persons from different markets visit our country.
The Turkish Trade Centers (TTM) support, which we developed for the firms having difficulty in surviving alone
within foreign distribution channels was carried into effect. Within the framework of brandizing support we encourage our companies to become a global brand with
the TURQUALITY® program and with the International
Competitiveness Development Project our institutions’
projects are supported in order to ensure continuous
and regular export increase.
An increase in the production of medium-high and high
technology products will be achieved owing to the additional support we have provided in the recent period.
Collective subscriptions to the wholesale and retail
e-commerce websites as well as the expenses of machine equipment for product development, engineering,
post-sales services, hardware, software, training, patent/register, certification which are the needs of our ex-
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firmalarımızı destekliyoruz. Ayrıca farklı sektörlerde ve
birçok ülkeye yönelik sektörel ve genel ticaret heyeti
programları düzenliyoruz. Alım heyeti programlarıyla
farklı pazarlardan işadamlarının ülkemizi ziyaretlerini
sağlıyoruz. Yurt dışı dağıtım kanallarında tek başına
var olmakta zorlanan firmalar için geliştirdiğimiz Türkiye Ticaret Merkezleri (TTM) desteği hayata geçirildi.
Markalaşma desteklerimiz kapsamında TURQUALITY®
Programı ile firmalarımızın küresel marka olmaları
teşvik ediliyor, sürekli ve düzenli ihracat artışını teminen
Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Projesi kapsamında kuruluşlarımızın projeleri destekleniyor.
Son dönemde sağladığımız ilave desteklerle de orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin üretiminde
artış temin edilecek. Firmalarımızın küresel pazarlara
daha kolay entegre olabilmesi için toptan ve perakende
e-ticaret sitelerine toplu üyelikler ile küresel tedarik zincirinde yer alma potansiyeli haiz ihracatçı firmalarımızın
ihtiyacı olan donanım, yazılım, eğitim, patent/tescil,
sertifikasyon, ürün geliştirmeye dönük makine ekipmanı,
mühendislik, satış sonrası hizmetler vb. giderleri proje
bazlı olarak desteklenecek. Ayrıca Eximbank aracılığıyla
ihracatçılarımıza finansman ve ihracat sigortası kolaylığı getirilecek. 2017 yılı boyunca mevcut desteklerimizin
etkinliklerinin gelişmesine, katma değeri yüksek/yenilikçi
ihracatımızın artırılmasına ve ihracat birim fiyatlarımızın
yükseltilmesine yönelik destek mekanizmalarımızı güçlendirmeyi sürdüreceğiz.
Önümüzdeki dönemde ülkemizin güçlü, fırsatlar yaratan

port firms that have the potential of taking place global
supply chain, will be supported on a project basis so that
our firms are integrated into the global markets much
easily. Furthermore, the financing and export insurance
for our exporters will be facilitated through Eximbank.
Throughout 2017, we will continue strengthening our
support mechanisms for enhancing the activities of our
current incentives, developing our highly value added
innovative export and increasing our export unit prices.
In the forthcoming period, in order to promote abroad
our strong economy, which creates opportunities, we

ekonomisini yurt dışında anlatmak amacıyla “Türkiye

will continue our promotional campaign with the slogan

Hikayeni Keşfet” (Discover your Turkey Story) sloganıyla

of “Discover your Turkey Story”. Over 20 thousand of our

tanıtım kampanyamızı sürdüreceğiz. 20 binin üzerinde

exporters of goods and services will be given special

mal ve hizmet ihracatçımıza hususi pasaport verilecek,

passports and by this means, our works on increasing

bu suretle ihracatçı sayısının ve ihracatçılarımızın kapasi-

the number of exporters and their capacity will continue.

tesinin artırılması yönünde çalışmalarımız devam edecek.

As the Ministry of Economy, we effectively continue

Ekonomi Bakanlığı olarak günün rekabet koşullarına ve

offering our incentives with attractive and dynamic

ihtiyaçlarına tam olarak cevap verebilen cazip ve dina-

structures and which can exactly meet the current com-

mik yapıdaki desteklerimizi etkin bir şekilde uygulamaya

petitive conditions and needs. Despite the weakness

devam etmekteyiz. Küresel ticarette yaşanan zayıflığa

experienced in the global trade, it is certain that the

rağmen söz konusu desteklerin olumlu etkilerinin ihracat

positive effects of the incentives in question will be ob-

performansımızda görüleceği muhakkaktır.

served in our export performance.

TİRAN

Capital of the “Land of Eagles”

Tirana

Yakup İmre
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“KARTALLAR ÜLKESİ”NİN BAŞKENTİ

Kadim geçmişiyle Avrupa’nın en eski yerleşim
yerlerinden Arnavutluk’un başkenti Tiran, bu
köklü tarihi kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda
canlı tutuyor. Tiran adeta Roma’nın, Bizans’ın ve
Osmanlı’nın izlerini modern zamanlara taşıyan
küçük bir müze şehir hüviyetinde.
One of the oldest settlements of Europe with its
ancient history, the Albanian capital of Tirana
keeps this rooted history alive in the cultural,
artistic and social fields. Tirana is almost a small
museum city that carries the Roman, Byzantine
and Ottoman traces into the modern times.
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Güneydoğu Avrupa’nın yüzölçümü küçük ancak jeopolitik önemi büyük ülkelerinden Arnavutluk’un geçmişi
kadim zamanlara dayanıyor. Tarihin çeşitli dönemlerinde birçok devletin hakimiyetine giren verimli Arnavutluk
topraklarında yaşayan en eski halk olan Pelagslar, Arnavutların atası kabul edildikleri gibi Avrupa’nın da en
eski kavimlerinden biri olarak biliniyor. Helen kavimleri
gelmeden önce de aynı topraklarda yaşayan Arnavutların yüzlerce yıl içinde güçlü ve sarsılmaz bir kültür
biriktirdikleri aşikar. Üstelik bu kültür, kimi zaman komşu
ülkelere kimi zaman da himayesine girdiği büyük devletlerin sınır aşırı topraklarına kadar ulaşmış.
Arnavutluk, Roma ve Bizans işgallerinin ardından 15.
yüzyılla birlikte Osmanlı Devleti tarafından ele geçirildi.
Millî kahramanları Georgius Castriotus Scanderbegh
(İskender Bey) öncülüğünde 40 yıldan fazla bir süre Osmanlı askerlerine karşı direniş gösteren Arnavutlar, 1478
yılında Osmanlı topraklarına katıldı. Yıllarca süren savaş
ve huzursuzluk ortamından kaçan Arnavutlar, başta
İtalya olmak üzere Avrupa’nın çeşitli ülkelerine göç etti.
Gittikleri yeni topraklarda kadim geleneklerini ısrarla
koruyup yaşattıkları için bugün dahi Avrupa’nın pek
çok ülkesinde Arnavut kültürü kendini göstermektedir.

The history of Albania, one of the countries of the Southeastern Europe with a small area but great geopolitical
importance dates back to the ancient times. The Pelasgians, most ancient people to have lived on the fertile
Albanian lands that went under the domination of many
states throughout the different periods of history, are
considered the ancestors of the Albanians as well as one
of the oldest tribes of the Europe. It is apparent that the
Albanians who had lived on the same lands before the
Hellenic tribes arrived, accumulated a strong and steady
culture throughout the centuries. On top of that, this culture
at times reached the neighboring countries whereas at
times it reached beyond the cross-border lands of the big
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states dominating it. Following the Roman and Byzantine

Arnavutluk, Roma ve Bizans işgallerinin
ardından 15. yüzyılla birlikte Osmanlı
Devleti tarafından ele geçirildi.
Following the Roman and Byzantine
conquests, Albania was conquered by
the Ottoman State in the 15th century.
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Osmanlı Devleti’ne karşı uzun yıllar mücadele verseler

conquests, Albania was conquered by the Ottoman State

de sonradan Türk-Arnavut ilişkilerinin geliştiği ve Ar-

in the 15th century. Having resisted the Ottoman soldiers

navutların Osmanlı sarayında sadrazamlık dahil olmak

for over 40 years under the leadership of their national

üzere çeşitli etkin pozisyonlara geldikleri bilinmektedir.

hero Georgius Castriotus Scanderbeg (İskender Bey), the

Bu gelişmelerle birlikte Arnavutlar Osmanlı Devleti’nin

Albanians were annexed to the Ottoman lands in 1478.

sadık toplulukları arasında kabul edilirken Arnavutluk da

Fleeing the atmosphere of war and unrest which lasted for

imparatorluğun batı uçlarından biri olarak bilindi.

years, the Albanians immigrated to the various countries

1478 yılından 1912 yılına kadar Osmanlı hakimiyetinde
kalan Arnavutluk, batıda Adriyatik Denizi’ne, güneybatıda ise İyonya Denizi’ne kıyısı olmasının da etkisiyle imparatorluk için her daim önem arz etti. Bu önem doğrultusunda Arnavutluk’un kimi bölgeleri geliştirilirken kimi
bölgeleri ise adeta yoktan var edildi. İşte küçük bir köy
görünümündeki Tiran da Osmanlı Devleti’nin gelecek
planları doğrultusunda yeniden tasarlanıp geliştirilen
yerleşim yerlerinden biridir. Önceleri Dıraç Sancağı’na
bağlı bir kasaba olan Tiran, 17. yüzyılın başına kadar
bu kimliğini korudu. 1614 yılından itibaren İşkodra Valisi

of Europe, especially to Italy. As they insisted on pursuing
their ancient traditions in the new lands they went to, the
Albanian culture shows itself even today in many countries
of Europe. Even though they fought against the Ottoman
State for long years, it is known that the Turkish-Albanian
relations were later improved and the Albanians came to
influential positions in the Ottoman palace including that
of the vizier. With these developments, while the Albanians
were considered one of the loyal societies of the Ottoman
Empire, Albania came to be known as one of the most
western ends of the empire.

Süleyman Paşa tarafından yeniden imar edilen şehir,

Having remained under the Ottoman rule from 1478 to

camileri, külliyeleri, hanları ve ticaret alanlarıyla kısa

1912, Albania always had importance for the empire as it

sürede döneminin önemli merkezlerinden biri haline

had coast to the Adriatic Sea in the west and the Ionia Sea
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geldi. Adriyatik Denizi’ne kıyısı olmamasına rağmen

in the southwest. In accordance with this importance, while

yolların kesişme noktalarında bulunan Tiran, 17. yüzyılın

some regions of Albania were being developed, some oth-

sonlarına doğru Arnavutluk’un siyasal, kültürel ve ikti-

ers were almost created out of nothing. So, Tirana, which

sadi başkenti haline geldi. Balkan Savaşları’yla birlikte

has the look of a small village, is one of the settlement

1912 yılında Osmanlı Devleti’nden ayrılan, 1917-1920 yıl-

areas that was newly designed and developed within the

ları arasında İtalya himayesine giren Arnavutluk’un 1919

scope of the future plans of the Ottoman Empire. At first

yılından itibaren başkenti olan Tiran, bu küçük ülkenin

affiliated to the sancak of Dıraç, Tirana has preserved this

binlerce yıla yayılan tarihini, köklü kültürünü ve gelece-

identity until the beginning of the 17th century. Rebuilt by

ğe umutla bakan dinamik tarafını özetleyen bir yapıya

Shkodër Governor Suleiman Pasha starting from 1614, the

sahiptir.

city became one of the important centers of its period in a

1920’li yıllardan itibaren hızla büyüyen Tiran, kısa sürede
Arnavutluk’un sanayi ve finans merkezi olmuş, ülkenin
özellikle tarım ve tekstil ürünleri yönünden belirleyici
şehirlerinden biri olarak günümüze kadar bu niteliğini
taşımıştır. 17. yüzyılda kurulan çarşı etrafında gelişen
ticari yapısını modern zamanların ihtiyaçlarıyla birleştiren Tiran, ekonomik yönüyle Arnavutluk’un itici gücü
konumundadır. Şehrin en önemli özelliklerinden biri de
yüzyılları aşarak gelen irili ufaklı birçok Osmanlı eserine
ev sahipliği yapmasıdır. Bu eserler Tiran’ın tarihindeki

short time with its mosques, complexes, inns and commercial fields. At the crossroads even though it doesn’t have a
coast to the Adriatic Sea, Tirana became the capital of Albania in the political, cultural and economic sense towards
the end of the 17th century. Breaking with the Ottoman
Empire in 1912, going under the Italian domination between 1917-1920 and serving as capital to Albania starting
from 1919, Tirana has a structure encapsulating this small
country’s history, rooted culture and dynamic side looking
ahead with hope.
Growing rapidly since the 1920s, Tirana has become the in-

iktidara gelen Enver Hoca’nın takip ettiği ideolojiyle

dustrial and financial center of Albania in a short time and

birlikte oldukça zarar gören Osmanlı izleri, tahrip olan

preserved this quality until the present as one of the influ-

eserlerin 1990’lardan sonra restore edilmesiyle birlikte

ential cities of the country especially in terms of agriculture

yeniden gün yüzüne çıktı. Müzeleri, meydanları, cami-

and textile products. Combining its commercial structure

leri, parkları ve geniş bulvarlarıyla görülmeye değer bir

that developed around the bazaar established in the 17th
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Osmanlı izleridir. Özellikle II. Dünya Savaşı’nın ardından

1478’den 1912’ye kadar Osmanlı hakimiyetinde kalan
Arnavutluk, batıda Adriyatik Denizi’ne, güneybatıda
ise İyonya Denizi’ne kıyısı olmasının da etkisiyle
imparatorluk için her daim önem arz etti.
Having remained under the Ottoman rule from
1478 to 1912, Albania always had importance for
the empire as it had coast to the Adriatic Sea in
the west and the Ionia Sea in the southwest.
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şehir olan Tiran, köklü bir tarihin sergilendiği küçük bir

century with the needs of the modern times, Tirana is the

şehir olarak turistlerin kısa sürede gezebildiği sakin bir

driving force of Albania with its commercial side. One of

kimliğe sahiptir.

the most important characteristics of the city is that it hosts

Tiran denince akla ilk gelen yerlerden biri Skanderbeg
(İskender Bey) Meydanı’dır. Şehrin tam merkezindeki
bu meydan, ismiyle anıldığı İskender Bey’in heykeline
de ev sahipliği yapar. Tiran’ın görülmeye değer yapılarına yürüme mesafesinde olan ünlü meydan, şehrin
tüm yollarının bağlandığı bir merkez hüviyetindedir. En
az İskender Bey Meydanı kadar Tiran’la özdeşleşmiş bir
başka mekansa Ulusal Tarih Müzesi’dir. Müze, Arnavutluk’un olduğu kadar bölgesinin de tarihine ve kültürüne
ışık tutan birçok eseri barındırır.
Tabak Köprüsü, Justinyen Kalesi ve Kaplan Paşa Türbesi
gibi birçok tarihî esere ev sahipliği yapan Tiran’da İskender Bey Meydanı’nda bulunan Opera Binası, Edhem
Bey Camii ve Saat Kulesi turistlerin ilgisini çeken mekanlar arasındadır. Birbirinden önemli dans ve müzik
etkinliklerinin düzenlendiği Opera Binası, Tiran’ın olduğu
kadar Arnavutluk’un da sanat ve kültür merkezi olarak
görülüyor. Bu görkemli yapının hemen yanı başında tek
kubbeli ve kare planlı mimarisiyle göze çarpan Edhem
Bey Camii bulunur. Hacı Edhem Bey tarafından yaptırı-

many large and small Ottoman works defying centuries.
These works are the Ottoman traces in Tirana’s history.
The Ottoman traces, which were hugely damaged by the
ideology followed by Enver Hoxha who came into power
especially after World War II, saw the light of day after
the restoration of these damaged works after the 1990s.
A worth-seeing city with its museums, squares, mosques,
parks and large boulevards, Tirana has a calm identity as
a small city the tourists can visit in a short time and where a
rooted history is exhibited.
One of the first places that springs to mind when it comes
to Tirana is the Skanderbeg Square. This square, which is
right in the heart of the city, hosts the sculpture of Skanderbeg after whom it is named. This famous square, which
is at walking distance to the worth-seeing structures of
Tirana, is a center where all the roads of the city connect.
Another place, which is identified with Tirana as much as
the Skandenbeg Square, is the National History Museum.
The museum comprises many works which enlighten the
history and the culture of the region as well as of Albania.

lan cami, Tiran’ın sembollerinden biridir. Revakları ka-

Hosting many historical works such as the Tanner’s Bridge,

lemişi nakışlarla süslü olan Edhem Bey Camii, İskender

Petrelë Castle and Kaplan Pasha Tomb, in Tirana, the
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Bey Meydanı’nın genişliğinde bir inci tanesi gibi parla-

Opera House, the Edhem Bey Mosque and the Clock Tower

maktadır. Opera Binası ile Edhem Bey Camii arasında

at the Skandenbeg Square are the among the places that

bulunan Saat Kulesi de yine Hacı Edhem Bey tarafından

grab the attention of tourists. The Opera House, in which

yaptırılmıştır. 35 metre yüksekliğiyle Tiran’ın en yüksek

many dance and musical activities – each one more im-

yapısı olan Saat Kulesi 1822 yılında inşa edilmiştir.

portant than the other – are carried out, is considered the

Tiran tarihî yapıların yanı sıra modern mekanlara da
ev sahipliği yapan bir şehir. İskender Bey Meydanı’nın
hemen arka tarafında bulunan Taiwan bu mekanlardan
biri. Fütüristik mimarisiyle dikkat çeken Taiwan bünyesinde restoran, pastane ve bowling salonu gibi sosyal

art and culture center of Tirana as well as of Albania. Just
near this magnificent building is the Edhem Bey Mosque
which appeals to the eye with its single-domed and
square-planned architecture. Constructed by Hacı Edhem
Bey, this mosque is one of the symbols of Tirana. The Edhem Bey Mosque, the porticos of which were worked with
hand-carved embroidery, shines like a pearl across the
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Skandenbeg Square. Located between the Opera House

Tiran denince akla
ilk gelen yerlerden
biri Skanderbeg
Meydanı’dır.

and the Edhem Bey Mosque, the Clock Tower was con-

One of the first
places that springs
to mind when it
comes to Tirana is the
Skanderbeg Square.

structures. Taiwan, which is right behind the Skandenbeg

structed by Hacı Edhem Bey, as well. The highest structure
of Tirana with a height of 35 meters, the Clock Tower was
built in 1822.
Tirana is a city that hosts modern places as well as historical
Square is one of these places. Grabbing attention with its
futuristic architecture, Taiwan encompasses venues that
liven up the social life such as restaurants, patisseries
and bowling halls. Located near Taiwan, which is a popular meeting point for Tiranans, the Rinia Park is another
beauty of Tirana. The park located over 30 hectares, is an
indispensable stop for those who want to rest amongst the
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Tiran tarihî yapıların
yanı sıra modern
mekanlara da ev
sahipliği yapan bir
şehir. İskender Bey
Meydanı’nın hemen
arka tarafında
bulunan Taiwan bu
mekanlardan biri.
Tirana is a city
that hosts modern
places as well as
historical structures.
Taiwan, which is
right behind the
Skandenbeg Square
is one of these
places.
hayata renk katan mekanlar barındırıyor. Tiranlılar için
popüler bir buluşma adresi olan Taiwan’ın yanında bulunan Rinia Parkı ise Tiran’ın bir başka güzelliği. 30 hektarlık alan üzerine kurulu olan park, ağaçların arasında
dinlenmek isteyenlerin vazgeçemediği bir durak. Arnavutlar için kış mevsiminin sonunu ve doğanın uyanışını

trees. The Rinia Park, which hosts the Summer Festival held

simgeleyen 14 Mart günü düzenlenen Yaz Festivali’ne de

on 14 March that symbolizes the end of the summer season

ev sahipliği yapan Rinia Parkı şehrin gözbebeklerinden

and the awakening of the nature for Albanians, is one of

biri.

the apples of the city’s eye.

Tiran’ın öne çıkan mekanları arasında şehrin gözde

Among the places of Tirana that comes to the forefront is

alışveriş ve yemek bölgelerinden biri Blok ve bir dönem

the Blok, which is one of the favorite shopping and food

Enver Hoca Müzesi olarak hizmet veren Piramit sayıla-

courts of the city and the Pyramid, which served as En-

bilir. Tiranlı gençler tarafından 1990’lı yıllarda yaşanan

ver Hoxha Museum for a period. Constructed by Tiranan

çatışmalardan arta kalan mermi kovanları kullanılarak

youngsters with the bullet shells which were left behind

yapılan Barış Çanı ise mutlaka görülmesi gerekenler

after the conflicts in the 1990s, the Peace Bell is at the top

listesinin başındadır.

of the must-see list.
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Kültürlerin kaynaşmasından gelen lezzet
Arnavutluk mutfak kültürüyle de dikkat çekiyor. Bu zengin
mutfağın lezzetlerinden biri samsa. İçi boş mantı hamurunun üzerine dökülen sarımsaklı yoğurtla hazırlanan bu
basit yemek Arnavutluk’un en yaygın lezzetleri arasında.
Bir başka Arnavut lezzetiyse neredeyse Türk Mutfağı’na
da mâl olmuş Elbasan tava. İsmini Arnavutluk’un Elbasan
şehrinden alan bu enfes yemeğin en büyük özelliği burcu
burcu kokan kuzu eti. Kemiksiz kuzu eti iyice haşlandıktan
sonra yoğurtla hazırlanan bir sosla birlikte fırına verilir.
Fırından çıkıp tabaklara taşınan lezzetse Balkanlar’dan
Anadolu’ya geniş bir coğrafyada dillere destandır. Bol
tereyağıyla kavrulmuş pirinç pilavının üzerine dizilen tavuk bagetlerle hazırlanan mişoriz, kavurma ve hamurun
harmanından oluşan kaçamak, çıtır çıtır yufkaların üzerine
dökülen tavuk suyu ve didilen tavuk etlerinin oluşturduğu
tadına doyulmaz lezzet pule petka Arnavut Mutfağı’nın bir
çırpıda sayılabilecek tatları arasındadır. Patlıcan oturtma
gibi hazırlanan malzemenin üzerine didilen tavukların çeşitli baharatlarla harmanlanarak fırına verilmesiyle ortaya
çıkan Arnavut çullaması ile un ve baharatla hazırlanan
karışımın yoğurtla karıştırılıp üstüne bir de tavuk göğsü
didilmesiyle oluşturulan çerviş Arnavutların ünlü yemekleri
arasındadır. Taze süt ve vanilyayla yapılan kaymaçina ise
Arnavut Mutfağı’nın öne çıkan bir tatlısıdır. Pırasa böreği,
petla, nohutlu ekmek, tirit, fliya, pilaska ve perşeş gibi birbirinden lezzetli tatları barındıran Arnavut Mutfağı mutlaka
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tadılması gereken harikalarla doludur.

Delicacy born out of intertwining cultures
Albania is striking with its cuisine, as well. One of the delicacies of this rich cuisine is samsa. This simple dish, which
is prepared by pouring the yoghurt with garlic on an
empty patty, is among the most famous delicacies of
Albania. Another Albanian delicacy is Elbasan tava, which
is also attributed to the Turkish cuisine. The greatest property of this gorgeous dish, which was named after the
Albanian city of Elbasan, is the lamb that smells fragrantly.
After cooking, the lamb fillet is put into the oven accompanied with a sauce prepared with yoghurt. The taste of
the dish served from the oven to the plates is legendary
in a broad geography from the Balkans to Anatolia. The
mişoriz, which is prepared with chicken baguettes lined
up on rice pilaf cooked with plenty of butter; the kaçamak
which is composed of the mixture of fried meat and pastry,
the pule petka which is a tasty delicacy composed of crispy
yufka on which chicken soup is poured and shredded
chicken meat are among the delicacies of the Albanian
cuisine that can be listed at once. Arnavut çuvallaması,
which is prepared by placing the shredded chicken with

Arnavutluk mutfak
kültürüyle de dikkat
çekiyor.

several spices on the ingredients as in moussaka and

Albania is
striking with its
cuisine, as well.

is prepared by fresh milk and vanilla is the dessert of the

which is then put into the oven and çerviş, which is the mixture prepared by combining flour and spice mixed with yoghurt and by adding the shredded chicken on it are among
the famous dishes of the Albanians. Kaymaçina, which
Albanian cuisine that comes to the forefront. The Albanian
cuisine, which comprises many delicacies each more tasty
than the other such as leek pastry, petla, chickpea bread,
tirit, fliya, pilaska and perşeş, is full of wonders that must
absolutely be tasted.
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Pule Petka

Pule Petka

Malzemeler

Ingredients

1 adet köy tavuğu, 2 baş soğan, 1 tatlı kaşığı kırmızı toz

1 whole chicken, 2 onions, 1 dessert spoon of red pepper, 1

biber, 1 tatlı kaşığı domates salçası, 4 adet yufka, yeterince

dessert spoon of tomato paste, 4 sheets of yufka, vegeta-

sıvı yağ, tuz

ble oil, salt

Öncelikle tavuk kaynatılır ve didilir. Ardından sıvı yağ ekle-

Start by boiling and shredding the chicken. In a pan with

nen tencerede soğanla iyice kavrulur. Daha sonra kırmızı

vegetable oil, fry the shredded chicken with the onion. Lat-

biber ve tuz ilave edilir. Biraz su konarak salçası eklendik-

er on, add the red pepper and salt. Proceed to add some

ten sonra pişene dek kaynatılır. Tepsi içine yufkalar kırılıp

water and the tomato paste and then boil until cooked.

konur ve sonrasında üzerine biraz tavuğun suyu gezdirilir.

Shred the yufka on a tray and then pour some of the chick-

Bu işlemden sonra didilmiş tavuklar konur. Kalan tavuk

en broth all over. After that, add the shredded chicken.

suyu ise yufkaların üzerine yayılır.

Finish by pouring over the remaining broth.

Mişoriz

Mişoriz

Malzemeler

Ingredients

1 adet orta boy soğan, 2 su bardağı pirinç, 100 gram tere-

1 medium-sized onion, 2 cups of rice, 100 grams of butter

yağı ya da margarin, 1 çorba kaşığı sıvı yağ, 8 adet tavuk

or margarine, 1 spoonful of vegetable oil, 8 chicken drum-

baget, tuz

sticks, salt

Önce bagetler haşlanır. Tereyağı bir tencereye alınır ve

First, boil the drumsticks. Take the butter in a pan and bring

kısık ateşte eritilir. Rendelenen soğanlar eklenir ve pem-

to a melt with low heat. Once the butter is melted, add the

beleşinceye kadar kavrulur. Yıkanmış pirinçler de eklenir

grated onions and fry until they change color. Go on to

ve kavurmaya devam edilir. Bu süreçte 3-4 dakika yeterli

add the washed rice and continue frying. This should take

olacaktır. 3 buçuk su bardağı kadar tavuk suyu ve tuz

about 3-4 minutes. Then, add 3 and a half cups of broth

eklenip karıştırılır. Bagetler yerleştirilir, ocağın altı kapatılır

and salt and stir. Place the baguettes, turn down the heat

ve yemek önceden ısıtılmış 175 derecedeki fırında suyunu

and cook in a preheated oven at 175 degrees until the dish

çekene kadar pişirilir.

comes to a simmer.

MİLLET
İRADESİNİN DÜNYA
ÇOCUKLARINA ARMAĞANI
23 NİSAN

Ali Demirer
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Gift of the national
will to the children
of the world 23 April
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Türk milleti geçmişi boyunca toplumsal hafızasını etkileyen
birçok önemli olay yaşamış ve her birinde karakterinde
barındırdığı irfanı sergilemeyi bilmiştir. 23 Nisan 1920 tarihinde
millet iradesinin temsili ve bağımsızlığın simgesi olarak açılan
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin çalışmalarına başladığı günü
dünya çocuklarına armağan etmekse Türk milletinin modern
zamanlara damga vuran irfan damlalarından biridir.
The Turkish nation has gone through many important
events that affected its social memory and has
managed to show the wisdom embodied in its character
in each of them. Gifting the children of the world the
day when the Grand National Assembly of Turkey, which
was opened on 23 April 1920 as the representation of
the national will as well as the symbol of independence,
started to work is one of the drops wisdom of the Turkish
nation which left its mark on the modern times.

Toplumların millete dönüşmeleri yüzlerce seneyi içine

The transformation of the societies into nations is the

alan birikim sonucu olur. Bu birikim gelenek ve görenek-

result of an accumulation comprising hundreds of years.

lerin birleştiriciliği sayesinde oluşan kültürle şekillenir.

Of course, the geographic conditions as well as the cul-

Elbette coğrafi şartlar, diğer topluluklarla kurulan kül-

tural, political and social relations established with other

türel, siyasi ve sosyal ilişkiler bu kültürün mayalanma-

societies are important in the foundation of this culture.

sında etkilidir. Fakat tüm bunlarla birlikte milletleri millet

However, among the leading factors which make a

yapan en önemli unsurların başında bir ideal, bir dava

nation a nation, comes their unification for an ideal or

uğruna birleşmeleri gelir. Bu dava kimi zaman maddi

for a cause. This cause is at times based on a material

bir temel üzerine bina edilir kimi zamansa insanüstü

thing whereas at other times on a heavenly spirit, love

bir maneviyatın, aşkın bir hedefin etrafında şekillenir.

and target. The nations, which gather around non-visi-

Gözle görülür, elle tutulur olmayan davaların etrafında

ble and intangible causes, have a world vision that can

birleşen milletler, hikmet ve irfan kavramları üzerinden

be explained through wisdom and knowledge in such a

açıklanabilecek bir dünya algısına sahiptirler ki bu algı

way that this perception is generally strengthened by the

genellikle tarih bilinciyle güçlenir. Alelade bir geçmişe

sense of history. The nations which have a history with all

değil, tüm bileşenleriyle bir tarihe sahip olan milletler

its components rather than an ordinary past can leave

dil, inanç ve kültür temelinde birleşip yekpare bir şekilde

their mark on the world history by uniting as a whole

dünya tarihine damga vurur. Bu damga kimi zaman

around the basis of language, belief and culture. This

bir bağımsızlık mücadelesiyle kendisini gösterir kimi

mark sometimes shows up as a struggle for indepen-
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zaman gökyüzüne, evrene bakan bir zihinden fışkıran

dence whereas sometimes with the astronomy theories

astronomi teorileriyle. Kimi zaman yere bakıp “Benim

that come out of the mind observing the universe. A na-

yüzüm yerde gerek, bana rahmet yerden yağar” diye

tion, which has at times given birth to a poet who calls

seslenen bir ozanı bağrından çıkaran bir millet, aradan

out, “I have to have my face on the ground, mercy comes

geçen yüzlerce senenin ardından “Yoktan da vardan da

from the ground” by looking at the ground, can produce

öte bir Var vardır” haykırışıyla olanı biteni kavrayan bir

after hundreds of years a poet who has perceived what

şair çıkarabilir. Tüm bu örnekler tarihle, kültürle, şiirle,
mimariyle, savaşla, düşünceyle, göçle, acıyla, kahırla ve
sevinçle birleşen bir topluluğun millet olduğuna delildir.
Bu delillerden en yakınını, Türk milleti çok değil, yaklaşık
yüz sene önce verdiği bağımsızlık mücadelesiyle ortaya
koydu. Milletin bağrından çıkan bir grup vatan sevdalısı
yürek, liderlerinin etrafında birleşerek 23 Nisan 1920
tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni kurdu. Bir yandan yedi düvele karşı vatan savunması verirken diğer
yandan millet iradesini en tepeye koyan demokratik bir
yaklaşımın nişanesi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi,
bağımsızlık mücadelesi boyunca milletin kalbinin attığı
kutlu bir mekan oldu.

is going on with an outcry of, “One exists beyond the
existence and non-existence”. All these examples are
the proofs that a society which gathers around history,
culture, poem, architecture, war, thought, immigration,
pain, sorrow, and joy becomes a nation.
The most recent of these proofs was shown by the Turkish nation’s struggle of independence it fought not that
long, approximately a hundred years ago. A group of
patriotic hearts that emerged from the heart of the nation
gathered around their leader and founded the Grand
National Assembly of Turkey on 23 April 1920. The Grand
National Assembly of Turkey, which became the token of
the democratic approach placing the national will at the
top while defending the nation against the great powers

vatanın her köşesinden Ankara’ya koşarak toplanan va-

became a blessed place where the heart of the nation

tanperver yüreklerin alınları önce Hacı Bayram Camii’nde

beat throughout the struggle for independence.
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23 Nisan 1920 Cuma günü, Mustafa Kemal’in çağrısıyla
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Bir millet, vekil tayin ettiği
kadronun peşinden canını
hiçe sayarak yürümüş ve
sonunda bağımsızlığını
kazanmıştı.
A nation had walked
behind a cadre to which it
had delegated its powers
by putting its life at stake
and had acquired its
independence in the end.
On Friday 23 April 1920, the patriotic hearts that gathered from every corner of the country upon the call of
Mustafa Kemal firstly prostrated in the Hacı Bayram
Mosque. The Sinop Deputy Şerif Bey, the oldest member
of the Parliament that convened after the Friday prayer,
went up to the rostrum and inaugurated the Grand
secdeyi gördü. Cuma namazının ardından toplanan

National Assembly of Turkey by saying, “I inaugurate

Meclis’in en yaşlı üyesi Sinop Milletvekili Şerif Bey kürsü-

the Grand National Assembly by declaring to the entire

ye çıktı ve “Allah’ın yardımıyla milletimizin iç ve dış tam

world that our nation, with the help of Allah, under-

bağımsızlık içinde alın yazısının sorumluluğunu doğru-

takes the responsibility of its fate for full internal and

dan doğruya yüklenip, kendi kendisini yönetmeye başla-

external independence and that it governs itself.” This

dığını bütün dünyaya ilan ederek, Büyük Millet Meclisi’ni

is the statement of independence the Parliament, which

açıyorum” sözleriyle Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni açtı.

adopted the principle of “Sovereignty unconditionally

Bu konuşma “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir”

belongs to the nation”, cried out to the entire world.

sözünü şiar edinen Meclis’in tüm dünyaya haykırdığı

Having continued its works throughout the struggle that

bir bağımsızlık söylemidir. Bu haykırış doğrultusunda

was put up in alignment with this outcry, with the same

verilen mücadele süresince aynı irade, aynı doğruluk

will, same righteousness and same patriotism, the Par-

ve aynı vatan sevdasıyla çalışmalarını sürdüren Meclis,

liament would witness that the enemies were dismissed

Mehmetçik’in verdiği kahramanca mücadele sonra-

from the fatherland after the heroic struggle of Meh-

sında düşmanın vatan topraklarından kovulduğunu ve

metçik (Turkish soldier) and that the independent Turkish

bağımsız Türk milletinin 29 Ekim 1923 günü Cumhuriyet’i

nation would proclaim the Republic on 29 October 1923.

kurduğunu görecekti. Bir millet, vekil tayin ettiği kadro-

A nation had walked behind a cadre to which it had

nun peşinden canını hiçe sayarak yürümüş ve sonunda

delegated its powers by putting its life at stake and had

bağımsızlığını kazanmıştı. Artık kanla kazanılan bu ba-

acquired its independence in the end. Now, what was

ğımsızlığı devam ettirmek için daha çok çalışmak, daha

required in order to maintain this independence which

çok üretmek gerekiyordu. Yaralar sarılacak, bozulan

was won by blood, was to work harder and produce
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düzen onarılacak, yüzlerce senenin birikimi olan kültür

more. Wounds would be dressed, the order disturbed

harekete geçirilecekti. Öyle de oldu. Türk milleti vatanın

would be restored, and the culture which had been the

bağımsızlığını koruduğu gibi geleceğine de sahip çıktı.

accumulation of hundreds of years would be activated.

Çalıştı, üretti, yaralarını sardı, gelişti, kalkındı. Geçen

And so it was. The Turkish nation owned its future just

zamanla birlikte millet, bağımsızlık sevdasını unutmadı.

as it had protected the independence of the fatherland.

Bilakis bağımsızlık mücadelesinin nişanesi olan Türkiye

It worked, produced, healed its wounds, grew and de-

Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı günü sadece kendi ço-

veloped. As time went by, the nation did not forget its

cuklarına değil, tüm dünya çocuklarına armağan etti.

passion for independence. On the contrary, it gifted the

Bağımsızlık fikriyle çocuğu birleştirebilen bir kültürün

day on which the Grand National Assembly was founded

barındırdığı irfan üzerine sayfalarca yazı yazmaksa te-

to not only its own children but also to the children of

fekkür sahiplerine kaldı. Millet, bağımsızlığın nişanesini,

the world. Writing pages on the wisdom of a culture that

dünyanın belki de en saf olanıyla, temizliğin sembolüyle,

combines the idea of independence and children is left

çocukla bir görüyordu. Ve 1927 yılından itibaren 23 Nisan

for the thinkers. The nation likened the token of its inde-

gününü Çocuk Bayramı olarak tanıdı.

pendence to maybe the purest thing in the world, to the

Dünyayı kuşatan çocuk şenliği
Cumhuriyet’in ilk yıllarında Himaye-i Etfal Cemiyeti (Çocuk Esirgeme Kurumu) 23 Nisan gününü çocukların bay-

symbol of cleanness, to the child. And since 1927, 23 April
is acknowloedged the Children’s Festival.

Children’s Festival surrounding the world

ramı olarak belirleyerek kutlamalar yapmaya başladı.

In the first years of the Republic, the Himaye-i Etfal

Sonraları toplum nezdinde kabul gören bu kutlamalar,

Cemiyeti (Society for the Protection of Children) started

1927 yılından itibaren Atatürk’ün himayesinde ve devlet

making celebrations proclaiming the 23 April as the

erkanının katılımıyla düzenlendi. Böylece Türkiye Cum-

Children’s Festival. Starting from 1927, these celebra-

huriyeti’nin ilk millî bayramı olan 23 Nisan Çocuk Bayra-

tions, which later gained recognition within the society,

mı her yıl kutlandı. 1929 yılında 23-30 Nisan günleri Çocuk

were organized under the auspices of Atatürk and with
the participation of high state officials. Therefore, the 23
April Children’s Festival was annually celebrated as the
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Millet, bağımsızlığın
nişanesini, dünyanın
belki de en saf olanıyla,
temizliğin sembolüyle,
çocukla bir görüyordu.
The nation likened
the token of its
independence to
maybe the purest
thing in the world,
to the symbol of
cleanness, to the child.

first national holiday of the Republic of Turkey. In 1929,
the Children’s Week was organized between 23-30 April
and several celebrations were carried out. In the following years, the Turkish Radio and Television Corporation
(TRT) accompanied the Children’s Festival which was
highly appreciated starting from 1975. The broadcast
of the activities and programs regarding the children
created a great worldwide impact. In 1978, with the
permission of the Presidency of the Grand National Assembly of Turkey, the children participated in the 23 April
celebrations in the Veteran Assembly; and transforming
into a tradition, this practice reached the present. When
1979 was declared the International Year of the Child by
UNESCO, TRT International 23 April Children’s Festival
activities, which were aimed to embrace all the children
of the world with a project carried into effect by the TRT,
were started. In 1980, the Children’s Parliament was
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Haftası olarak düzenlendi ve çeşitli kutlamalar yapıldı.
Takip eden seneler boyunca toplum nezdinde oldukça
iltifat gören Çocuk Bayramı kutlamalarına 1975 yılından
itibaren Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) da eşlik etmeye başladı. Çocuk Haftası boyunca ekranlarda
çocuklarla ilgili etkinliklerin ve programların yayımlanması ülke çapında büyük ilgi gördü. 1978 yılında Türkiye
Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’nın izniyle Gazi Meclis’te
düzenlenen 23 Nisan kutlamalarına çocuklar da katıldı
ve bu uygulama bir gelenek haline gelerek günümüze
kadar ulaştı. 1979 yılı UNESCO tarafından Çocuk Yılı ilan
edilince, TRT’nin hayata geçirdiği projeyle bütün dünya

Tüm dünyadan ülkemize
gelen çocukların da eşlik
ettiği 23 Nisan şenlikleri,
Türkiye’nin her şehrine yayılan
bir coşku içinde geçmektedir.
The 23 April festival participated by
children coming to our country from
the entire world, are experienced
in an enthusiastic manner that
spreads to all cities of Turkey.

çocuklarını kucaklamayı hedefleyen TRT Uluslararası
23 Nisan Çocuk Şenliği etkinlikleri başlatıldı. 1980 yılında

established by all the children who came to Ankara for

23 Nisan kutlamaları için bütün şehirlerden Ankara’ya

the 23 April celebrations. The symbol of independence,

gelen çocuklar Çocuk Parlamentosu oluşturdu. Bağım-

the Grand National Assembly of Turkey is entrusted to

sızlığın sembolü Türkiye Büyük Millet Meclisi 23 Nisan

the children on each 23 April. In 1981, the festival, which

günlerinde çocuklara emanet edildi. 1981 yılında o güne

was not officially named until that day, was named

değin kanunen adı konmamış bir şekilde sürdürülen

the “23 April National Sovereignty and Children’s Day”.

bayrama “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı”

Today, the festival participated by children coming to

ismi verildi. Günümüzde tüm dünyadan ülkemize gelen

our country from the entire world, are experienced in an

çocukların da eşlik ettiği şenlikler Türkiye’nin her şehrine

enthusiastic and joyful manner that spreads to all cities

yayılan bir coşku ve sevinç havasıyla geçmektedir.

of Turkey.

SANAL
GERÇEKLİĞE DOĞRU

Buğra Ayan

Perspektif

Perspective

Towards
virtual reality
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Son zamanların popüler konuları arasına giren
sanal gerçeklik, gelecekte birçok alanda karşımıza
çıkmaya hazırlanıyor. Küresel ölçekte pazar
ve danışmanlık hizmetleri sunan International
Data Corporation (IDC), Şubat ayında yaptığı
açıklamada sanal gerçeklik ekonomisinin 2017
yılında yüzde 100 oranında büyüyeceğini dile
getirdi. Tractica isimli araştırma şirketinin
tahminlerine göreyse sanal gerçeklik ekonomisi
2020 yılında 6 milyar dolara ulaşacak.
Virtual reality, one of the popular subjects of the
recent times, is about to appear in many fields in the
future. The International Data Corporation (IDC),
which offers market and consultancy services at the
global scale, expressed in its statement in February
that the virtual reality economy will grow by 100
percent in 2017. According to the estimates of the
research company Tractica, on the other hand, the
virtual reality economy will amount to
6 billion dollars in 2020.

Google arama kayıtlarına göre ziyaretçilerin

According to Google search records, educa-

sanal gerçeklikle ilgili en çok merak ettiği 10

tion ranks first on the list of the top 10 things

konu listesinin zirvesinde eğitim var. Eğitimi sı-

visitors wonder about virtual reality. Education

rasıyla turizm, bankacılık, mimari, oyun, simü-

is followed by tourism, banking, architecture,

lasyon, medya, kitap, Facebook ve reklamcılık

game, simulation, media, book, Facebook and

takip ediyor.

advertising respectively.

Fakat listenin ilerleyen sıralarında diş hekimli-

However, as you move down the list, there ap-

ğinden fitnessa birçok konu bulunuyor. Sadece

pears many subjects from dentistry to fitness.

bu yönelim bile sanal gerçekliğin geleceği

Even this tendency by itself gives an idea on

nasıl değiştireceğiyle ilgili fikir verir türden.

how virtual reality will shape the future. Con-
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Şubat ayında tasarlanan Glyph isimli sanal gerçeklik
gözlüğünün su altında kullanıldığı düşünüldüğünde, bu
süreçle beraber sadece zihinsel olarak değil aynı zamanda fiziksel olarak da yeni geliştirmelerin kaçınılmaz
olduğu akla geliyor.
Dünyada sanal gerçeklik konusundaki arama yoğunluklarına bakıldığında ise nüfusa oranla en fazla aramanın
Hollanda’dan yapıldığı görülüyor. Hollanda’daki bu
yönelim Avrupa Komisyonu tarafından da belgelenmiş.
Ülke, Avrupa Komisyonu’nun inovasyon ödülleri olarak
bilinen iCapital’da 2016 yılında sanal gerçeklik çalışmalarıyla inovasyon ödülü almış.
Eğitimden turizme, savunmadan bankacılığa kadar
çeşitli konularda uygulamalar geliştirilebilen bir alanın
doğuracağı pazar birçok ülkenin yeni ekonomi planları
arasında yerini alıyor. Hollanda burada bir adım daha
öne çıkmış durumda. Ülke gençlerin dahil olduğu bu süreci Thnk.org isimli internet sitesi üzerinden bir harekete

Eğitimden turizme,
savunmadan bankacılığa kadar
çeşitli konularda uygulamalar
geliştirilebilen sanal gerçeklik
alanının doğuracağı pazar
birçok ülkenin yeni ekonomi
planları arasında yerini alıyor.
A market, which will be ensured
by the field of virtual reality in
which applications in several
subjects from education to
tourism, from defense to
banking can take place, is
among the new economy
plans of many countries.

de dönüştürmeyi ihmal etmiyor.
sidering that the virtual reality eyewear called Glyph,
which was designed in February, is used underwater, it
comes to mind that new developments are inevitable not
only in mental terms but also in physical terms.
When the density of the searches for virtual reality in the
world is analyzed, it is seen that the highest number of
search in proportion to population was made in Holland.

Perspektif Perspective

This tendency in Holland was documented by the European Commission, as well. The country was accorded
the innovation award with its works on virtual reality
in 2016 at iCapital, known as the innovation awards of
the European Commission. A market, which will ensure
a field in which applications in several subjects from
education to tourism, from defense to banking can take
place, is among the new economy plans of many countries. Holland is one step ahead in this field. The country
does not fail to transform this process, in which the youth
are included, into an action over the web site Thnk.org.
Among the countries following Holland on the subject
of virtual reality is Philippines. Philippines, which has a
population of 83 million over a land of 300 thousand
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Sanal gerçeklik konusunda Hollanda’nın ardından gelen

kilometers, is among the densely-populated countries

ülkeler arasında Filipinler var. 300 bin kilometrekare

as Holland. Activities and summits on virtual reality are

alanda 83 milyonluk bir nüfus barındıran Filipinler tıpkı

frequently carried out in the country.

Hollanda gibi nüfus yoğunluğu yüksek olan ülkeler arasında. Ülkede sıklıkla sanal gerçeklik üzerine etkinlikler,
zirveler yapılıyor.
Filipinler’i nüfus yoğunluğu sıralamasında dünyada 3.
sırada gelen Singapur izliyor. Singapur’da da sanal gerçeklik önemli gündem maddeleri arasında yerini almış
durumda.
Bu resim bize şunu gösteriyor: Geleneksel ekonominin
yerini alan yeni ekonomide, arazi sorunu yaşayan ülkeler
sanal gerçeklik konusuna hızlı bir şekilde adapte olmaya çalışıyor. Çünkü bu sayede küçük bir ofisten milyon
dolarlar değerinde bir iş çıkabiliyor. Tıpkı yakın geçmişte

Philippines is followed by Singapore which ranks 3rd in
the list of density of population. In Singapore, virtual
reality has already taken its place among the important
agenda items.
This is what this picture shows us: In the new economy,
which replaces the traditional economy, the countries
facing a problem of land try to rapidly adapt to the issue
of virtual reality because thanks to it, a small office can
produce works worth millions of dollars. As it was the
case with web and mobile programming in the recent
past, virtual reality will quickly take its place in the economy together with its various side elements.

web ve mobil programlama konusunda olduğu gibi

One of the steps in order to adapt to this process is to

gelecekte de sanal gerçeklik hızlı bir şekilde çeşitli yan

increase the literacy rate of the new generation on the

unsurları ile beraber ekonomi içerisindeki yerini alacak.

issue of virtual reality.
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Bu sürece adapte olmak için atılabilecek ilk adımlardan

Last year, an interesting research was carried out by the

biri yeni neslin sanal gerçeklik konusunda okuryazarlığı-

WeAreAr platform regarding this issue. In a research

nı artırmak.

made on children, 88 percent of the children to whom

WeAreAr isimli platform tarafından geçtiğimiz yıl bu
konuda ilginç bir çalışma yapılmış. Çocuklar üzerinde gerçekleştirilen bir araştırmada kendilerine sanal
gerçeklik konusu anlatılan çocukların yüzde 88’i bunun
müthiş bir şey olduğunu söylemiş. Çocukların yüzde 80’i
bu teknoloji aracılığıyla bir şeyler yapmak istediklerini
dile getirirken, yüzde 78’i bu konuda olabildiğince fazla
şey öğrenmek istediklerini belirtmiş.
Sanal gerçeklik teknolojisiyle neler yapmayı düşündükleri sorulduğunda ise çocukların yüzde 64’ü farklı ülkeleri gezmek istediklerini dile getirmiş. Dünya seyahatini
sırasıyla gerçek hayatta var olmayan bir yeri keşfetmek,
zamanda yolculuk yapmak, bir kuş gibi uçmak gibi ilginç

the issue of virtual reality was explained said that it was
a marvelous thing. While 80 percent of these children
expressed that they would like to do something by using
this technology, 78 percent indicated they would like to
learn as much as possible about the subject.
When they were asked what they wanted to do with
the technology of virtual reality, 64 percent of the children indicated that they would like to travel to different
countries. Travelling around the world was followed by
interesting demands such as discovering a place which
doesn’t exist in real life, traveling in time and flying like
a bird respectively. 85 percent of the children talked to
their friends about the issue of virtual reality after having

istekler izlemiş. Çocukların yüzde 85’i sanal gerçeklik

learned about it. 75 percent wanted to buy virtual reality

konusunu öğrendikten sonra arkadaşlarına bu konudan

eyewear.

bahsetmiş. Yüzde 75’i ise bir sanal gerçeklik gözlüğü
satın almak istemiş.

This study clearly shows that children are interested in
this new technology and that they do not want to remain

Bu çalışma açık bir şekilde çocukların bu yeni teknolo-

only on the consumption side, but also want to move on

jiyle ilgili olduklarını, sadece tüketim tarafında kalmayı

to the production side, as well. When we take into con-

değil, üretim tarafına da geçmek istediklerini gösteriyor.

sideration the high percentages, it is possible to say that

Yüksek yüzdeleri göz önünde bulundurduğumuzda ne

the more we inform children on this issue, the more we

kadar çok çocuğu bu konuda bilgilendirebilirsek, 10 yıl

can use virtual reality leverage in the new economy of

Perspektif Perspective

the next 10 years.

Yapılan bir araştırmaya göre, çocukların yüzde 85’i
sanal gerçeklik konusunu öğrendikten sonra
arkadaşlarına bu konudan bahsetmiş. Yüzde 75’i ise
bir sanal gerçeklik gözlüğü satın almak istemiş.
According to a study, 85 percent of the children
talked to their friends about the issue of
virtual reality after having learned about it.
75 percent wanted to buy virtual reality eyewear.
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Türkiye’de nüfusa göre en fazla CardBoard araştırmasını gösteren harita
The map showing the number of CardBoard related searches in Turkey

sonranın yeni ekonomisinde sanal gerçeklik kozunu o

Google’s product CardBoard is one of our greatest

kadar fazla kullanabileceğimizi söylemek mümkün.

assistants when we want to reach huge masses with

Düşük maliyetlerle yola çıkıp geniş kitlelere ulaşmak istediğimizde en büyük yardımcılarımızdan biri Google’ın
ürünü olan CardBoard. Bu ürün kullanılarak akıllı telefonda sanal gerçeklik deneyimi yaşanabiliyor. Mart
2017 rakamlarına göre Google, 10 milyon CardBoard
sevkiyatı yapmış. CardBoard ile ilgili uygulamalar ise
toplamda 160 milyon defa indirilmiş. Türkiye’de nüfusa
göre en fazla CardBoard araştırması yapan şehir Düz-

low costs. Using this product, virtual reality can be experienced on smart phones. According to the figures of
March 2017, Google delivered 10 millions of CardBoard.
The applications of CardBoard were downloaded 160
million times in total. In Turkey, Düzce is the city which
carried out CardBoard search the most. Düzce is followed by Kırklareli, Karabük, Edirne and Eskişehir. The
interest decreases towards the East.

ce. Düzce’yi Kırklareli, Karabük, Edirne ve Eskişehir takip

As the Cardboard is the most known thing regarding the

ediyor. Doğu’ya gittikçe ilgi azalıyor.

virtual reality, the map projection of Turkish tendencies

CardBoard sanal gerçeklik konusunda en çok bilinen

is important.

nesne olduğu için yönelimlerin Türkiye haritası izdüşümü

So, what can be done after this point? If one wants to

önemli.

take steps in the issue of virtual reality, strong partners
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Peki, bu noktadan sonra ne yapılabilir? Eğer sanal
gerçeklik konusunda adımlar atılmak istenirse kazankazan yapılabilecek güçlü ortaklar, Silikon Vadisi’nin ileri
gelenleri. Çünkü Facebook başta olmak üzere birçok
internet şirketinin yaşadığı önemli bir sorun şu: Sitede
uygulanan teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin bazı
donanımlara ihtiyaç duyuluyor. Ziyaretçi bu teknolojiye
sahip olmadığı sürece yapılan geliştirme de yeterince
karşılık bulamıyor. Karşılık bulduğu takdirde ise bundan
site de kazanıyor.
Zuckerberg’in internetsiz yerlere ücretsiz olarak internet
götürme isteğinin ve önümüzdeki 10 yılda sanal gerçekliğe 3 milyar dolar yatırım yapacağını açıklamasının
arkasında da bu denklem var. Bu noktadan yola çıkarak
sanal gerçeklik gözlüklerinin Türk internet kullanıcıları
arasında yayılması noktasında Silikon Vadisi ile Türkiye
arasında kazan-kazan adımları atılabilir.
with which a win-win partnership can be formed are

Perspektif Perspective

the high-ups of the Silicon Valley because an important
problem faced by many internet companies, particularly
Facebook is this: No matter how much the technology
applied on the web site is developed, some hardware is
needed. As long as the visitor doesn’t have this technology, the development made is not reciprocated. When
this does happen, the web site earns from that.
Behind Zuckerberg’s desire to bring free Internet to the
places where there is no Internet and his statement that
he will invest 3 billion dollars in virtual reality in the next
10 years, exists this equation. Departing from this view,
win-win steps can be taken between the Silicon Valley
and Turkey in spreading the virtual reality eyewear
among the Turkish Internet users.
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Eğer ABD yerine Avrasya bloku üzerinden bir strateji

If a strategy built over the Eurasian block instead of the

kurgulanması düşünülürse Rusya’da karşımıza ilk olarak

United States of America is considered, an important

Fibrum isimli önemli bir start-up çıkıyor. Russia Beyond the

start-up called Fibrum comes firstly to the forefront.

Headlines isimli yayın organında yer alan bir habere göre

According the news that appeared on a media platform

Fibrum birçok konuda Google ile kafa kafaya gidiyor.

called Russia Beyond the Headlines, Fibrum is head to

Benzer şekilde, çok sayıda girişim Rusya’da sanal gerçeklik konusunda adımlar atıyor. Çin’e baktığımızda da tablo
çok farklı değil. Emarketer isimli araştırma platformunda
çıkan bir haberde uzmanların 2017 yılında Çin’deki sanal
gerçeklik pazarının yüzde 279 büyüme ile 375 milyon dolara ulaşacağı tahminleri yer alıyor. Yine 2020 yılına kadar
benzer şekilde büyük yüzdelerle büyümeler devam edecek. Dolayısıyla Silikon Vadisi üzerinden kurulamayan bir
modelde stratejik ortak olarak Rusya-Çin bloku da önemli
bir alternatif şeklinde karşımıza çıkıyor.
Yarın bir öğretmen öğrencisine “Annen ne iş yapıyor?” diye
sorduğunda “Japonya’daki kadınların elbise tasarımları
için sanal gerçeklik ihracatı yapıyor” yanıtını aldığını veya
haberlerde “Bu yıl 3 Türk sanal gerçeklik dizisi Avrupa’ya
satıldı” dendiğini duymak büyük bir hayal değil. Yeter ki
hedeflerimizi net olarak belirleyerek yol alalım.

head with Google on many issues. Similarly, many initiatives in Russia take steps regarding the issue of virtual
reality. The case is not different when we look at China. In the news that appeared on a research platform
called Emarketer, we come across the estimates of the
specialists that the virtual reality market in China will
reach 375 million dollars with a growth by 279 percent
by 2017. Similarly, growth will continue in high percentages until 2020. Therefore, in a model which can not be
established on the Silicon Valley, the Russia-China block
emerges as an important alternative.
It is not a big dream to hear a student say, “She exports virtual reality for the designs of women’s dresses
in Japan” when asked by his teacher, “What does your
mother do?” nor to hear on the news, “This year, three
Turkish virtual reality series were sold to Europe”. All we
need to do is proceed with clearly defined goals.

Değişen dünya ile beraber bugün yeni sorular sormalıyız.

Today, we have to ask new questions with the changing

Geleceğin en büyük 10 sanal gerçeklik şirketi arasında kaç

world. How many Turkish firms will be among the 10

Türk firması olacak? Herhangi bir markamız bu listede yer

biggest virtual reality companies of the future? Will any

alabilecek mi?

of our brands be on this list?

Interview

Söyleşi Interview: Neşe Sarıdoğan
Fotoğraflar Photography: Hasan Tüfekçi

Röportaj

AYŞE ERTÜRK BIÇAKÇI:

HER BIR TASARIM
YENI BIR BAŞLANGIÇ,
HEYECAN VE
YARATICILIK DEMEKTIR
EACH DESIGN IS A NEW
BEGINNING, EXCITEMENT
AND CREATIVITY
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Ayşe Ertürk Bıçakçı, on yıldır PTT A.Ş.’nin
pul tasarımlarını yapıyor. Yeni pul fikirleri
tasarlamaktan ve bunları insanlarla paylaşmaktan
mutluluk duyduğunu belirten Bıçakçı, “Konunun
ana fikrine bağlı kalacak şekilde düşüncelerimi
ilgili fotoğraflar, çizgiler ve şekiller yardımıyla
uyumlu, sade ve anlaşılır bir dille tasarlayarak
ortaya güzel bir pul çıkarmaya çalışıyorum” diyor.
Ayşe Ertürk Bıçakçı has been designing stamps for
the PTT Corp. for ten years. Stating that designing
new stamp ideas and sharing them with people
makes her her happy, Bıçakçı says, “By sticking
to the main idea of the subject, I try to produce
a beautiful stamp by designing my thoughts in a
coherent, simple and understandable manner.
with the help of photographs, lines and shapes.”

Öncelikle sizi tanıyalım. Grafik ve

Let us first get to know you. We know

tasarım çalışmaları yaptığınızı

you carry out graphic and design

biliyoruz…

works…

1985 yılında Ankara’da doğdum.

I was born in Ankara in 1985. I com-

İlkokul, ortaokul ve lise öğrenimimi

pleted my primary, secondary and

Ankara’da tamamladım. 2005 yılın-

high school education in Ankara.

da Akdeniz Üniversitesi’nden mezun

After graduating from the Akdeniz

olduktan sonra özel bir şirkette grafik

University in 2005, I started to work as

tasarımcı olarak işe başladım. Evli ve

graphic designer in a private compa-

iki çocuk annesiyim. On iki yıldır gra-

ny. I am married and mother of two.

fik ve tasarım çalışmaları yapıyorum.

For 12 years, I have been carrying

Logo, kitap, afiş, broşür gibi tüm basılı

out graphic and design works. I am

materyallerin tasarımı ile uğraşıyo-

interested in the design of all printed

rum. İşimi severek yapıyorum. Benim

material such as logo, book, banner

için grafik tasarım para kazanma

and brochure. I do my job lovingly.

aracı olmaktan çok bir yaşam biçimi

Graphic design has gone beyond a

haline geldi. Bana göre her bir ta-

means of making money for me and

sarım yeni bir başlangıç, heyecan ve

transformed rather into a way of life.
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yaratıcılık demektir. Özgün fikirlerimi çizgi ve renklerin
uyumu ile harmanlayarak insanların gözüne hoş görünen bir görsellik oluşturmaya çalışıyorum.
PTT ile çalışmalarınız ne zaman ve nasıl başladı? Sadece pul tasarımı mı yapıyorsunuz?
PTT ile tanışmamız 2007 senesinde işyerindeki yakın bir
arkadaşım vasıtasıyla gerçekleşti. İlk tasarımım “Kilimler
ve Halılar” konulu pul tasarımı üzerine bir çalışmaydı.
Yaptığım bu tasarım onaylanan ilk pulum olma özelliğini
taşıdı; aynı zamanda pul tasarımı işini çok sevmemde
ve PTT ile bağımın oluşmasındaki en önemli unsur oldu.
Çalıştığım sektörde yaptığım günlük işlerden farklı olarak pul tasarımı özgün düşünmeye yönelik bir çalışma
olduğu için gönlümde ayrı bir yere sahiptir. Yıl içinde
PTT pullarında işlenecek konular belli olduktan sonra o
konuya uygun görselleri araştırıyorum, gözlemlerimle
de zihnimde tasarımı şekillendiriyorum. Tekli ve blok pul,

Röportaj Interview

zarf ve damga tasarım çalışmalarım oluyor.

“İlk pul
tasarımım
‘Kilimler
ve Halılar’
konulu bir
çalışmaydı.”
“My first
stamp design
was a work
themed
‘Kilimler ve
Halılar’ (Small
Carpets and
Carpets).”

To me, each design is a new beginning, excitement
and creativity. By blending my unique ideas with the
harmony of lines and colors, I try to come up with a
visuality that is appealing to the eye.
When and how did your collaboration with the PTT begin? Is it only stamp design that you are doing?
My acquaintance with the PTT took place in 2007
thanks to a close colleague of mine at work. My first
design was a work on the stamp design themed “Kilimler ve Halılar” (Small Carpets and Carpets). Besides
being my first ever stamp to be approved, this design
also had major role in my love for my job and the formation of my bond with the PTT. Stamp design, as it
is oriented towards creative thinking – different from
the daily works I carry out in the sector in which I work
– has a special place in my heart. When the themes to
be treated throughout the year in the PTT stamps are
determined, I conduct research on the related visuals,
I shape the design in my mind. I carry out single and
block stamp, envelope and stamp design works.
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Pulların tasarımını yaparken nelere dikkat ediyorsu-

To what do you pay attention while designing the

nuz?

stamps?

Ölçünün küçük olması nedeniyle tasarımlarımda iste-

Since the scale is small, in my designs I try to convey

nen konunun en sade ve anlaşılır biçimde aktarılması

the matter in the simplest and clearest way possible. By

için çalışıyorum. Konunun ana fikrine bağlı kalacak şe-

sticking to the main idea of the subject, I try to produce

kilde düşüncelerimi ilgili fotoğraflar, çizgiler ve şekiller

a beautiful stamp by designing my thoughts in a coher-

yardımıyla uyumlu, sade ve anlaşılır bir dille tasarla-

ent, simple and understandable manner with the help

yarak ortaya güzel bir pul çıkarmaya çalışıyorum. Pul

of photographs, lines and shapes. I love stamp design.

tasarımını seviyorum. Bilgisayarın başına geçtiğimde

The new stamp ideas that come alive in my mind when I

veya kağıdı elime aldığımda zihnimde canlanan yeni

sit in front of the computer or take the paper in my hand

pul fikirleri ve bunları insanlarla paylaşacak olmam

and that I will be sharing them with people gives me

bana büyük mutluluk veriyor. Özellikle tasarımlara ilk

great happiness. I am especially curious about the facial

bakan insanların yüz ifadesini çok merak ediyorum.

expression of the people who look at my designs for the

Ayrıca her pul tasarımı için araştırma yaparken yeni

very first time. Furthermore, as I conduct research for

bilgiler de ediniyorum. O yüzden PTT ile çalıştığım için

each stamp design, I acquire new information, as well.

kendimi şanslı hissediyorum.

Thus, I feel very lucky to work with the PTT.

Bugüne kadar tasarımını yaparken sizi etkileyen pullar

Have there been any stamps that particularly touched

oldu mu?

you while designing them?

Bugüne kadar geçen on yıllık süreçte çok değişik konu-

Throughout this process of 10 years, I have designed

larda pul tasarımları yaptım. Bunların içinde severek

stamps in various topics. Among them, there have been
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çalıştığım ve beni çok etkileyen epeyce tasarımım oldu.
Tarih, doğa ve şehir temalı olanlar severek çalıştığım
pullar arasında yer alıyor. Tasarımlarımın aynı zamanda
eğlenceli, keyifli ve öğretici olduğunu düşünüyorum.
Bundan sonrasına ilişkin yeni projeleriniz var mı?
Bundan sonrası için düşündüğüm birtakım projelerim
var ama biraz zaman gerektiriyor. Çocuklarımın çok
küçük olması nedeniyle öncelikle onlara vakit ayırmak
istiyorum, daha sonra ise çalışma hayatımda ve pul tasarımında çizim yeteneğimi daha çok ön plana çıkarmayı
planlıyorum. Değişik tasarım çalışmalarımda kazandığım
deneyim ve becerilerimi pul tasarımlarında da kullanarak
daha güzel eserler ortaya çıkarmak istiyorum.
PTT A.Ş. ile çalışma konusundaki duygu ve düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz?
PTT ile bugüne kadar çok güzel çalışmalarımız oldu. PTT
A.Ş. gibi büyük, köklü ve günümüzden geleceğe devam
edecek bir kuruluşla çalışmak her zaman beni gururlandıracaktır. Anlayışları, sevecenlikleri ve yardımları için
PTT’nin pul ve filateli biriminde görev yapan tüm arkadaşlarımıza çok teşekkür ederim. Bundan sonrasında da
PTT ile çalışmak dileğiyle...

quite a lot of designs on which I worked lovingly and
which touched me. History, nature and urban themed
ones are among the stamps on which I worked lovingly.
I think my designs are fun, enjoyable and instructive at
the same time.

Röportaj Interview

Do you have any future projects?

“PTT A.Ş. gibi
büyük ve köklü bir
kuruluşla çalışmak
beni her zaman
gururlandıracaktır.”
“Working with a
big, deep-rooted
institution such as
the PTT will always
make me proud.”

I do have certain projects for the next period but they
require some time. Since my children are too young, I
want to primarily spend time with them and then to bring
further my drawing ability in my working life and in stamp
design. I want to produce more beautiful works by using
the experience and skills I acquired in various design
works in my stamp designs.
Can we learn about your thoughts and feelings regarding
working with the PTT Corp.?
We have carried out very beautiful works with the PTT until today. Working with a big, deep-rooted institution such
as the PTT Corp. that will continue from today onto the
present will always make me proud. I would like to thank
all of our friends working at the PTT’s stamp and philately
branch for their understanding, kindness and help. I hope
to continue working with the PTT in the future.

DESTAN ÜRETEN TOPRAKLAR
IÇIN BIRKAÇ SATIR DA SEN YAZ!
We invite you to write a letter to Çanakkale which is the cradle of epics!
Kampanyamıza katılmak için sizi PTT işyerlerimize bekliyoruz
Join our campaign at PTT branches

VAN

Türker Beşe

Destination:Turkey

Türkiye destinasyonları

URARTULARDAN
GÜNÜMÜZE UZANAN HAZİNE

Urartian treasure
reacHING OUT TO present

Kadim Urartu uygarlığına başkentlik yapan Van, günümüzde
Doğu Anadolu Bölgesi’nin nüfus bakımından en büyük ili olma
özelliği taşıyor. Tarihi binlerce yıl öncesine uzanan kentin
Urartular başta olmak üzere pek çok farklı uygarlıktan sakinleri,
günümüze kadar ulaşan birbirinden güzel eserler bırakmış.
Having served as capital to the ancient Urartian civilization,
today Van is the biggest city of the Eastern Anatolia in terms of
population. Van’s residents of various civilizations, particularly
the Urartians, have left works each more beautiful than the
other to the city that has a history of thousands of years.
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Van sınırları içinde gün yüzüne çıkarılan en eski bulun-

The oldest findings unearthed within the borders of Van

tular MÖ 7000’li yıllara tarihlenir. Meşhur Van Kalesi’nin

date back to the 7000s BC. In the excavations carried out

güneyinde bulunan Tilkitepe ve Van Gölü’nün kuzeyinde

in Tilkitepe which is in the south of the famous Van Castle

kalan Ernis mezarlıklarında yapılan kazılarda Bakır

and at the Ernis Cemeteries which is in the north of the

(Kalkolitik), Tunç ve Demir çağlarına kadar uzanan bu-

Lake Van, antiques which date back to the Bronze Age

luntular ele geçmiştir. Van’ın yerleşim tarihi ise Urartular

and Iron Age were discovered. The settlement history

ile başlar. Bugünkü Doğu Anadolu ve Ermenistan civar-

of Van started with the Urartians. The name of the city,
which was the capital of the Urartian sovereignty area
that encompassed the Eastern Anatolia and Armenia

Destination:Turkey

Türkiye destinasyonları

and environs, was Tushpa. Among the numerous works
such as castle, temple, rock tombs and waterways which
reached the present from the Urartians, the most magnificent one is the Van Castle.

MÖ 9. yüzyılda Kral Sarduri tarafından yaptırılan
Van Kalesi, Tuşpa’yı kuşbakışı görecek şekilde
Van Gölü kıyısındaki yüksek ve sarp bir tepe üzerine
konumlandırılmıştır.
The Van Castle, which was constructed by
King Sarduri in the 9th century BC in a way that would
oversee Tuspha, is located on the high and steep
hills along the Lake Van.
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larını kapsayan Urartu hakimiyet alanının başkenti olan
kentin o dönemki adı Tuşpa’dır. Urartulardan günümüze
kalan kale, tapınak, kaya mezarları ve su yolları gibi
sayısız eser içinde belki de en önemli ve görkemlisi Van

Dominating the steep hillsides
The Van Castle, which was constructed by King Sarduri
in the 9th century BC in a way that would oversee Tuspha,

Kalesi’dir.

is located on the high and steep hills along the Lake

Sarp yamaçların hâkimi

its width 120 meters and height 80 meters. It is consid-

MÖ 9. yüzyılda Kral Sarduri tarafından yaptırılan Van
Kalesi, Tuşpa’yı kuşbakışı görecek şekilde Van Gölü kıyısındaki yüksek ve sarp bir tepe üzerine konumlandırılmıştır. Yapının uzunluğu 1800, genişliği 120 ve yüksekliği
80 metredir. Benzerlerine Türkiye dışında Ermenistan ve
İran’da da rastlanan kalenin yapılmasındaki temel amacın, yabancı ordulara karşı koymak değil bölgeyi kontrol
altına almak olduğu düşünülür. Zaten coğrafi koşulları
sayesinde kuşatması son derece zor olan kalede büyük
kütle halindeki taşlar kullanılmış, yapımında ana kayanın
toprak üzerine çıkıntı yapan kısımlarından ve yamaçlar-

Van. The length of the structure is 1800 meters whereas
ered that the fundamental aim of the construction of
the castle, the counterparts of which can be witnessed
in Armenia and Iran as well as Turkey, was not to resist
the foreign armies, but to bring the region under control. Stones of great mass were used in this castle which
was already hard to lay siege in any case due to the
geographical conditions; the parts of the main rock that
bulged over the soil and the hillsides were made use
of. This castle, which is the proof of how advanced the
Urartians were in stone works and in architecture was
actively used until the end of the Ottoman period.

dan faydalanılmıştır. Urartuların taş işçiliği ve mimaride

Owing to the dam which was constructed by the King

ne kadar ileri olduğunun kanıtı olan bu kale, Osmanlı

of Urartu Rusa II on the second highest mountain of the

döneminin sonlarına kadar aktif olarak kullanılmıştır.

city and many irrigation channels around the Lake Van,

Urartu Kralı II. Rusa tarafından şehrin en yüksek ikinci
dağı olan Erek Dağı’na yaptırılan baraj ve Van Gölü
çevresindeki pek çok sulama kanalı sayesinde bölgenin

the steep and hardened soils of the region were made
fit for cultivation. Considering that Rusa II ruled between
685-645 BC, the importance of the fact that such structures could be constructed in this period and that some
of the irrigation channels can still be used can be better
understood.
After the Urartian Kingdom that ruled the region for
a long time were weakened by the Scythian invasions
and ruined by the Medes that arrived from Iran in the
6th century BC, a period of sereneness was witnessed
in the region. The only remnant, which reached to the
present from those days, is the Persian inscription which
was processed on the rocks on the southern side of the
Van Castle. This shows us that this region was used as a
passageway, but probably no one settled here because
of the geographical conditions.
The revival of Van was due to the Kingdom of Vaspurakan which arrived in the region in the 8th century AD.
Vaspurakan, which was one of the cities of the Kingdom
of Armenia, later gained its independence and became
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sarp ve zorlu toprakları tarıma uygun hale getirilmiştir.
II. Rusa’nın MÖ 685-MÖ 645 tarihleri arasında hüküm
sürdüğü düşünülürse, bu dönemde böyle yapıların inşa
edilebilmesinin ve bu su kanallarından bazılarının halen
kullanılıyor olmasının önemi daha iyi anlaşılabilir.
Bölgeyi uzun süre yöneten Urartu Krallığı’nın İskit istilalarıyla zayıflayıp MÖ 6. yüzyılda İran’dan gelen Medler
tarafından tamamen yıkılmasının ardından yaklaşık
bin beş yüz sene süren bir durgunluk yaşanır. O dönemlerden günümüze ulaşan tek kalıntı, Van Kalesi’nin
güney yüzündeki kayalıklara kazınmış Persçe yazıttır. Bu
durum bölgenin geçiş yolu olarak kullanıldığını, ancak
muhtemelen coğrafi şartlar sebebiyle kimsenin buraya
yerleşmediğini gösterir.
Van’ın tekrar canlanması, MS 8. yüzyılda bölgeye gelen
Vaspurakan Krallığı ile olur. Aslen Ermeni Krallığı’nın vilayetlerinden olan Vaspurakan, sonradan bağımsızlığını

Van Gölü’nün içinde, kıyıya dört
kilometre mesafedeki Akdamar
adasının güneydoğu kısmında
yer alan Akdamar Kilisesi, Surp
Haç Kilisesi veya Kutsal Haç
Katedrali olarak da anılır.
Located in the southeast of
the Aghtamar Island which
is four kilometers from the
shore inside the Lake Van, the
Cathedral of Aghtamar is also
called the Surp Khatch Church
or the Cathedral of Holy Cross.

kazanarak Van Gölü çevresine hâkim bir krallık haline
gelmiştir. Akdamar Kilisesi başta olmak üzere pek çok
mimari şaheserin imza atıldığı Vaspurakan, Ermeni uygarlığının beşiği kabul edilir.

a kingdom that ruled the Lake Van and environs. Vaspukaran, in which many architectural masterworks were

Van Gölü’nün içinde, kıyıya dört kilometre mesafedeki

constructed, is considered the cradle of the Armenian

Akdamar adasının güneydoğu kısmında yer alan Akda-

civilization.
Located in the southeast of the Aghtamar Island which
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is four kilometers from the shore inside the Lake Van, the
Cathedral of Aghtamar is also called the Surp Khatch
Church or the Cathedral of Holy Cross. It was constructed in order to preserve the relic which is called the “Real
Cross” and which is believed to be the cross that Jesus
Christ was crucified on. It is believed that a part of the
real cross was brought to the Van region after being
smuggled from Jerusalem to Iran in the 7th century. The
construction works, which started in 915 upon the order
of King Gagik I of Armenia by Architect Maneul, continued until 921. The chapel in the northeast of the church
was added between 1296-1336 whereas the jamatun
in its west in 1793 and the belfry by the end of the 18th
century. It is not known when the chapel located in the
north was constructed. The structure, which was used
as the palace church in its first years, served later as a
monastery.
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mar Kilisesi, Surp Haç Kilisesi veya Kutsal Haç Katedrali

The architectural beauty of the church, which is one

olarak da anılır. Hz. İsa’nın gerildiği çarmıh olduğuna

of the four spiritual centers of the Armenians, is highly

inanılan ve “Hakiki Haç” olarak adlandırılan kutsal ema-

important, as well. The botanical and animal motifs

netin muhafazası amacıyla yaptırılmıştır. Hakiki Haç’ın

processed as low reliefs in the façade are of uncom-

bu parçasının 7. yüzyılda Kudüs’ten İran’a kaçırıldıktan

mon quality. The church has a cross plan which is

sonra Van bölgesine getirildiğine inanılır. Kral I. Gagik’in

center-domed and which has a four- leaf clover form.

emriyle Mimar Maneul tarafından 915 yılında başlatılan

The high hoop at the center is covered with a dome

inşa çalışmaları 921 yılına kadar sürmüştür. Kilisenin ku-

inside and a pyramidal-shaped cone from the outside.

zeydoğusunda yer alan şapel 1296-1336 yılları arasında,

The fact that the dome was constructed at a high level

batısındaki jamatun 1793 yılında, güneyindeki çan kulesi

increases the vertical effect of the church. The entry to

ise 18. yüzyılın sonlarında ilave edilmiştir. Kuzeyde yer

the interior is ensured by the doors on the western and

alan şapelin ne zaman yapıldığı bilinmemektedir. İlk

southern walls. The figurative ornaments of the church

yıllarında saray kilisesi olarak kullanılan yapı, sonradan

are among the important working fields of art histori-

manastır işlevi görmüştür.

ans. The icons used frequently in church decoration such

Ermenilerin dört ruhani merkezinden biri olmasının

piction of Jesus Christ in the bosom of Virgin Mary, Adam

yanı sıra kilise mimari güzelliği nedeniyle de son derece
önemlidir. Dış cephelerdeki alçak rölyef şeklinde işlen-

as the Prophet Jonah being thrown in the water, the deand Eve expelled from heaven, the struggle between
the Prophet David and Goliath, the Samson-Palestinian

miş bitki ve hayvan motifleri eşine az rastlanır cinstendir.

Duo, the Three Jewish Youth in fire, the Prophet Daniel

Kilise, merkezi kubbeli, dört yapraklı yonca biçimli haç

in the den of lions exist in Agthamar in an idiosyncratic

plana sahiptir. Orta mekanda bulunan yüksek kasnak

manner. On the western front of the church, a scene,

içten kubbe, dıştan piramidal biçimli külahla örtülü-

which shows King Gagik presenting a mock-up of the

dür. Kubbenin yüksek tutulması, kilisenin dikey etkisini

church, is depicted. On the pediments on the four sides,

artırmaktadır. İç mekana giriş batı ve güney duvarla-

depictions of the Gospel writers Jonah, Matthew, Mark,

rında bulunan kapılarla sağlanmıştır. Kilisenin figürlü

Luke are observed. At the center of the eastern front, the

süslemeleri de sanat tarihçilerinin önemli çalışma alan-

head of the Abbasid Caliph Al-Muqtadir is depicted with

larındandır. Yunus Peygamber’in denize atılması, Hz.

a halo in a cross-legged sitting position inside the kerb

Meryem’in kucağında Hz. İsa betimi, Adem ile Havva’nın

covered with ivy.
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cennetten kovulması, Hz. Davut ile Goliat’ın mücadelesi, Samson-Filistinli ikilisi, ateşte üç İbrani genci, aslan
ininde Danyal Peygamber gibi kilise süslemelerinde
yaygın olarak kullanılan ikonalar, Akdamar’da kendine
has bir üslupla yer alır. Yapının batı cephesinde ise Kral
Gagik’i kilisenin maketini sunarken gösteren bir sahne
resmedilmiştir. Dört yöndeki alınlıklarda İncil yazarları
olan Yuhanna, Matta, Markos ve Luka tasvirleri görülür.
Doğu cephesinin tam ortasında, asma sarmaşıklarıyla
süslü bordürün içinde Abbasi Halifesi Muktedir başı
haleli, bağdaş kurmuş halde tasvir edilmiştir.

Turkish settlements in Van
The lands of Van, which changed hands between the Armenians, Romans, Sassanians and Byzantines from time
to time, were conquered in 644 by the Muslim Arabs; but
the region went later under the domination of the Rums
again. After these periods, starting from the 11th century,
the Turkmens started to settle in the region which was
reigned by the Armenian governors. With the permanent
settlement of the Turks after the Battle of Manzikert the
region hosted the Jalairids, Karakoyunlus and Akkoyunlus respectively. With the expulsion of the Safavids from
the region in the 16th century, the domination passed to
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the Ottomans.

Binlerce yıl boyunca pek çok uygarlığa ev sahipliği yapan Van,
bu çok kültürlü mirasını bugün de hem günlük hayatta hem de
mimaride yaşatmaktadır.
Having hosted many civilizations throughout thousands of
years, Van enlivens this multi-cultural heritage both in daily life
and in architecture.
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Van’da Türk yerleşimleri
Ermeniler, Romalılar, Sasaniler ve Bizanslılar arasında
zaman zaman el değiştiren Van toprakları, 644 yılında
Müslüman Araplar tarafından fethedilmiş ancak bölge
daha sonra tekrar Rumların hakimiyeti altına girmiştir.
Bu dönemlerden sonra Abbasi ve Rumlara bağlı yerel
Ermeni beyleri tarafından yönetilen bölgeye 11. yüzyıldan
itibaren Türkmenler yerleşmeye başlamıştır. Malazgirt
Zaferi’nden sonra Türklerin Anadolu’ya kalıcı olarak
gelmesiyle birlikte bölge önce Selçuklulara, sonra sırasıyla Celayirlilere, Karakoyunlulara ve Akkoyunlulara
ev sahipliği yapmıştır. 16. yüzyılda Safevilerin bölgeden
uzaklaştırılmasıyla hakimiyet Osmanlılara geçmiştir.
I. Dünya Savaşı’na kadar kalenin güney kısmındaki
surlarla çevrili alanda kurulu şehir, 21 Mayıs 1915’te Rus
General Yudeniç’in kente girmesiyle yoğun bir tahribata
uğrar. 2 Nisan 1918’de Ali İhsan Paşa komutasındaki Osmanlı birlikleri, Ruslardan geri aldıkları Van’ı tamamen
harabeye çevrilmiş bir halde bulurlar. Van’ın bu eski
kısmından günümüze ulaşan kalıntılar surların bazı kısımları ve güneye bakan Orta Kapı, Mimar Sinan’ın eseri
Hüsrevpaşa Külliyesi’nin bir parçası olan Çifte Hamam
ile bugün hâlâ kullanılan Kaya Çelebi Camii’dir. Ayrıca
Van Ulu Camii ve Kızıl Cami’nin minareleri de günümüze
kadar ulaşabilmiştir.
Ülkemizin nüfus açısından en büyük on altıncı ili olan
Van, dünyaya Van Kedisi gibi bir güzelliği hediye etmesiyle de meşhurdur. Pek çok kedi cinsinin aksine suyu
seven hatta iyi bir yüzücü olan Van Kedisi, bembeyaz
tüyleri ve göz rengiyle tüm dünyadan kedi severlerin
ilgisini çekmeyi ve beğenisini kazanmayı başarır. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde bulunan “Van Kedisi Araştırma
ve Uygulama Merkezi” bu cinse verilen değeri gösterir.

The city, which was settled on the lands surrounded by
the ramparts of the castle in the south until the World War
I, was exposed to heavy ruins on 21 May 1915 when the
Russian commander Yudenich entered the city. On 2 April
1918, the troops under the commandership of Ali İhsan
Pasha found a totally ruined Van after they got it back
from the Russians. The ruins that reached the present
from this old part of Van are some parts of the ramparts
and the Central Door overseeing the south as well as the
Çifte Public Bath, which is a part of the Hüsrevpaşa Complex, a work of Sinan the Architect and the Kaya Çelebi
Mosque which is still used today. In addition, the minarets
of the Van Grand Mosque and the Kızıl Mosque succeeded in reaching the present.
The sixteenth biggest city of our country in terms of population, Van is also famous for gifting the world a beauty
as the Van Cat. The Van Cat, which likes water contrary
to many cat species and which is even a good swimmer,
manages to grab the interest and gain the appreciation
of many cat lovers from the entire world with its white fur
and the color of its eyes. The Van Cat Research and Practice Center in the Yüzüncü Yıl University shows the value
attributed to this species.

Binlerce yıl boyunca pek çok uygarlığa ev sahipliği ya-

Having hosted many civilizations throughout thousands

pan Van, bu çok kültürlü mirasını bugün de hem günlük

of years, Van enlivens this multi-cultural heritage both in

hayatta hem de mimaride yaşatmaktadır. Yüzölçümü-

daily life and in architecture. The main means of living of

nün yüzde 10’unda tarım yapılan kentin başlıca geçim

the city, where 10 percent of its area can be cultivated, is

kaynağı hayvancılıktır. Özellikle küçükbaş hayvan konu-

husbandry. Van, which is highly developed regarding the

sunda son derece gelişmiş olan Van, ülkemizde en fazla

issue of especially the bovine breeding, is the city with the

küçükbaş hayvanın bulunduğu şehirdir.

highest number of sheeps and goats.

Mutfak Cuisine

HER ÖĞÜNDE
AYRI LEZZET
DIFFERENT DELICACIES
IN EACH MEAL
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Van önemli bir gastronomi geleneğine sahiptir. Besin değeri
yüksek, lezzetli yiyecekleri ve bol çeşidiyle Van, yemek yeme
anlayışını karın doyurmaktan öteye taşır.
Van has an important gastronomy tradition. With its nutritious
and delicious foods and its plenty of dishes, Van carries the
understanding of eating beyond just suppressing hunger.

The culinary culture, which is one of the most developed
Ülkemizin en gelişmiş ve dünyaca tanınan yönlerinden

and worldwide known aspects of our country, has a unique

biri olan mutfak kültürü, yöreden yöreye gösterdiği

richness with the diversity it offers from one region to an-

farklılıklarla eşsiz bir zenginliğe sahiptir. Özellikle

other. Especially the cities in the Eastern and Southeastern

Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki kentlerin neredeyse

Anatolia almost have an idiosyncratic culinary culture

her birinin özgün bir mutfak kültürü vardır. Doğu’nun

each. Undoubtedly, one of the cities of the East that grabs

kendine has coğrafyası ve tarihî değerleri kadar mut-

attention with its idiosyncratic geography and its historical

fağıyla ilgi çeken illerinden biri de hiç şüphesiz Van’dır.

values as well as its cuisine is Van.

Van mutfağı denince sıcak yemek ve tatlılardan önce

When it comes to the cuisine of Van, breakfast springs to

akla kahvaltı gelir. Günün en önemli öğünü olarak ad-

mind before hot meals and desserts. Considered the most

landırılan kahvaltı, zengin içeriğiyle Van’da gerçekten

important meal of the day, breakfast with its rich ingredi-

büyük önem verilen bir konudur. Özellikle karakovan

ents is attributed major importance to in Van. Especially

ballı süt bu kahvaltının vazgeçilmezidir. Hayvancılı-

milk with karakovan honey is one of the essentials. Various

ğıyla meşhur ilin özel otlu peyniri başta olmak üzere

types of cheese particularly the herby cheese, butter and

çeşit çeşit peyniri, tereyağı, farklı şekillerde pişirilen

eggs cooked in different styles of the city, which is famous

yumurtaları, adeta hayvancılığın Van kahvaltısına ar-

for its husbandry, are almost the gifts of husbandry to the

mağanıdır. Bunların yanında domates, tahin-pekmez,

Van breakfast. Furthermore, besides the usual breakfast,

zeytin, kaymak, reçel gibi alışıldık kahvaltı besinlerinin

foods such as tomato, molasses with tahini, olive, curd

yanı sıra mevsime göre yoğurt ve Van cacığı, piyaz

and jam; depending on the season, yoghurt, Van tsatsiki,

gibi yiyecekler bulunur. Ayrıca Van’a özgü taze kavrul-

haricot bean salad are present. Moreover, delicacies such

muş ve öğütülmüş buğdayın tereyağıyla kavrulduktan

as kavut which is prepared by turning fresh roasted or

sonra bulamaç haline getirilmesiyle hazırlanan kavut,

processed wheat into soup by roasting it with butter, mur-

murtuğa ve gencirun gibi lezzetler ile Van’ın kendine

tuğa and gencirun as well as floor furnace bread which

has tandır ekmeği de kahvaltının olmazsa olmazla-

is specific to Van are the sine qua non of the breakfast.In

rındandır. Hayvancılığın son derece gelişmiş olduğu

Van, where husbandry is highly developed, meat dishes

Van’ın et yemekleri de meşhurdur. Doğal besicilik

are famous as well. The natural herbs eaten by the animals

yöntemiyle yetişen hayvanların yedikleri doğal otlar

that are bred with natural animal husbandry methods as

ve içtikleri suyun temizliği etin lezzetine yansır. Van’ın

well as the cleanness of water they drink are reflected onto

kendine özgü şiş kebabı ve özellikle ciğer kebabının

the tastiness of the meat. Van’s idiosyncratic şiş kebab and

ünü ülke geneline yayılmıştır.

liver kebab are famous country-wide.
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Kavut
Malzemeler
1 kahve fincanı bal ya da pekmez, dövülmüş ceviz içi
1 çay bardağı tereyağı (sıvı yağ da tercih edilebilir), 2 su
bardağı kavurga unu
Tereyağı (ya da sıvıyağ) ile kavurga unu bir tavaya alınıp
ateşte kavrulur. Kavurma işlemine un yağı tamamen emip
rengi koyulaşıncaya kadar karıştırılarak devam edilir. Sonra karışım ateşin üzerinden alınıp bir servis tabağına aktarılır. Ardından üzerine pekmez ya da bal döküp dövülmüş
ceviz içi serpiştirilir.

Ayran Aşı
Malzemeler
1 su bardağı aşurelik buğday (yarma), 2 su bardağı yoğurt
1 yemek kaşığı un, 1 yumurta, 1 kabak, pazı, su, tuz
Buğdayın üstüne bir miktar su konup düdüklü tencerede
haşlanır. Piştikten sonra pazı ve kabak da yarmanın içine
kattılıp pişirmeye devam edilir. Bu arada yoğurt, un ve
yumurta iyice çırpılır. Yarmanın sıcak suyundan alıp yoğurda katılır. Biraz süre geçince yoğurt da yarmanın üzerine
eklenir. Yoğurt yarmaya katıldığı zaman koyu ayran kıvamında olmalı ve kaynayana kadar sürekli karıştırılmalıdır.
Aksi halde yoğurt kesilir. Kaynamaya başladıktan sonra
karıştırma işlemine devam edilir ve on beş dakika daha
kaynatılıp servis edilir.

Kavut
Ingredients
1 coffee cup of honey or molasses, crushed walnuts, 1 tea
cup of butter (vegetable oil is an alternative), 2 cups of
roasted wheat flour
Fry the butter (or the vegetable oil) with the roasted wheat
flour. Continue frying until the flour completely soaks up
the butter and turns darker. Then, take it off the heat and
pour it over a serving dish. Proceed to pour honey or molasses on top and sprinkle crushed walnuts.

Ayran Aşı

Mutfak Cuisine

Ingredients
1 cup of cracked wheat, 2 cups of yoghurt, 1 table spoon of
flour, 1 egg, 1 zucchini, chards, water, salt
Pour some water over the cracked wheat and leave it to
boil in the pressure cooker. After the cooking is complete,
add the chards and zucchini and continue cooking. Meanwhile, whisk the yoghurt, flour and egg. Take some of the
boiling water of the cracked wheat and add to the yoghurt.
Later on, add the yoghurt into the cracked wheat. As this is
done, the consistency should be that of thick ayran and the
mixture should be stirred continuously until boiled, otherwise the yoghurt will curdle. After the mixture comes to a
boil, continue stirring, leave it to a boil for another fifteen
minutes and then serve.

Millî Parklar’da
HGS kolaylığı
Millî Parklar’a girişlerde ücretler HGS
üzerinden tahsil edilmeye başlayacaktır.
İlk uygulama Bursa Uludağ Millî Parkı...

Mektup Letter
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Bahara Mektup Letter to Spring
HAYDAR ERGÜLEN

Sevgili Bahar,

Dear Spring,

Mektup konusunda hiç kimse, hiçbir şey

No one, nothing can hold a candle when it

eline su dökemez! Yağmur bile! Hani

comes to letter! Not even the rain! The rain

şu “Hiç kimsenin yağmurun bile/öyle

that washes us inside out once again with

küçük elleri yoktur” şiiriyle bir kez daha

the poem, “Nobody, not even the rain has

içimizi yıkayan yağmur. Hem yağmur

such small hands”. In fact, doesn’t the rain

da en çok senin, yani bahar hanımın

fall for your sake the most, in other words

yüzü suyu hürmetine yağmaz mı? Ya-

for the sake of lady spring? It does so. When

ğar. O yağar da mektup geri kalır mı, o

it rains, does the letter lag behind? It rains,

da yağar. Mektup yağdı deriz, seviniriz.

as well. We say it rained letters and become

Bahar deyince… Cümlenin devamını

happy.

şarkılarla, şiirlerle, oyunlarla, gülüşler-

When it comes to spring… Man continues

le, çiçeklerle, iyiliklerle, mutluluklarla,

the rest of the sentence with songs, plays,

en çok da sevgilerle ve aşklarla sürdürür

laughs, flowers, favors, happiness and most-

insan. Bahar bunun içindir. Neler için

ly with affection and love. That is what the

değildir ki demek daha kolay. Çünkü

spring is for. It is easier to say what it is

baharla, yani seninle düşünülmeyecek

not for, because there are so few things that

o kadar az şey vardır ki. Eh onlar da

cannot be thought together with spring, in

yaza, güze, hatta kışa kalsın, o mevsim-

other words with you. Well then, you say let

lerin olsun dersin.

them be left to the- summer, autumn and

Gönlübol bir mevsim olduğun bilinir.
Paylaşmayı da seversin. Herkes na-

even for the winter; let them belong to those
seasons.

siplensin istersin dalından, çiçeğinden,

You are known as a generous-hearted sea-

ağacından, gülünden, güneşinden,

son. You like sharing, too. You want every-

gününden… Sonsuz bir iyilik, güzellik,

one to benefit from your branch, flower, tree,
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tatlılık kaynağı gibisin. Ne kadar çok

rose, sun and day… You are like an infinite

versen, o kadar artarsın, öyle çoğalırsın.

source of goodness, beauty and sweetness.

Doğanın insana en büyük ödülü de

The more you give, the more you grow and

cömertlik değil midir? Sana cömertler

reproduce. Isn’t generosity the greatest gift

prensesi mi desem ecesi mi, ne desem az

of nature to man? Shall I call you the prin-

gelir. Hem belki de bunlara hiç gerek

cess or the queen of generosity; whatever I

yoktur. Yoktur da insan bir güzelliği,

say would not be enough. Perhaps there is

iyiliği, dostluğu övmek ister yine de,

no need for all that. No need but anyway

örnek olsun, herkes duysun, başkaları

man wants praise a beauty, goodness and

da öyle davransın diye.

friendship anyway so as to make an ex-

Seni bana gelinceye kadar kimler övmüş, nasıl övmüş de sen yine de şımar-

ample of it, to make everyone hear about it
and to make them act in a similar way.

madan, kimseye kötü davranmadan, bir

Who praised you before me, how they

damla bile şikayet etmeden gelip, gül

praised you that you come and go beauti-

yüzünü gösterip, renklerini serip, çiçek-

fully without getting spoilt, without mis-

lerini açıp, kokularını döküp, gününü

treating anyone, without complaining one

yaşatıp, güzelce gelip güzelce gidersin.

bit, by showing your beautiful face, reveal-

Doğanın kızı olmalısın sen, dört mev-

ing your colors, blossoming your flowers

simin kız kardeşi. Yaz ablan. Kış en

and laying your scents having your days

büyük, güz de ikinci ağabeyin.

experienced and go away beautifully. You

Şairleri güze yakıştırırlar, en çok da eylüle, hüzne. Ama şiir de en çok bahara,
yani sana yakışır. Yaz, neden bilmem
romana, kış öyküye, güz de biraz şiire,

must be the daughter of nature, the sister of
four seasons. Summer must be your bigger
sister. Winter must be your oldest brother
and autumn your second brother.

biraz romana, ama şiir en çok sana ya-

They say poets fit best to autumn, mostly

zılır, sana yakışır. “Bahar Hanım” diye

to September and to sorrow. However, the

anılırsın. En çok da ince şiirler yazan,

poem fits best to spring, in other words, to

ince adam Engin Turgut’un “Bahar

you. I don’t know why but the summer fits

Hanım”ısınız ki, böyle bir sevgi, böyle

to the novel, winter to the story, autumn

bir şiir görülmemiştir: “Bahçemizde bir

a little bit to the poem, a little bit to novel;

cümleydiniz bahar hanım, kalbinize/

but the poem is written mostly for you, it

bir bulut gibi girerdim” diye başlar,

fits you the most. You are known as “Miss

“Sizin meleğinizi hiç üzmedim bahar

Spring”. Mostly, you are mostly Miss

hanım, kelimelerin gurbetinden geçiyo-

Spring of the gracious man Engin Turgut

ruz” dizesiyle sürer, “Bana suyunuzu

who wrote gracious poems; in a way that

ve nefesinizi bırakıp neden gittiniz/

such a love and a poem have not been seen:

Bahar hanım, bahar hanım, keşke bir

It starts, “You were a sentence in our gar-

hayal olsaydınız!” diye bizi bir hayale

den miss spring / I won your heart like a

ve bahara terk ederek geçer.

cloud”, continues with the verse, “I have
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Ahmed Arif’in baharısın bir de, o kışın

never upset your angel miss spring, we are

bitmesinden duyduğu mutlulukla iki

going through the homesickness of words”

kere sever seni, iki kere över: “Görüşme-

and passes by leaving us to a dream and a

cim yeşil soğan göndermiş/ Karanfil

spring by saying, “Why did you abandon

kokuyor Cigaram/ dağlarına bahar

me leaving your water and breath? / Miss

gelmiş memleketimin” der demez, dere-

Spring, miss spring, if only you were a

lerin buzu çözülür, bebeler dillenir, “Sis

dream!”

kalkar İsfendiyar başından”. Bir de her
şeyi bahara yorar, bahara çevirir: “Seni
baharmışsın gibi düşünüyorum”
Nâzım Hikmet’i de bu bahiste unutmamalı, hem hangi bahiste unutulur
ki, ama bahar bahsi başka, çünkü şiir
bahsi de demektir, aşk bahsi de. Seni
memleketi gibi sevdi biliyorsun Nâzım
Hikmet. Seni düşündüğü için mahpus
damını da bahar yerine çevirdi, yüreği

content that the winter is over he loves
your twice, praises you twice: “My visitor
has sent me green onions / my cigarette
smells of cloves / spring has arrived on the
mountains of my homeland”, as soon as
he says that the ice of streams thaws, the
babies start to speak. “Fog clears off the top
of İsfendiyar”. He attributes and turns
everything to spring: “I think of you as if

zaten bahar yeriydi. Baharı içindeydi

you were spring.”

yani. Mevsim kışıdı, Nâzım Hikmet

Nâzım Hikmet should not be forgotten

baharı her yere taşıdı, şiiri de seninle
ışıdı: “Dışarda bahar geldi karıcığım,
bahar./ Dışarda, bozkırın üstünde birdenbire/ taze toprak kokusu, kuş sesleri
ve saire…/ Dışarda bahar geldi karıcığım, bahar,/ dışarda bozkırın üstünde
pırıltılar…/ Ve içerde artık böcekleriyle
canlanan kerevet,/ suyu donmayan
testi/ve sabahları çimentonun üstünde
güneş…”
Yahya Kemal üstadımızın “Günler

Mektup Letter

You are also the spring of Ahmed Arif,

kısaldı Kanlıca’nın ihtiyarları/ Bir
bir hatırlamakta geçen sonbaharları” dizesinin bu mektupta işi ne diye
sorabilirsin. Yaş 60’ı geçince diyeyim
sana aziz baharım, nedense Kanlıca
düşüyor sık sık insanın aklına! Düşsün,
sen baharsın sonbahara aldırma, benim
diyeceğim başka. Büyüklerimiz “Bu kışı
da atlattık şükür” diye pek sevinirlerdi

regarding this issue, as well; in fact on
which issue he is forgotten? However, the
issue of spring is different because it means
the issue of poetry, and love, as well. You
know that Nâzım Hikmet loved you as his
fatherland. As he thought of you, he transformed his jail roof into a spring venue,
his heart already was so. Meaning his
spring was inside him. The season turned
to winter, Nâzım Hikmet conveyed spring
everywhere and his poem was lightened
with you: “It’s spring outside, my dear wife,
spring / Outside, on the plain, suddenly/
the smell of fresh earth, birds singing, and
so on/ It’s spring, my dear wife, sprinkles
the plain outside... /And inside the bedstead
comes alive with its bugs / the water jug no
longer freezes/ and in the morning sun on
concrete...”
You may ask what are the verses of our
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bahar kemiklerini ısıtınca. Olay Eski-

master Yahya Kemal “Days got shorter

şehir’de geçtiği için, kış insanın bırak

the Elders of Kanlıca / Remember one by

kemiklerini ruhuna işler! Ruh kışında

one the autumns that passed” doing in this

da bir tazelik, bir hareket vardır, Tanrı

letter. Let me tell you my dear spring that

ruh çölüne düşürmesin kimseyi!
Ben de işte yalnızca bir bir sonbaharları değil, uzak mı uzak yazları, yalnız
mı yalnız güzleri ve gülüşlü mü gülüşlü
baharları anarak, yeniden buluşmaktan, burukluk içinde de olsa sevinç
duyarak seviyorum sizi Bahar Hanım.
Yine gelin, uzun sürün e mi?

I don’t know why but Kanlıca springs to
mind when you are over the age of 60. Let
it be so; do not mind the autumn, you are
the spring, what I will say is something
different. Our elders used to get happy saying, “Thankfully, we survived this winter,
as well” when spring warmed their bones.
As the scene is Eskişehir, winter warms the
man’s soul, not only his bones! There is
freshness and activity in the winter of the
soul, as well, may God not leave anyone in
the desert of the soul!
Remembering not only each autumn, but
also the remote summers, lonely autumns
and smiling springs and feeling happy to
meet again even in gloom, I love you Miss
Spring. Come again and last long, yes?

Pınar
Pınar Çavuşoğlu
Çavuşoğlu

İletişim ve sanat Communication and art
Mozart’tan
mektup var
Letter from
Mozart

87

Bir müzik dahisi ve pek çok ünlü müzisyenin ilham
kaynağı Mozart, yazdığı ve aldığı mektuplarla hem
kendi yaşamına hem de müzik tarihine ışık tutar.
Konserleri için ülke ülke gezen müzisyenin farklı
şehirlerden gönderdiği mektuplarda kimi zaman şiirsel
bir coşku, bazen de derin bir hüzün göze çarpar. Tıpkı
müzik eserlerinde olduğu gibi.
A musical genius and a source of inspiration for many
famous musicians, Mozart sheds light on both his own
life and the history of music with the letters he received
and sent. In the letters sent by the musician who
travelled from one country to another for his concerts,
at times a poetic joy, at times a deep sorrow grabs
attention, just as it is the case in his musical works.

Büyük ve ünlü isimleri, tanındıkları uğraş dışında ve

It is hard to identify great and famous figures with their

gayet insani özellikleriyle tahayyül etmek zordur. Leo-

properties aside from their occupation as well as with their

nardo da Vinci’yi ağlarken düşünemeyiz örneğin. Tüm

humane properties. For example, we cannot think of Leon-

zamanların en zeki kişileri arasında sayılan Einstein,

ardo da Vinci crying. To us, Einstein, who is acknowledged

bir hesap yaparken dalgınlıkla da olsa iki rakamı yanlış

as one of the smartest people of all time, cannot absently

toplayamaz gözümüzde. Shakespeare’i biriyle kavga

add two numbers wrong. We cannot imagine Shakespeare

ederken hayal edemeyiz. Michelangelo kıskanmamış,

fighting with someone. It is as if Michelangelo had never

Dostoyevski korkmamıştır sanki hayatı boyunca. Hal-

been jealous, and Dostoyevsky had never feared through

buki onlar da insandır; dev insan.

their lives. However, they are also humans; great humans.

Yıllar önce yaşamış bu büyük ve ünlü isimlerden yal-

Among these great and famous names, we have the op-

nızca bazılarını her yönüyle tanıyabilme fırsatımız

portunity to get to know only some of them with all their

olur. Van Gogh örneğin... Kardeşine ve arkadaşlarına

aspects. For example, van Gogh… We see how well the

yazdığı mektuplar sayesinde ressamın yazı diliyle ken-

painter expressed himself in literary language owing to the

dini ne kadar iyi ifade ettiğini görürüz. Ünlü ressamın

letters he wrote to his brother and friends. The biography

biyografisi neredeyse yalnızca mektupları sayesinde

of the famous painter was prepared almost entirely of his

oluşturulmuştur. Dünyanın en başarılı ve en verimli

letters. We get to know Mozart, who is acknowledged as

müzisyenlerinden sayılan Mozart’ı da mektupları ara-

one of the most successful and productive musicians of the

cılığıyla daha yakından tanırız. Onun takdir edilme iste-

world, through his letters, as well. Reading his desire for

ğini, müzik alanındaki kararlılığını, bir kadın tarafından

appreciation, his decisiveness in the musical field, the loss of

reddedildiğinde yaşadığı gurur kırıklığını, kaygılarını,

dignity he felt when rejected by a woman, his worries, his ar-
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kibrini, suçluluk psikolojisini, yalnızlığını okumak fevkalade yetenekli müzisyenin aslında bir insan olduğunu
hatırlatır bize.

Geleceğin müzik dahisi
Haydn, Beethoven, Schubert, Gluck gibi Mozart da müzikte Klasik Dönem olarak adlandırılan yıllarda eserler
verir. 1756’da Salzburg’da doğan Wolfgang Amadeus
Mozart müzikle küçük yaşlarında tanışır. Klasik Dönem
müzisyenleri arasında sayılan babası Leopold Mozart, Salzburg Başpiskoposluğu Saray Orkestrası’nda
keman çalmaktadır. Bu sayede çocuklarının müzik
yeteneğini erken fark eden baba Mozart, iki kardeşi bu
alana yönlendirir.
Baba ve çocuklar, kral ve kraliçelerin karşısına çıkmakta, onları adeta büyülemekte ve her konserde övgü
dolu sözlerle karşılaşmaktadır. Üstün müzik yetenekleri
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Mozart ailesinin Avrupa’da kısa zamanda ünlenmesini

rogance, his guilty conscience and his loneliness reminds us
that the exceptionally talented musician is human after all.

Dünyanın en başarılı
ve en verimli
müzisyenlerinden
sayılan Mozart’ı
mektupları aracılığıyla
daha yakından tanırız.
We get to know
Mozart, who is
acknowledged as one
of the most successful
and productive
musicians of the world,
through his letters.

Musical genius of the future
As Haydn, Beethoven, Schubert and Gluck, Mozart produced his works in music within the years called the Classical
Period. Born in 1756 in Salzburg, Wolfgang Amadeus Mozart
met music in his small ages. Considered among the Classical Period musicians, his father Leopold Mozart played the
violin in the Archiepiscopate of Salzburg Palace Orchestra.
Having thus realized his children’s talent in music, father
Mozart the father directed the two siblings to this field.
The father and the children would perform before kings and
queens, almost put a spell on them and were appreciated
with complimentary words. Their musical genius ensured
that the Mozart family made a name for themselves in
Europe in no time. However, the sister would leave the group
after a while as she had reached the age of marriage; and
Mozart and his father would travel Europe together. In the
letters written by Leopold Mozart to his wife, what they
had experienced in the cities such as Munich, Augsburg,
Frankfurt, Cologne, Brussels, Paris, London and Vienna was
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sağlar. Ancak bir süre sonra kız kardeş evlenme ça-

explained in detail. These letters give important clues re-

ğına geldiği için gruptan ayrılacak, Mozart ve babası

garding the early periods of Mozart’s musical life.

Avrupa’yı iki kişi gezecektir. Onların Münih, Augsburg,
Frankfurt, Köln, Brüksel, Paris, Londra, Viyana gibi şehirlerde yaşadıkları, Leopold Mozart tarafından eşine
yazılan mektuplarda ayrıntılı bir biçimde anlatılmıştır.
Bu mektuplar Mozart’ın müzik hayatının erken dönemlerine dair önemli ipuçları sunar.

Leaving aside the letters his father wrote to his mother, one
of the first letters regarding the life of the famous musician
was written by himself on 14 December 1769. In the letter he
wrote to his mother as a 13 year-old child, Mozart happily
tells of the journeys made city by city which could be considered boring by elders as such: “My heart is full of joy and

Babasının annesine yazdıkları hariç tutulursa ünlü mü-

happiness because I have a lot on fun of this journey. Inside

zisyenin hayatına dair ilk mektuplardan biri 14 Aralık

the carriage, it is hot, and the rider is swanky. He goes fast

1769 tarihinde kendisi tarafından kaleme alınmıştır.

when the road is open.”

Annesine yazdığı mektupta Mozart, şehir şehir gezilen,
büyükler için uzun ve sıkıcı olarak nitelendirilebilecek
yolculukları 13 yaşındaki bir çocuğun mutlu kaleminden
şöyle anlatır: “Kalbim sevinç ve mutlulukla dolu, çünkü
bu yolculukta çok eğleniyorum. Arabanın içi sıcak, arabacı da fiyakalı biri. Yolu boş bulduğunda hızlı gidiyor.”

In the letters he wrote to his sister Maria Anna, we observe
that Mozart is warmhearted towards her. In the letter of the
famous musician dated 26 January 1770, we witness how
closely he is interested in Maria Anna’s life. In the period
in question, Maria Anna might have probably gone for a
ski trip with someone whom Mozart probably didn’t like

Mozart’ın, kız kardeşi Maria Anna’ya yazdığı mek-

much and he expressed his lovelessness for that person in

tuplarda ona karşı sevgi dolu olduğunu görürüz. Ünlü

a sarcastic and teasing manner as such: “That you didn’t go

müzisyenin 26 Ocak 1770 tarihli mektubunda, Maria

for a ski with him and give him the opportunity to jostle you

Anna’nın hayatıyla ne kadar yakından ilgilendiğine

around must have made him spend who knows how many

de tanık oluruz. Söz konusu dönemde Maria Anna,

handkerchiefs in one day. Though he must have eaten the

Mozart’ın muhtemelen hoşlanmadığı biriyle kayak ge-

crying stone beforehand…”
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zisine çıkmıştır. Mozart ise o kişiye sevgisizliğini biraz

In the letter dated 22 September 1770, Mozart tells of the fa-

kinayeli, biraz muzip bir dille şöyle dile getirir: “Onunla

mous composer of the period, Franz Joseph Haydn. Mozart,

kayak yapmamış olman ve seni itip düşürmesine fırsat

who was at the beginning of his career, hadn’t met Haydn

vermemen, ona kim bilir bir gün içinde ağlamaktan kaç

yet but was performing his works: “The last 6 minutes of

tane mendil harcatmıştır. Gerçi o önceden ağlama taşı

Haydn appeal to me more than the first 12. We performed it

yemiştir...”

for the nobles; if only we could perform German minuets in

Mozart, kardeşine yazdığı 22 Eylül 1770 tarihli mektupta dönemin meşhur bestecisi Franz Joseph Haydn’dan
bahseder. Kariyerinin başında olan Mozart, Haydn’la
henüz tanışmamıştır; ancak onun eserlerini icra etmektedir: “Haydn’ın son 6 menüeti ilk 12’den daha çok

Italy, their works are almost as long as a symphony.” In the
early 1780s, Mozart would meet Haydn; he would befriend
him and dedicate 6 of his quartets to him. In the letter he
wrote in the 1780s, he explained it to Haydn with the following words: “ A father who decided to send his children to a
great world, thought in that period that a famous person
should protect and lead them. In the end, they had become

menüetleri de İtalya’da dinletsek, onlarınkiler bir sen-

best friends. In a similar way, I send you my 6 children.

foni kadar uzun neredeyse.” Mozart 1780’lerin başında

Please take them gently; as a father, a mentor and a friend.

Viyana’da Haydn’la tanışacak, onunla dost olacak ve

However, I beg you, please be tolerant for the mistakes

adına 6 kuartetini adayacaktır. Bunu 1780’lerde yazdığı

overlooked by their father and do not deprive them of your

mektubunda Haydn’a şu sözlerle aktarır: “Çocuklarını

generous friendship which I respect. “
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hoşuma gidiyor. Onları soylulara çaldık; keşke Alman
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büyük bir dünyaya göndermeye karar veren baba, onları o dönemde meşhur bir insanın koruması ve onlara
öncülük etmesi gerektiğini düşünmüştü. Sonunda en
iyi dostlar haline gelmişlerdi. Ben de aynı yolla size 6
çocuğumu gönderiyorum. Lütfen onları nezaketle; bir
baba, bir yol gösterici ve bir arkadaş olarak alınız. Ancak size yalvarıyorum, lütfen babalarının gözünden kaçan hatalar için anlayış gösteriniz ve saygı duyduğum
cömert dostluğunuzu esirgemeyiniz.”

Mozart Viyana’yla doğdu
Mozart ve babasının birbirine yazdığı mektuplar yalnızca sanat tarihçileri değil, dahi müzisyenin hayatına
ilgi duyan herkes için önemli birer belge niteliği taşır.
Mozart’ın mektuplarında tüm kalbini açtığı, saygı sınırları çerçevesinde tartışabildiği tek isim muhtemelen
babasıdır. Başarılarını, sıkıntılarını, bazen nefretlerini
ve aşklarını mektup satırlarına döken Mozart, babasından kimi zaman hafif azar içeren ancak çoğu zaman
onu arkasında hissetmesini sağlayan cevaplar alır.

Mozart was born with Vienna
The letters written by Mozart and his father to each other
are important documents not only for art historians but also

Mannheim’da tanıştığı, suflörlük ve nota kopistliği ya-

for all those interested in the life of the genius musician.

pan Fridolin Weber’in kızı Aloysia’ya âşık olan Mozart,

Probably the only person to whom Mozart opened his heart

bu ilgisini babasına yazdığı mektupta şu sözlerle ifade

fully and had discussions within the limits of respect in his

eder: “De Amicis için bestelediğim aryayı çok güzel

letters is his father. Writing his successes, problems, hatred

söylüyor... Tatlı, temiz bir sesi var ve harika şarkı söy-

and love, Mozart got responses which were at times slightly

lüyor.” Mozart daha sonra Aloysia’ya evlenme teklifi

reprimanding but made him feel backed most of the time.

Mozart ve babasının birbirine
yazdığı mektuplar yalnızca sanat
tarihçileri değil, dahi müzisyenin
hayatına ilgi duyan herkes için
önemli birer belge niteliği taşır.

Having fallen in love with Aloysia, the daughter of Fridolin

The letters written by Mozart
and his father to each other
are important documents not
only for art historians but also
for all those interested in the
life of the genius musician.

Weber with whom he met in Mannheim and who prompted
and wrote musical notes, Mozart expressed his interest to
his father with the following words: “She sings beautifully
the aria I composed for de Amicis… She has a sweet, clear
voice and she sings magnificently.” Mozart would later
propose to Aloysia, become overwhelmed with sorrow
after having been rejected; and a short while later would
marry Weber’s other daughter Constanze. Attached to her
with great love, Mozart was separated from his wife during
the period when he stayed in Mainz. In the letter dated 17
October 1790 which he wrote to send to his wife, Mozard
began by saying, “Catch! A surprising number of kisses fly
in the air.” At the end of the letter he added the note, “While
writing the last page, tears started falling one after another
on the sheet.”
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edecek, reddedilince büyük bir hüzne boğulacak, bir

On the birhday greeting he wrote to his father on 8 No-

zaman sonra ise Weber’in diğer kızı Constanze’yle

vember 1777, Mozart called out to him with the following

evlenecektir. Ona büyük bir aşkla bağlanan Mozart,

words: “My dear father, I cannot express my feelings with

Mainz’da bulunduğu sürede eşinden ayrı kalır. 17 Ekim

poetry, I am not a poet; I cannot express my feelings with

1790 tarihinde eşine göndermek üzere kaleme aldığı

shadow and light, I am not a painter; I cannot express my

mektuba “Yakala! Şaşırtıcı sayıda öpücük uçuyor hava-

thoughts with acts, either, I am not a dancer. However, I can

da” diye başlar. Mektubun sonuna “Son sayfayı yazar-

do it all with music. I am a musician. Tomorrow, I will play to

ken kağıdın üzerine birbiri ardına gözyaşları düşmeye

celebrate your birthday. I wish you a long life enough that

başladı” notunu ekler.

you will witness not a new thing being composed in music.”

8 Kasım 1777’de Manheim’dan babasına yazdığı do-

In the years when Mozart put these words on paper, he was

ğum günü tebriğinde ise ona şu samimi cümlelerle

this time on European tour with his mother. Even though he

seslenir: “Çok sevgili babacığım. Duygularımı şiirle ak-

was known as a successful musician in many cities, he could
not earn enough money. In a letter dated 7 February 1778,
which he wrote to his father who thought that he should
return to Salzburg from Manheim, he said, “I am a composer and I was born to become one of the great ones. I
cannot fritter away the talent of composition which God has
generously gifted me.” Having moved on from Mannheim
to Paris, Mozart lost his mother in this city. The fact that his
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father said to him in a letter, “If your mother had returned
from Mannheim to Salzburg instead of Paris, she wouldn’t
have died” pushed him into a guilty conscience. Sad, disappointed and with the unhappiness of leaving his career
incomplete, he returned to Salzburg and started working
under the auspices of the archbishop.

“Ben bir müzisyenim. Yarın sizin doğum
gününüzü kutlamak için çalacağım. Size,
müzikte yeni hiçbir şeyin bestelenemeyeceği
yılları görecek kadar uzun bir ömür dilerim.”
“I am a musician. Tomorrow, I will play
to celebrate your birthday. I wish you a
life long enough that you will witness not
a new thing being composed in music.”
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taramam, şair değilim; kendimi gölgeler ve ışıkla ifade

However, he was in bad terms with the archbishop. Mozart

edemem, ressam değilim; düşüncelerimi hareketlerle

didn’t want to deal with his musical works. He gave one of

de açıklayamam, dansçı değilim. Ama bunların hepsini

the most important decisions of his life and settled in Vienna

seslerle yapabilirim. Ben bir müzisyenim. Yarın sizin do-

in 1780. Living in this city until his death, Mozart produced

ğum gününüzü kutlamak için çalacağım. Size, müzikte

his most famous works “The Abduction from the Seraglio”

yeni hiçbir şeyin bestelenemeyeceği yılları görecek ka-

in 1781, “The Marriage of Figaro” in 1786 and “Don Giovanni”

dar uzun bir ömür dilerim.”

in 1787.

Mozart bu satırları kaleme aldığı yıllarda bu sefer

A musical genius and a source of inspiration for many fa-

annesiyle Avrupa turundadır. Pek çok şehirde başa-

mous musicians, Mozart sheds light on both his own life and

rılı bir müzisyen olarak tanınmasına karşın yeterince

the history of music with the letters he wrote and received.

para kazanamamaktadır. Mannheim’dan Salzburg’a

The letters were attributed so much importance that today

dönmesi gerektiğini düşünen babasına 7 Şubat 1778’de

there are hundreds of fake letters claimed to be related to

yazdığı bir mektupta “Ben bir besteciyim ve büyüklerden olmak için doğdum. Tanrının bana cömertçe sunduğu bu bestecilik yeteneğini ziyan edemem” demiştir.
Manheim’dan Paris’e geçen Mozart, bu şehirde annesini kaybeder. Babasının mektupta ona “Eğer annen
Mannheim’dan Paris yerine buraya, Salzburg’a dönmüş olsaydı, ölmeyecekti” demesi Mozart’ı büyük bir
suçluluk psikolojisine iter. Acılı, kırgın, kariyerini yarım
bırakmanın verdiği mutsuzlukla Salzburg’a dönerek
başpiskoposun maiyetinde çalışmaya başlar.
Ancak başpiskoposla arası son derece bozuktur.
Mozart onun müzik işleriyle ilgilenmek istemiyordur.
Hayatının en önemli kararlarından birini verir ve 1780
yılında Viyana’ya yerleşir. Hayatının sonuna kadar bu
şehirde yaşayan Mozart, 1781 yılında “Saraydan Kız
Kaçırma” (Die Entführung aus dem Serail), 1786’da
“Figaro’nun Düğünü” (Le nozze di Figaro) ve 1787’de
“Don Giovanni” (Il dissoluto punito, ossia il Don Giovanni) adlı en meşhur eserlerini verir.
Bir müzik dahisi ve pek çok ünlü müzisyenin ilham kaynağı Mozart, yazdığı ve aldığı mektuplarla hem kendi
yaşamına hem de müzik tarihine ışık tutar. Mektuplar o
kadar önemsenir ki günümüzde Mozart’la ilgisi olduğu
söylenen yüzlerce uydurma mektup bulunmaktadır. Bu
mektuplarda Mozart insanüstü yeteneklere sahip, tanrının bir mucizesiymiş gibi yansıtılmak istenmektedir.
Ancak tarihî gerçeklere göre Mozart başarısını yalnızca
yeteneğine değil, her gün disiplinli bir şekilde piyano
başında çalışmasına da borçludur.

Mozart. These letters want to reflect Mozart as someone
with supernatural talents and a miracle of God. However,
according to historical facts, Mozart owed his success not
only to his talent, but also working on the piano everyday in
a disciplined manner.

Anıl Erdem
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Türk popunda
bİr fenomen

Sezen Aksu
A phenomenon of
Turkish pop
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Türk pop müziğine yön vermiş isimlerin başında geliyor şüphesiz
Sezen Aksu. Şarkıları, albümleri yayımlandığı yıllarda haftalarca, aylarca
listelerin zirvesinde kalıyor; insanların dillerinden düşmüyor. Sezen Aksu
bir şarkıcı olmanın ötesinde nevi şahsına münhasır bir fenomen; tarz
yaratmış isimlerden biri. Onun Türk pop müziğini şekillendirişini ise sadece
şarkılarıyla açıklamak mümkün değil. Başka sanatçılarla paylaştığı
besteler, yaptığı ortak çalışmalar, genç şarkıcılara verdiği destekler... Bütün
bunlar hesaba katıldığında tam bir sanatçı portresi çıkıyor karşımıza.
No doubt that Sezen Aksu is the leading name among those that dominated
the Turkish pop music. Her songs and albums remain on the lists for weeks
and months in the years when they are released; are sung continuously by
people. Beyond a singer, Sezen Aksu is an idiosyncratic phenomenon and a
figure who has created a style. It is not possible to explain how she shaped the
Turkish pop music with her songs only. The compositions that she shared with
other artists, her joint works and her support to young artists… When all these
are taken into consideration, we see the portrait of a complete artist.

İki öğretmenin kızı olarak Denizli’nin Sarayköy ilçesin-

Fatma Sezen Yıldırım, with her name at birth, was born

de dünyaya gelir, doğum adıyla Fatma Sezen Yıldırım.

in the Sarayköy district of Denizli as the daughter of

Tarih 13 Temmuz 1954. Annesi Selanik’ten mübadele ile

two teachers. The date was 13 July 1954. Her mother is

gelmiş Şehriban Hanım, babası Rizeli Sami Bey. Bir de
Nihat adında küçük kardeşi var. Aile Sezen daha 3 yaşındayken İzmir’e taşınır, yani Sezen’in asıl şahsiyetinin
şekilleneceği yere. Anne ve baba bir öğretmen evinden
bekleneceği üzere tam bir disiplin altında büyütmek ister
çocuklarını. Belki de bu yüzden, ele avuca sığmaz uçarı
bir karakteri olur Sezen’in. Küçükken “cüce bela” derler
ona. Büyüdükçe sokaklarda bağıra çağıra şarkı söyler,
saçının rengini sürekli değiştirir, bir coşar, bir bunalıma

Şehriban Hanım who arrived from Thessaloniki during
the population exchange, her father is Sami Bey from
Rize. She has a younger brother whose name is Nihat. The
family moved to İzmir, where her main character would
be shaped when Sezen was 3 years old. As to be expected
from a teacher’s house, the mother and father wanted
to raise their children under full discipline. Perhaps that
is why Sezen had a handful and lewd character. When

girer... Tiyatro, resim, dans dersleri alır. Bir ara kafayı

she was small, she was called the “gamine dwarf”. As she

dansöz olmaya takar. Yıllar sonra ise “Allah babama

grew, she sang loudly in the streets, changed the color

acıdı da şarkıcı oldum” diyecektir.

of her hair continuously; she was either overflowing or
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İzmir Kız Lisesi’ni bitiren Sezen, Ege Üniversitesi Ziraat
Fakültesi’ne kaydını yaptırır. 18 yaşında bir heyecanla
ilk evliliğini yapar, ama evlendikten üç gün sonra bunu
yürütemeyeceklerini anlayınca ayrılır genç eşinden. Üniversitede ise soyadını alacağı ikinci eşi Ali Engin Aksu ile
tanışır. Kantinde şarkı söylerken Sezen’e “Burası pavyon
değil okul” demiştir genç jeoloji asistanı. Fakat bu evliliği de uzun süreli olmaz. İlginç bir nokta, Sezen’in 1973
yılının 18 Haziran’ı ile 27 Kasım’ı arasında İzmir Telefon
Başmüdürlüğü’nde stajyer memur olarak çalışmasıdır.
Matematik öğretmeni Hakkı Türkmen, Sezen için yazdığı
referansta ondan “ahlak ve karakter yönünden temiz bir
insan” olarak bahseder. Fakat müziğe olan ilgisi bu işi
bırakmasını gerektirir.

“Haydi Şansım”
Sezen Aksu, müzik piyasasındaki ilk deneyimini henüz
16 yaşındayken yaşar. 1970’te Hafta Sonu dergisinin
düzenlediği yarışmada 6’ncı olur. Yarışmanın 1’incisi ise
Nilüfer’dir. Üniversiteden ayrıldıktan sonra, İzmir Radyosu Ses Sanatçıları Derneği’ndeki derslere devam eden
Sezen, 1975’te Sezen Seley adını kullanarak üç şarkılık
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depressed… She took courses on theatre, painting and

Sezen Aksu,
1973 yılında
İzmir Telefon
Başmüdürlüğü’nde
stajyer memur
olarak çalışır.
In, 1973 Sezen
Aksu worked as
an intern officer
at the Directorate
of Telephone
in İzmir.

dance. For a while, she was obsessed with being a belly
dancer. Years later she would say, “Allah had mercy on
my dad that I became a singer.”
After graduating from the İzmir Girls’ High School, Sezen
enrolled in Ege University’s Faculty of Agriculture. She
excitedly got married for the first time at the age of 18
and divorced her young husband three days after she
realized she couldn’t make it work. At the university, on
the other hand, she met her second husband Ali Engin
Aksu, of whose surname she would bear. While singing
in the buttery, the young geology assistant had told her,
“This place is not a night club but a school”. However, this
marriage did not last long, either. An interesting point was
that Sezen Aksu worked as an intern officer at the General Directorate of Telephone in İzmir. In the reference
he wrote for her, her mathematics teacher Hakkı Türmen
talked about Sezen as “a clean person in terms of ethics
and character”. However, her interest in music required
that she quits her job.
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“Haydi Şansım” başlıklı 45’liği çıkarır. Sonuç tam bir fiyaskodur. Görünürde Sezen’in şansı tutmamıştır. Fakat
1976’da çıkan üçüncü 45’lik ile turnayı gözünden vurur.
Bu plaktaki iki şarkıdan biri Şanar Yurdatapan, diğeri ise
Atilla Özdemiroğlu imzası taşır. Plak çok satanlar listesinde zirveye çıkar.

“Come On My Chance”
Sezen Aksu had her first experience in the music market
when she was only 16. She ranked 6th in the competition
held by the Hafta Sonu magazine in 1970. The winner of
the competition was Nilüfer. Having continued her courses in the İzmir Radio Vocal Artist Association after leaving

İstanbul’a taşınan Sezen Aksu, 1976’dan itibaren Bebek

the university, she released a vinyl of three songs called

Belediye Gazinosu’nda sahne almaya başlar. Artık çok

“Haydi Şansım” (Come On My Chance) in 1975 by using

verimli bir döneme girmiştir. Ardı ardına 45’likler çıkaran

the name Sezen Seley. The result was a complete wash-

Aksu, 1977’de “Serçe” albümünü hazırlar. Bunu 1979 yı-

out. Apparently, Sezen did not have the chance. However,

lındaki ilk film deneyimi takip eder. Bulut Aras’la birlikte

with the vinyl she released in 1976, she hit the mark. One

Atıf Yılmaz’ın yönettiği “Minik Serçe” filminde oynar. Film

of the two songs in this record had the signature of Şanar

“A Star is Born” adlı yabancı bir yapımdan uyarlamadır

Yurdatapan and Atilla Özdemiroğlu. This record hit the

ve bir starın düşüşünü bir diğerinin ise yükselişini konu

top on the best-seller list.

alır. Çok rağbet görmeyen filmden Sezen Aksu’ya kalan
en büyük şey şüphesiz “minik serçe” lakabıdır. O artık
Türk popunun minik serçesidir.

Having moved to İstanbul, Sezen Aksu started to take
the stage in the Bebek Municipality Club starting from
1976. She went into a productive period. Releasing vinyls

1980’li yıllar Sezen Aksu’nun hem tam anlamıyla zirveye

one after another, Aksu prepared the “Serçe” (Sparrow)

oynadığı hem de çok yönlülüğünü gösterdiği bir döneme

album in 1977. This was followed by her first film expe-
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işaret eder. 1981 yılında evlendiği Sinan Özer’den oğlu

rience. She appeared with Bulut Aras in the move called

Mithat Can dünyaya gelir. Bu mutluluğun yanı sıra ardı

“Minik Serçe” (Little Sparrow) directed by Atıf Yılmaz. The

ardına her biri ayrı bir olay olan albümler ortaya çıkar.

movie was an adaptation of a foreign production called

1982 “Firuze”, 1984 “Sen Ağlama”, 1989 “Sezen Aksu Söy-

“A Star is Born” and treated the fall of star as well as the

lüyor”… Kavuşamamış âşıklar, kırgınlıklar, hayal kırıklık-

rise of another.

ları… Hem hüznü hem neşeyi, hem öfkeyi hem sevinci,
hem hazzı hem tatmin olmamışlığı aynı anda anlatabilen şarkılar gelir. Onno Tunç, Atilla Özdemiroğlu gibi ustalarla çalışmalar devam eder. Sezen Aksu diğer yandan
“Aile Gazinosu” adıyla hazırladığı müzikalde hem yedi
farklı karakteri canlandırır hem de Adile Naşit, Şener
Şen, Ayşen Gruda, Altan Erbulak gibi ustalarla birlikte
çalışır. 1986’da ise “Bin Yıl Önce Bin Yıl Sonra” adında
başka bir müzikalde oynayacak, Türkiye ve dünyadaki
gelişmeleri tiye alacaktır. Müzikal kapalı gişe sahnelenir.
Bu dönemde hayal kırıklıkları ve başarılar kol kola gider.
Sezen Aksu üç defa Eurovision’a katılmak için elemelere
girer ama üçünde de Türkiye finallerine kalsa da Euro-

Not met with much favor, the biggest thing that remained
from the movie to Sezen Aksu was without doubt the nickname “little sparrow”. She then became the little sparrow
of the Turkish pop.
The 1980s point out to a period when Sezen Aksu aimed
for the top in the fullest sense and showed her versatility,
as well. From Sinan Özer, whom she married in 1981, her
son Mithat Can was born. Besides this happiness, she released many albums, each one a great success. “Firuze”
in 1982, “ Sen Ağlama” (Don’t You Cry) in 1984, “Sezen
Aksu Söylüyor” (Sezen Aksu Sings) in 1989… Lovers ununited, resentments, and disappointments… Came the songs,

vision’a seçilmeyi başaramaz. İşin garibi Sezen Aksu’nun

which tell of sadness and joy; anger and merriment,

en parlak yıllarında yaşanmaktadır bu durum. “Firuze”

pleasure and dissatisfaction at the same time. She con-

albümüyle Hey dergisinin “Yılın Kadın Sanatçısı” ödülü-

tinued to work with the masters such as Onno Tunç and

nü almıştır. TRT’nin Sezen Aksu’ya uyguladığı ambargo

Atilla Özdemiroğlu. On the other hand, in a musical which

1985 yılında sona erince artık televizyon da Aksu’nun

she prepared under the name “Aile Gazinosu” (Family
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Club), she roleplayed seven characters and worked with

1980’li yıllar Sezen
Aksu’nun hem tam
anlamıyla zirveye
oynadığı hem de çok
yönlülüğünü gösterdiği
bir döneme işaret eder.
The 1980s point out
to a period when
Sezen Aksu aimed for
the top in the fullest
sense and showed
her versatility, as well.

the masters such as Adile Naşit, Şener Şen, Ayşen Gruda
and Altan Erbulak, as well. In 1986, she would play in
another musical “Bin Yıl Önce Bin Yıl Sonra” (A Thousand
Years Ago, A Thousand Years Later) and mock the developments in Turkey and in the world. The musical played
full house.
In this period, disappointments and successes went hand
in hand. Sezen Aksu participated thrice in the auditions to
attend the Eurovision, but she did not manage to participate even though she made it to the Turkish finals in all
three of them. The weird thing was that this situation occured at her heyday. She was accorded the “Female Artist
of the Year Award” of the Hey magazine with her “Firuze”
album. When the embargo placed on Sezen Aksu by the
Turkish Radio and Television Corporation (TRT) ended in
1985, the television programs were full of Sezen Aksu’s
songs. This situation led to the boom of her album “Sen
Ağlama” (Don’t You Cry) dated 1984. The album was on
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şarkıları ile dolup taşar. Bu durum 1984 tarihli “Sen Ağ-

the lists for over a year. In the reader survey of the Onyedi

lama” albümünün bir anda patlamasına yol açar. Albüm

magazine, Sezen Aksu would be the “Greatest Female

bir yılı aşkın listelerde kalır. Onyedi dergisinin okuyucu

Artist” of 1985.

anketinde 1985 yılının “En Büyük Kadın Sanatçısı” yine
Sezen Aksu çıkacaktır.

“Gülümse hadi gülümse”

“Smile, come on smile “
In 1989, Sezen Aksu showed up in the cinema for the second time with Ferhan Şensoy in the movie called “Büyük

Sezen Aksu 1989 yılında Ferhan Şensoy ile birlikte oy-

Yalnızlık” (Great Loneliness) directed by Yavuz Özkan. In

nadıkları, Yavuz Özkan imzalı “Büyük Yalnızlık” filmiyle

the beginning of the 1990s, she reached the top in her

ikinci defa sinemada boy gösterir. 1990’ların başında ise

music career. The “Gülümse” (Smile) album, the musi-

müzik kariyerindeki zirveye ulaşır. Müzik yönetmenliğini

cal director of which was Onno Tunç and dated 1991, hit

Onno Tunç’un yaptığı 1991 tarihli “Gülümse” albümü 3,5

the lists with a sale of over 3.5 million. The song after

milyonun üstünde satarak listeleri altüst eder. Albüme

which the album was named was a work of Sezen Aksu

adını veren şarkı Kemal Burkay’ın aynı adlı şiirinden bes-

composed after Kemal Burkay’s poem of same name.

telenmiş bir Sezen Aksu eseridir. Aynı dönemde Kanal

Preparing the Sezen Aksu Show in Channel 6 in the same

6’da Sezen Aksu Show’u hazırlayan sanatçı, 1990’ların

year, the artist took a different role in her life on stage by

ortalarında Uğur Yücel’le birlikte kabare tarzında sahne

preparing a cabaret style stage show with Uğur Yücel in

şovları yaparak sahne hayatında da farklı bir rol üstlenir.

the mid-1990s.

Müzik kariyerinin yanı sıra Sezen Aksu’nun diğer bir

Besides her musical career, another important feature

önemli yönü de yine bu yıllarda kendini gösterir. Aksu

of Sezen Aksu showed itself in those years. Sezen Aksu

çoğu kendisine vokalistlik yapmış birçok ismin albümü-

brought about fresh blood to the music market by un-

nün yapımcılığını üstlenerek müzik piyasasına taze kan

dertaking the production of the albums of many per-

getirir. Bu isimler arasında Sertab Erener, Levent Yüksel,

sonnages, most of whom had been her vocalist. Among
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Yıldız Tilbe, Işın Karaca, Aşkın Nur Yengi, Zeynep Casalini
akla ilk gelenlerdir.
Aksu 1990’ların sonlarına doğru artık Türkiye’yi farklılıkların birliği olarak algılayan işlere imza atmaya başlar.
1995 tarihli “Işık Doğudan Yükselir” albümü Anadolu
müziğine daha fazla açıldığının bir göstergesidir. Arada
yine başarılı albümler çıkaran Aksu, 2000’lerin başında
ise bu sefer Türkiye Konserleri adı altında hem Türkiye
hem de Avrupa’da farklı etnik kökenden şarkı ve müzisyenlere sahnede yer verdiği konserler dizisini gerçekleştirir. Aynı zamanda sosyal sorumluluk kampanyası
olarak 22 “Kardelenler” konseri vererek okula gidemeyen kızlara yardımcı olmaya çalışır. Şarkı sözleri, ilk cildi
2006, ikincisi 2016 yılında çıkan Eksik Şiir adlı kitapta
toplanır. 2010’da ise Amerikan NPR radyosu tarafından
hazırlanan “Yaşayan 50 Büyük Ses” listesinde Aksu’ya
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da yer verilir.

Sanatçının şarkı
sözleri, ilk cildi
2006, ikincisi 2016
yılında çıkan
Eksik Şiir adlı
kitapta toplanır.
The artist’s lyrics
were collected in a
book called Eksik Şiir,
the first volume of
which was published
in 2006, whereas the
second in 2016.

these names, Sertab Erener, Levent Yüksel, Yıldız Tilbe,
Işın Karaca, Aşkın Nur Yengi, Zeynep Casalini are the first
to spring to mind.
Towards the end of the 1990s, Aksu started to perform
works which treated Turkey as the unity of differences.
Her “Işık Doğudan Yükselir” (Out of the East, Light) album was a sign that she opened herself further to the
Anatolian music. Releasing successful albums again in
between, Aksu held a concert series titled “Türkiye Konserleri” (Concerts of Turkey) in the beginning of 2000s in
which she introduced on stage songs and musicians of
different ethnic origins in Turkey and in Europe. Meanwhile, she tried to help the girls who couldn’t go to school
by giving 22 “Kardelenler” concerts as a social responsibility campaign. Her lyrics were collected in a book called
Eksik Şiir (Incomplete Poem), the first volume of which
was published in 2006, whereas the second in 2016. In
2010, Aksu was on the “50 Great Voices Alive” list prepared by the American Radio NPR.
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“Şimdi bana kaybolan yıllarımı verseler...”
İzmir’in başına buyruk kızı bugün Türk pop müziğini derinden etkilemiş büyük bir şarkıcı, söz yazarı, besteci ve
yapımcı olarak karşımızdadır. Aksu 1970’lerden bugüne
400’den fazla esere imza atar. 2016 yılında sahnelere
veda ettiğini söyleyen sanatçı müzik çalışmalarına ise
ara vermeksizin devam ediyor. Bu yılın Ocak ayında
“Biraz Pop Biraz Sezen” adıyla 23. stüdyo albümünü çıkaran Aksu, sözleri ve bestelerinin ötesinde insanın içine
dokunan sesiyle sevenlerine ulaşmaya devam ediyor.
Şurası açık ki geçmiş, Sezen Aksu için kaybolan yıllardan
ziyade zengin hatıralarla dolu.

Sezen Aksu 1970’lerden
bugüne 400’den fazla
esere imza atar. 2016
yılında sahnelere veda
ettiğini söyleyen sanatçı
müzik çalışmalarına ise
ara vermeksizin devam
ediyor.
Sezen Aksu has had
her signature under
over 400 works since
the 1970s until the
present. The singer, who
expressed that she bid
farewell to the stage
in 2016, continues her
musical works without
giving a break.
“If they were now to give me back my lost years…”
The self-ordained girl of İzmir is today a great singer,
song writer, composer and producer who has deeply
influenced the Turkish pop music. Aksu has had her signature over 400 works since the 1970s until the present.
The singer, who expressed that she bid farewell to the
stage in 2016, continues her musical works without giving
a break. In the January of this year, she released her 23rd
album “Biraz Pop Biraz Sezen” (A Little Bit of Pop, A Little
Bit of Sezen). Exceeding the lyrics and compositions, she
continues to reach those who love her with her touching
voice. It is apparent that for Sezen Aksu the past is full of
very rich memories instead of lost years.
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GeçmİŞİN POSTASI
POST OF THE PAST
Esirgeyen, bağışlayan Allah’ın adıyla!

In the name of Allah, the compassionate, the merciful!

Allah’ın Elçisi Muhammed’den Rum Büyüğü

From the Prophet Mohammed to the Great Greek

Herakliyus’a…

Heraclius…

Doğru yola hidayet olana selam olsun. Seni İslam’a

Greetings to those who find the true path. I invite you to

davet ediyorum. Müslüman ol, selameti bulursun. Sana

believe in Islam. Be a Muslim. You will find peace. Allah

Cenab-ı Hak iki kere sevap verir. Kabul etmediğin tak-

will make you merit twice. If you do not accept it, the

dirde senin ve sana tâbi olanların günahı senin üstüne-

sin of you and those who follow you will be upon you. O

dir. Ey ehl-i kitap, gelin fikir birliği edelim ve Allah’tan

People of the Book, let’s agree on it and let’s not worship

gayrisine tapmayalım. Kabul ettiğiniz takdirde Müslü-

other than Allah. If you accept it, please inform me that

man olduğunuzu bildiriniz.

you have become a Muslim.

Hazreti Muhammed (s.a.v) İslamiyet’i yaymak için dünyanın dört bir yanına çeşitli mektuplar göndermiştir. Bu mektuplarda hükümdarlar ve halkları hak din olan İslam’ı kabule davet edilmiştir. Peygamberimizin hitap gücünü ve hoşgörüsünü
sergileyen, onun üstün ahlakının bir göstergesi olan kıymetli mektuplar, Müslümanlığın kabulü halinde ilgili hükümdar ve
halkına sevap müjdesini içermektedir.
The Prophet Muhammad sent several letters to the four corners of the world in order to spread Islam. In these letters,
the emperors and their people were invited to Islam, which is the divine religion. These valuable letters, which symbolize the addressing power and tolerance of our Prophet and an indicator of his good moral, contain the good news of
good deed for the relevant emperor and his people.
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Tel: Extremely urgent
Ankara, 21 Nisan 1920

Ankara’ya acele tezkere
Kolordulara (K. O. 14 Vekâletine)
Fırka 61 Kumandanlığına, Refet Beyefendiye,
Bilûmum Vilâyata, Müstakil Livalara, Müdafaai Hukuk
Heyeti Merkeziyelerine, Belediye Riyasetlerine
1 – Bimennihilkerim Nisanın 23’üncü cuma günü, cuma
namazını mütaakıp Ankara’da

			

Ankara, 21 April 1920

To the Army Corps (Vice Commandership of the 14 th
Army Corps), the 61st Division Commandership, Mister Refet, Independent Districts, the Central Delegations of the Union for the Defence of Law and the
Municipalities,
1 - The Grand National Assembly will be opened in Ankara after the Friday prayer on Friday, 23 April with the

Büyük Millet Meclisi küşat edilecektir.

blessing of Allah.

2 – Vatanın istiklâli, makamı refü hilâfet ve saltanatın

2 - By scheduling as such the opening day of the

istihlâsı gibi en mühim ve hayati vezaifi ifa edecek olan

Grand National Assembly, which will assume the most

bu Büyük Millet Meclisi’nin yevmi küşadını cumaya

important and vital duties such as ensuring the inde-

tesadüf ettirmekle yevmi mezkûrun mebrukiyetinden

pendence of the homeland as well as of saving the

istifade ve bilûmum mebusini kiram hazaratı ile Ha-

supreme chairs of the caliphate and sultanate, we shall

cıbayramı Veli camii şerifinde cuma namazı eda olu-

benefit from the holiness of that day by performing the

narak envarı Kuran ve salâttan da istifaza olunacaktır.

Friday prayer at the Hacı Bayram Veli Mosque, shall

Badessalât lihyei saadet ve sancakı şerifi hamilen

draw inspiration from the light of the Qur’an and of the

dairei mahsusaya gidilecektir. Dairei mahsusaya dahil

salaat, as well. After the prayer, we shall go where the

olmazdan evvel bir dua kıraatiyle kurbanlar zepholu-

Assembly will convene after taking with us the Relics of

nacaktır. İşbu merasimde camii şeriften bed’ile dairei

Mohammed. Before entering the Assembly, sacrifices

mahsusaya kadar kolordu kumandanlığınca kıtaatı

shall be made in the company of prayers. In this cer-

askeriye ile tertibatı mahsusa alınacaktır.

emony, the military troops of the Army Corps will take
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3 - Yevmi mezkûrun teyidi kutsiyeti için bugünden iti-

the order of parade starting from the Mosque to the

baren merkezi vilâyette vali beyefendi hazretlerinin

Assembly building.

tertibiyle hatim ve Buharii şerif tilâvetine bed’olunacak
ve hatmi şerifin son aksamı teberrüken cuma günü
namazdan sonra dairei mahsusa önünde ikmal edile-

3 - In order to emphasize the holiness of the opening
day, starting from today, the entire Our’an as well

cektir.

as the Sahih al-Bukhari shall start be read in the city

4 – Mukaddes ve mecruh vatanımızın her köşesinde

Distinguished Governor; and for good luck, the last

aynı suretle bugünden itibaren Buhari ve hatemati
şerife kıraatine şuru edilerek cuma günü ezandan
evvel minarelerde salâvatı şerife okunacak ve esna-

center within the order that will be organized by the
parts of the Qur’an shall be read in the place where the
Assembly will gather after the prayer on Friday.

yi hutbede hilâfetmaabımız padişahımız efendimiz

4 - Similarly, starting from today, in every corner of

hazretlerinin nam namii humayunu zikredilirken zatı

our holy and wounded country, the entire Qur’an and

şevketsimatı padişahilerinin ve memaliki şahaneleriyle

the Sahih al-Bukhari shall start to be read and the sela

bilûmum tebaai mülûkânelerinin bir an evvel nail halâs

will be recited before the adhan on minarets on Friday.

ve saadet olmaları duası ilâveten tezkâr olunacak

While the Qur’an is recited, the sacred name of our

ve cuma namazının edasından sonra da ikmali hat-

Esteemed Sultan and the Caliph will be mentioned and

medilerek makamı muallâyi hilâfet ve saltanatın ve

additional prayers will be performed so that the glo-
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bilcümle aksamı vatanın halâsı maksadiyle vukubulan

rious country of the supreme being of our Master the

mesaii millîyenin ehemmiyet ve kutsiyeti ve her ferdi

Sultan and his subjects are rescued immediately and

milletin kendi vekillerinden mürekkep olan bu Büyük

delivered to bliss; and after the Friday prayer is per-

Millet Meclisi’nin tevdi eyliyeceği vezaifi vataniyeyi

formed, the reciting of the Qur’an shall be completed

ifaya mecburiyeti hakkında mevizeler iradolunacaktır.

and preaches will be made explaining the importance

Badehu halife ve padişahımızın, din ve devletimizin,

and sacredness of the national struggle taken on to

vatan ve milletimizin halâsı, selâmeti ve istiklâli için dua

save the supreme office of the caliphate and sultanate

edilecektir. Bu merasimi diniye ve vataniyenin ifasından

and the lands of the entire country; each and every sin-

ve camilerden çıktıktan sonra bilâdı Osmaniyenin her

gle individual has the obligation to perform the duties

tarafında, makamı hükümete gelinerek Meclis’in küşa-

conferred by this Grand National Assembly composed

dından dolayı resmen tebrikât icra edilecektir. Her ta-

of its own deputies. Later, we shall pray for the salva-

rafta cuma namazından evvel münasip surette mevlidi

tion, prosperity and future of our Caliph and Sultan,

şerif okunacaktır.

our religion and state as well as of our fatherland and

5 – İşbu tebliğin hemen neşrü tamimi için her vasıtaya müracaat olunacak ve serian en ücra köylere, en
küçük kıtaatı askeriyeye, memleketin bilûmum teşkilât
ve müessesatına iblâğı temin edilecektir. Ayrıca, büyük
levhalar halinde her tarafa tâlik ve mümkün olan mahallerde tabı ve teksir ve meccanen tevzi edilecektir.
6 – Cenabı haktan muvaffakıyeti kâmile tazarru olunur.

nation. After performing this religious and national ceremony and leaving the mosques, official greetings owing to the opening of the Assembly in the four corners of
all Ottoman districts shall be carried out by arriving at
the government offices. Mevlid-i Şerif shall be recited
appropriately everywhere before the Friday prayer.
5 - Every means shall be used to communicate this notification by quickly publishing it and it shall be ensured
that it is conveyed to the farthest villages, to the small-

Heyeti Temsiliye namına
Mustafa Kemal

est troops, and all the institutions and organizations of
the fatherland. In addition, it shall be hung everywhere
as great plaques and shall be printed and distributed
for free where possible.
6 - We call upon the Almighty Allah that he makes us
completely successful.

In the name of Representative Committee
Mustafa Kemal

Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk, Cilt I: 1919-1920,
(İstanbul: MEB Yayınları, 2000) s. 431-432.
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Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışını müjdeleyen ve yurdun dört bir yanına gönderilen bu telgrafın tarihsel önemi bulunuyor. Meclis’in açılış günüyle ilgili detayları açığa kavuşturan ve gerçekleştirilecek dinî ve vatani merasime vurgu yapan
telgrafta, savaşın devam ettiği o zor günlerde milletin Büyük Millet Meclisi’nin vereceği vatani görevleri yerine getirmeye
mecbur olduğunun da altı çiziliyor.
This telegraph, which heralds the opening of the Grand National Assembly of Turkey and which was sent to the four
corners of the country, has historical importance. While shedding light on the details regarding the Assembly’s opening
day, the telegraph emphasizes the religious and national ceremonies to be carried out and therefore, it is underlined
that the nation has to perform the national duties which shall be given by the Grand National Assembly in those tough
days during which the war continued.

Elvin Otman

Communication technologies

İletişim teknolojileri

İLETİŞİM ARTIK CEPTE:
CEP TELEFONLARI
Communication
in Pocket: Mobile
Phones
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Soğuk Savaş döneminin sonlanmasıyla hızlanan
küreselleşme, canlanan siyasi ve ekonomik yaşam, insanların
hızlı ve kolay iletişim ihtiyacını da önemli ölçüde artırdı. Bilim
insanları ve girişimciler, kablolara bağlı telefon iletişimini
serbest hale getirmeyi ve telefonu mekanların dışına
çıkararak her yerde kolayca kullanabilmeyi hayal etmeye
başladı. Son 20 yılda gündelik hayatımızı baştan aşağı
değiştiren cep telefonları işte bu hayalin gerçeğe dönüşmüş
haliydi. Teknoloji telefonlarla cebimize girerken artık hiçbir
şey eskisi gibi olmayacaktı.
Revitalized political and economic life and rapid
globalization after the end of Cold War majorly increased
the need for fast and easy communication. Scientists and
entrepreneurs started to dream about getting rid of the
cables and set the telephones “free” and about using them
easily wherever. Through mobile phones that changed
our lives entirely in the last 20 years, a dream came true.
Nothing would be the same after technology entered inside
our pockets by smartphones.

Telefonun icadı iletişim teknolojileri tarihini baştan aşağı

The invention of the telephone entirely changed the history

değiştirdi. Kablolar üzerinden yapılan telefon görüşme-

of communication technologies. Telephone calls made by

leri şehirleri, hatta kıtaları birbirine bağlıyor, uzakları

cables connecting cities and even continents to each other

yakın ediyordu. 1970’lerin başlarında ise gündelik hayat

undoubtedly shortened the distance of communication

içinde kullanılabilecek bir kablosuz telefon sistemi üze-

between people. However it was at the beginning of the

rine yapılan çalışmalar hız kazandı. Amerikan Telgraf

1970s that the attempts to make the wireless telephone

ve Telefon Şirketi (AT&T) ile ortaklık kuran Bell Labs’te

system suitable for daily use gained momentum. The first

bugün cep telefonu olarak bildiğimiz mobil telefonlar

studies on innovative communication technologies, which

ve mobil telefon sistemi üzerine ilk çalışmalara imza

we call mobile phones and mobile phone systems today,

atıldı. Ancak ilk cep telefonu, Bell Labs’in en büyük rakibi

started at the headquarters of Bell Labs, in corporation

Motorola tarafından geliştirildi. Mobil iletişimden so-

with the American Telephone and Telegram Company

rumlu başmühendis John F. Mitchell ve mühendis Martin

(AT&T). However, the very first cell phone was invented by
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Cooper uzun süre üzerinde çalıştıkları ilk cep telefonunu
1973’te dünyaya tanıttı. Cooper, geliştirdiği telefonla Bell
Labs’in mühendisi Joel Engel’i aradı. Bu tam bir gövde
gösterisiydi…
Geliştirilen ilk cep telefonu, “cep telefonu” olmaktan hayli
uzaktı aslında. Ağırlığı yaklaşık 2 kilogram olan ekransız
telefonun boyutları neredeyse bir tuğla kadardı. Üstelik
oldukça uzun bir de anteni vardı. 8-9 saat şarj edilmesi
gereken bataryası ancak 20 dakika dayanabiliyordu.
Telefonun satış fiyatı ise 3995 dolardı. Motorola şirketi,
bu model üzerinde 10 yıl çalıştı, 100 bin dolardan fazla
harcama yaparak daha kullanışlı bir model üretimine yöneldi. 1983 yılında cep telefonu tarihinde bir devrim olarak
nitelendirilen Dynatac 800X modelini piyasaya sürdü.
Bu telefonun boyutları ve ağırlığı ilk modelin neredeyse
yarısı kadardı. Ekranı olmayan telefonda sadece bir LED
gösterge mevcuttu. Antenin uzunluğu ise 15 santimetre
civarındaydı. 6 yıl sonra aynı şirket tarafından Mictotac
9800X modeli satışa çıkarıldı. Telefonun boyutları yine

the biggest rival of Bell Labs, Motorola. John F. Mitchell,
chief engineer of the mobile communications and engineer
Martin Cooper finally put the mobile phone prototype on
the map in 1973 after intense and tough studies. Cooper
was an absolute show off when he made a call to Bell Labs’
Joel Engel by the cell phone he invented…

yarı yarıya küçülmüştü. Üstelik tuş takımının üzerine bir de

The first mobile phone was of course pretty far away from

kapak yerleştirilmişti. 8 karakter gösterebilen LED ekranı

the “mobile phone” as we know today. In addition to having

vardı. Bu model dünyanın en hafif ve en küçük telefonu

very long antenna, it was almost as big as a brick, weighing

olarak tanıtıldı ve büyük rağbet gördü.

nearly 2 kilograms. After charging the cell phone for 8-9

İlk cep telefonlarında boyutu büyüten ve ağırlığı artıran
en önemli unsur bataryalardı. Modellerde nikel kadmin-

hours, you were able to use it for only up to 20 minutes and
it was sold for $3995. After spending over $100 thousand
and 10 years, Motorola managed to produce a better,
practical version in 1983 named Dynatac 800X. Not having
a screen but a small LED indicator, the Dynatac 800X was
two times smaller and lighter than the first one and the
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length of its antenna was nearly 15 centimetres. Six years
later, the same company released the Mictotac 9800X. In
terms of dimensions it was again almost two times smaller
than the former and it had a clamshell structure, as well.
Having a LED screen displaying eight characters, the Mictotac 9800X was advertised as the smallest and lightest
cell phone in the world and was highly appreciated.
The reason why the first mobile phones were big and
heavy was the batteries. NiCad batteries, which couldn’t
be charged until fully empty, would overheat while using
and release toxic agents that could be harmful to users.
Seeking a solution involving batteries, Motorola started
to manufacture “bag phones”. Those mobile phones had
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Cep telefonunun ilk
örneği sayılan yaklaşık
2 kilogram ağırlığındaki
ekransız cihazın
boyutları neredeyse bir
tuğla kadardı.
Considered the first
example of the cell phone,
the device of around 2
kilograms almost had the
size of a brick.

long cordons attached to batteries, which were carried
in separate bags to which the phone was attached with
a long cable. Even though bag phones received attention
as car phones, majority did not adopt them. It wasn’t until
2004 that the battery problem was solved. In 2004, lithium
ion batteries replaced NiCad batteries. Through these bat-

yum bataryalar kullanılıyordu. Bu bataryalar tamamen
boşalmadan şarj edilemiyor, kullanım sırasında çok
fazla ısınıyor ve kullanıcı için risk oluşturabilecek zehirli
maddeler yayabiliyordu. Motorola şirketi batarya sorununa çözüm bulabilmek için 1990’lı yılların başında
çantalı telefonlar üretmeye başladı. Bataryalar bir çanta
içinde bulunuyor, telefonlar ise uzun bir kablo ile çantaya bağlanıyordu. Bu modeller araç telefonu olarak ilgi
görse de çok benimsenmedi. Batarya sorunu ise ancak
2004 yılında çözülecek, cep telefonu modellerinde kısa
sürede şarj edilebilen lityum iyon bataryaların kullanılmaya başlamasıyla görüşme ve bekleme süreleri uzarken telefonlar daha da hafifleyecekti.

Tuğla telefonlardan antensiz modellere
Hızla gelişen teknoloji cep telefonlarının çeşitliliğini de
artırdı. Bu alanda, Amerika’nın en büyük rakibi Finlandiya oldu. 1992 yılında Nokia şirketi, 1011 modelini piyasaya
sürdü. Yarım kilodan az ağırlığı ve oldukça küçük boyut-

teries, not only call and hold times got longer but the cell
phones also got lighter.

From brick phones to non-antenna models
The progress and fast evolution of technology also increased the variety of mobile phones. Finland became
the biggest rival of the United States of America in this
sector. In 1992, Nokia released the Nokia 1011 cell phone.
Lighter than half a kilogram, the Nokia 1011 featured a
monochrome LCD allowing two lines of characters and
an extendable antenna. The memory could hold up to 99
phone numbers. After six years, Nokia developed the first
slide phone. The Nokia 8810 was also the first cell phone
to have an internal antenna. Furthermore, it was really
light considering prior models. However, the Nokia 3210
released in 1999 became a legend. This cellular phone
which had notable features such as phone book, calendar,
preinstalled games and various ring tones sold more than
160 millions around the world.

larıyla dikkat çeken telefonun 2 satırlı renksiz ekranı ve

Following Nokia, other companies started to develop mo-

99 kişinin bilgilerinin kaydedilebileceği bir rehberi vardı.

bile phone models. In 2002, Siemens introduced the first

Anteni görüşme yapılacağı zaman uzatılabiliyordu.

phone with a colour display. After internal cameras were

6 yıl sonra Nokia ilk sürgü kapak telefonu geliştirdi. 8810

built in mobile phones, they were perceived as handy cam-
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modeli dahili anten içeren ilk cep telefonuydu; üstelik
çok da hafifti. 1999 yılında satışa çıkan Nokia 3210 ise cep
telefonu tarihinde bir efsane oldu. Rehber, ajanda, oyun
menüsü ve farklı zil seslerine sahip olan telefon dünya
genelinde 160 milyondan fazla satıldı.
Nokia’dan sonra farklı şirketler de cep telefonu modelleri
geliştirdi. 2002 yılında Siemens ilk renkli ekranı tanıttı.
Dahili kamera eklenen telefonlar, kolayca kullanılabilen
fotoğraf makineleri olarak görülmeye başladı. Pek çok
modele radyo özellikleri, oyunlar ve farklı zil sesleri de
eklendi. Telefonlar en çok görüşmeler ve kısa mesajlar
için kullanılıyordu. Bluetooth uygulamaları ile cihazlar
arası veri paylaşımı yapılabiliyordu.

Mobil iletişim sistemleri ve GSM operatörleri
Cep telefonları ile mobil iletişim sistemlerinin gelişmesi
paralel olarak ilerledi. Bugün kısaca GSM olarak bilinen
Küresel Mobil İletişim Sistemi projesi 1982 yılında Avrupa
Birliği (AB) nezdinde kabul gördü. 900 Mhz frekansın
mobil iletişim için kullanılmasına karar verildi. Almanya,
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Fransa, İngiltere ve İtalya araştırma ve geliştirme çalış-

Bugün kısaca
GSM olarak bilinen
Küresel Mobil İletişim
Sistemi projesi 1982
yılında Avrupa Birliği
nezdinde kabul gördü.
The Project Global
System for Mobile,
shortly known as GSM
today, was accepted
by the European
Union in 1982.

eras. Many models included radio player, various games
and ring tones. Cell phones were mostly used for calls and
short messages. Through the Bluetooth technology it was
possible to transfer data between devices.

Mobile communication systems
and GSM operators
Developments in cell phones and mobile communication
systems evolved parallel to each other. The Project Global
System for Mobile, shortly known as GSM was accepted
by the European Union (EU) in 1982. 900 MHz was the
designated frequency to be used for mobile communication. Germany, France, UK and Italy signed a cooperation
protocol for research and development projects. The USA
and Japan, on the other hand, denied to get involved in this
project and decided to develop their own communication

113

Türkiye’de ilk cep
telefonu konuşması
23 Şubat 1994 tarihinde
9. Cumhurbaşkanı Süleyman
Demirel ve dönemin
Başbakanı Tansu Çiller
arasında gerçekleştirildi.
In Turkey, the first mobile
phone call was made
between the 9th President
Süleyman Demirel and
then Prime Minister Tansu
Çiller on February
23 February 1994.

systems. In 1988, the features of the GSM infrastructure
were designated in detail; it was decided that the 1800
MHz frequency, too, should be adapted to the GSM networks and tender specifications were put forward for operators. While the USA joined this system after some time,
Japan and South Korea did not apply the GSM standards
and established private GSM companies within their own
standards.
President of Finland Harry Holkeri performed the first GSM
talk in 1992. After a very short time, alongside the UK, in
most of the European countries GSM operators started to
provide service. In Turkey, the first mobile phone call was
made between the 9th President Süleyman Demirel and
then Prime Minister Tansu Çiller on February 23 February
1994. Turkey’s first GSM operator was Turkcell, which also
started to provide service the same year.
International GSM roaming started in 1992. From then on,
mobile phone owners were able to make phone calls from
different countries. Prepaid cell phones came up to sale in
1996 and in 2002; besides text messages it was possible to
send photographs through multimedia messaging services
(MMS).

maları için işbirliği anlaşması imzaladı. ABD ve Japonya
bu proje içinde yer almayı reddederek kendi iletişim
sistemlerini geliştirme kararı aldılar. 1988 yılında GSM
altyapısının özellikleri detaylı olarak belirlendi, 1800 Mhz
frekansın da GSM şebekelerine adapte edilmesine karar
verildi ve operatörler için ihale şartnamesi oluşturuldu.
ABD zaman içinde sisteme katıldı. Ancak Japonya ve
Güney Kore GSM standartlarını kabul etmeyerek kendi
standartları içinde özel GSM şirketleri kurdu.
1991 yılında Finlandiya Başkanı Harry Holkeri GSM içinde
ilk görüşmeyi gerçekleştirdi. Çok kısa zaman sonra İngiltere ile birlikte pek çok Avrupa ülkesinde GSM operatörleri hizmete girdi. Türkiye’de ilk cep telefonu konuşması
23 Şubat 1994 tarihinde 9. Cumhurbaşkanı Süleyman
Demirel ve dönemin Başbakanı Tansu Çiller arasında
gerçekleştirildi. Türkiye’nin ilk GSM operatörü ise aynı yıl
hizmet vermeye başlayan Turkcell’di.
1992’de GSM uluslararası dolaşım projesi başladı. Böylece cep telefonu sahipleri GSM operatörleri aracılığıyla
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farklı ülkelerde de görüşmelerini sürdürebildiler. 1996 yılında kontörlü cep telefonu hatları satışa çıktı. 2002 yılında
yazılı mesajların yanında fotoğraf göndermeyi de sağlayan multimedya mesaj servisleri (MMS) hizmete girdi.

Cepte teknoloji: Akıllı telefonlar
Cep telefonu tarihinde en önemli dönüm noktalarından
biri ise akıllı telefon olarak adlandırılan telefonların kullanıcılarla buluşmasıydı. 1992 yılında ilk kez IBM tarafından
dokunmatik ekranlı Simon modeli geliştirildi. Bu telefon
aynı zamanda bir cep bilgisayarı, faks ve çağrı cihazı olma
özelliği taşıyordu. Dokunmatik ekranı özel kalemi ile kullanılabiliyordu. Yazılan kelimeyi önceden tahmin edebilen bir
yazılımı vardı.
Tamamen dokunmatik ekranlı, multimedya ve internet
özelliklerini destekleyen akıllı telefon özel geliştirilmiş IOS
işletim sistemini kullanıyordu. Çözünürlüğü yüksek dahili
kameraya ve taşınabilir medyaçalara sahipti. Apple, iPhone tarafından desteklenen uygulamaların satışının yapıldığı bir de sanal uygulama mağazası açtı.
iPhone’un gördüğü ilgi pek çok üreticiyi bu alana yatırım
yapmaya zorladı. Başta HTC, Samsung olmak üzere üreticiler, birbiri ardına Android işletim sistemi kullanan üst
model akıllı telefonları piyasaya sürdü. Akıllı telefonlar taşınabilir bilgisayar olma özellikleriyle geniş kitleler tarafından çok benimsendi. Günümüzde cep telefonu alıcılarının

İletişim teknolojileri

Communication technologies

yüzde 70’lik bölümünün akıllı telefonlara yöneldiği biliniyor.

Akıllı telefonlar
taşınabilir bilgisayar
olma özellikleriyle
geniş kitleler
tarafından çabucak
benimsendi.
Since smartphones
feature as portable
computers, they quickly
became pretty popular
among masses.

Technology in pockets: Smartphones
One of the milestones in mobile phone history was the
introduction of smartphones to users. In 1992, the IBM developed the first touch screen mobile phone Simon. Simon
was not only a phone but a pocket computer, a fax machine and a beeper. The touchscreen could be used with a
special pen and also had quick type software.
Later, different mobile phones were developed which
functioned as computers and included features such as
touch screen or keyboard. However, it was the iPhone
launched by Apple in 2007 which shook the world. iPhone
had the IOS mobile operating system supporting all multimedia and Internet features with an entire touch screen.
iPhone also had a high resolution inbuilt camera and a
media player. Apple also launched an online application
store in which applications supported by iPhone are sold.
The attention that the iPhone drew forced many producers
to invest in this field. Notably Samsung and HTC, many
companies released Android operating smartphones one
after another. Since smartphones feature as portable
computers, they are pretty popular among masses. It is
known that today 70 percent of mobile phone users choose
to buy smartphones.

Arda Akıncı
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Osmanli’da

Post in
the ottomans

Posta
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Kısa süre içinde yoğun
talep gören posta
hizmetleri beraberinde
postanelere de belirli bir
yük getirmiştir. Bu yüklerin
başında özellikle taşradan
gönderilecek postanın
taşınması ve yerine
ulaştırılması gelmiştir.
Receiving high demand
in a short period of
time, the postal services
brought a certain
amount of burden to
the post offices, as well.
On top of these burdens
came the transportation
and delivery of the
posts which would be
sent from the rural.
Osmanlı İmparatorluğu’nda modernleşme hareketleri

The Ministry of Post, which was established in the Otto-

ile paralel olarak 1840 yılında kurulan Posta Nezareti

man Empire in alignment with the modernization move-

yalnızca haberleşmenin kurumsallaşmasını sağla-

ments, not only led to the institutionalization of commu-

mamış, bununla birlikte bu hizmetleri halkın da kul-

nication but also made these services public at the same

lanımına açmıştır. Kısa süre içinde yoğun talep gören

time. Receiving high demand in a short period of time, the

posta hizmetleri beraberinde postanelere de belirli bir

postal services brought a certain amount of burden to the

yük getirmiştir. Bu yüklerin başında özellikle taşradan

post offices, as well. On top of these burdens came the

gönderilecek postanın taşınması ve yerine ulaştırılması

transportation and delivery of these posts which would

gelmiştir. Birçok durumda taşrada bulunan postane-

be sent from the rural. In many cases, the fact that post

lerin ve posta Tatarlarının artan talebe karşı yeterli

offices and post Tatars didn’t have enough equipment for

teçhizata sahip olmamaları posta hizmetlerinde bazı

meeting the increasing demand caused some delays in

aksaklıklara neden olmuştur.

postal services.

Bu gibi durumlardan biri de Amasya Sancağı’nda bu-

One of these cases was experienced in the post office

lunan postanelerde yaşanmıştır. 31 Ocak 1861 tarihli bu

in the sancak of Amasya. It is understood from this doc-

belgeden Amasya Sancağı’ndaki posta Tatarlarının

ument dated 31 January 1861 that the animals used by

kullanmakta oldukları hayvanların çoğunlukla posta

the postal messengers could not carry the postal loads,
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yüklerini taşıyamadıkları, bazı durumlarda ise tama-

and that in some cases they were completely useless. In

men faydasız kaldıkları anlaşılıyor. Belgede Ocak 1861

the document, it is indicated that with the letter sent to

tarihli Amasya Sancağı’na gönderilen yazı ile, postane-

the sancak of Amasya dated January 1861, the order was

lerde yaşanan bu aksaklıkların bir an evvel çözülmesi,

taken to solve the problems as soon as possible, and to

uygun şartlar gözetilerek yapılacak ihaleler ile Tatarla-

procure strong and robust animals that could be used by

rın kullanabilecekleri sağlam ve dayanıklı hayvanların

Tatars through the auctions to be made by considering

temin edilmesi emrinin alındığı belirtiliyor.

the appropriate conditions.

Amasya Mutasarrıfı’nın Sadaret makamına yazdığı ce-

In the answer written by the governor of Amasya to the

vapta emirlerin harfiyen yerine getirildiği, Amasya’daki

Viziership, it is expressed that the orders were strictly

belirli kazalarda bulunan diğer postanelere de mer-

followed and that the order sent from the center was sent

kezden gönderilen emrin iletildiği ve bu emrin hiçbir

to the other post offices in the specific towns of Amasya

eksiklik olmadan uygulanacağı belirtiliyor.

as well and that these orders would strictly be followed.

Kontrol mekanizması olarak
Posta ve Telgraf Nezareti
19. yüzyıl sonunda, özellikle 20. yüzyılın başlarında haberleşme ve ulaşım imkanlarının çok hızlı ilerlemesi genellikle
olumlu bir gelişme olarak anılsa da bu gelişmeler devletler için belirli problemlere de yol açabiliyordu. Özellikle
devlet sınırlarına gümrüklerden ya da posta yoluyla gelen
birçok şey zaman zaman kontrol edilemiyordu. Osmanlı
İmparatorluğu da bu nedenle sıkıntılar yaşamaktaydı.
19 Şubat 1903 tarihli, Sadaret makamından yazılan bu

Tarihî vesikalar

Historical documents

yazı Osmanlı İmparatorluğu’na dışarıdan getirilen “muzır

Posta ve Telgraf
Nezareti belirli
dönemlerde Osmanlı
İmparatorluğu’nun
güvenliği için önemli
görevler üstlenmiştir.
The Ministry of Post and
Telegraph has at certain
times assumed important
duties for the safety of
the Ottoman Empire.

Ministry of Post and Telegraph
as control mechanism
In the late 19th century, and especially in the beginning of
the 20th century, even though the rapid development of
the means of communication was generally considered
a positive development, these developments could cause
specific problems for the states. Especially many things
that arrived at the state borders through customs could
at times not be checked. The Ottoman Empire, too was
having trouble from time to time because of this situation.
While this document dated 19 February 1903 which was
written by the Viziership emphasizes that “the harmful documents” brought into the Ottoman Empire from
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evrakların” yeterince kontrol edilemediğini ve bunun önü-

abroad were not adequately controlled and that this

ne geçilemediğini vurgularken diğer yandan da özellikle

could not be prevented on one hand, it orders that the

Telgraf ve Posta Nezareti ile Rüsumat Emaneti’nden kim-

persons from the Ministry of Telegraph and Post and the

selerin bu konuyu etraflıca tartışarak gereken önlemleri

Administration of Customs should discuss this subject in

almasını emrediyor. Belgede, alınan kararların ayrıca ge-

detail and take the necessary precautions on the other. In

rekli görülen vilayet ve livalarla da paylaşılmasının önemli

the documents, it is expressed that it is an important issue

bir husus olduğu belirtiliyor.

to share the decisions taken with the provinces and the

Belgenin bize gösterdiği üzere; belirli dönemlerde Telg-

shires deemed necessary, as well.

raf ve Posta Nezareti yalnızca haberleşme ve posta

As the document shows us, in certain periods, the Ministry

hizmetleri sunmakla kalmamış, bunun yanı sıra Osmanlı

of Telegraph and Post not only offered communication

İmparatorluğu’nun bir bakıma güvenliği için de önemli

and postal services but also in a sense they assumed

görevler üstlenmiştir.

important duties for the security of the Ottoman Empire.

Merkezden uzak olan askerî
birliklerin merkezle iletişimlerinin
sağlanması, birçok açıdan
büyük önem arz ediyordu.
The communication of the
military troops far from the
center with the center had
importance in many aspects.
19. yüzyıl sonunda askerî haberleşme

Military communication in the late 19th century

19. ve 20. yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu için oldukça

For the Ottoman Empire, the 19th and 20th centuries wit-

önemli savaşlara sahne olmuştu. Bu savaşlar bir yandan

nessed important wars. While these wars brought about

askerî alanda sürekli reformları beraberinde getirirken

the continuous reforms in the military field, on the other

diğer yandan da yeni kumandanlıklar ve birliklerin orta-

hand they led to the emergence of new command posts

ya çıkmasını sağlıyordu. Bu gelişmeler ulaşım ve haber-

and troops. These developments required important

leşme konusunda da önemli adımlar atılmasını gerekti-

steps to be taken on the subject of transportation and

riyordu. Özellikle merkezden uzak olan askerî birliklerin

communication, as well. Especially, ensuring the commu-

merkezle iletişimlerinin sağlanması, birçok açıdan büyük

nication of the military troops far from the center with the

önem arz ediyordu.

center had importance in many aspects.

Bu gelişmelerin yaşandığı yerlerden biri de Bitlis vilaye-

One of these places where these developments took

tiydi. Bitlis vilayetinden gönderilen 10 Mayıs 1893 tarihli

place was the province of Bitlis. This document, which

bir tahriratın Dahiliye Nazırlığı’na ulaşmasının ardından

was written after the delivery of an official letter dated
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kaleme alınan belge, 7 Haziran 1893 tarihinde Telgraf ve
Posta Nezareti’ne gönderiliyor.
Bitlis vilayeti tarafından Dahiliye Nezareti’ne gönde-

10 May 1893 sent from the province of Bitlis to the Ministry
of Internal Affairs, was sent to the Ministry of Telegraph
and Post on 7 June 1893.

Telgraf ve Posta Nezareti’yle de paylaşılarak bir sonuca

In the first document sent by the province of Bitlis to the
Ministry of Internal Affairs, it is underlined that three
correspondence officers were not enough as the correspondence businesses of the 8th Division Commandership
and the Hamidiye Regiments were also included in the
telegraph business in the province and that this led to
delays. The Province Office demands that three new officers should be appointed alongside the officers already
in charge and a conclusion should be reached by inform-

ulaştırılmasını talep ediyor.

ing the Ministry of Post and Telegraph about the law.

rilen ilk belgede hâlihazırda vilayette bulunan telgraf
işlerine ilaveten Sekizinci Fırka Kumandanlığı ve Hamidiye Alayları’nın da haberleşme işleri eklendiğinden üç
haberleşme memurunun yetersiz kaldığının ve bunun
da aksamalara neden olduğunun altı çizilmiş. Vilayet
makamı, Dahiliye Nezareti’nden görevdeki memurlara
ilaveten üç yeni memur daha atanmasını ve kanunun

Tarihî vesikalar

Historical documents

Bu belgede, Adana’da
bulunan İngiliz işgal
kuvvetlerinin Adana posta
ve telgraf işlerine bir İngiliz
teğmenin atanmasına
karar vermesinin
ardından, durumun
Dahiliye Nezareti’ne
bildirildiğini görüyoruz.
In this document, we see
that the situation was
notified to the Ministry
of Internal Affairs after
the English occupation
forces in Adana decided
that an English lieutenant
should be appointed to
the post and telegraph
administration of Adana.
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Mondros Mütarekesi sonrası
Osmanlı’da haberleşme

Communication in the Ottoman Empire
after the Mudros Armistice

Cihan Harbi’nden mağlup çıkan Osmanlı İmpara-

Defeated in the World War, in 1918 the Ottoman Empire

torluğu, 1918 yılında çok ağır şartlar içeren Mondros

was compelled to sign the Armistice of Mudros that had

Mütarekesi’ni imzalamak zorunda kalmıştı. Mütareke

severe conditions. The articles of the Armistice did not

maddeleri yalnızca Osmanlı İmparatorluğu’nun as-

only limit the military power of the Ottoman Empire but

kerî gücünü kısıtlamıyor, devletin bütün haberleşme

also paved the way for the seizure of all communication

mekanizmalarına el koyulması ile İtilaf Devletleri’nin

means of the state as well as ensuring the occupation of

tehlikeli bulduğu bölgeleri işgal etmesine de imkan ta-

the regions which were deemed dangerous by the En-

nıyordu. İngiliz, Fransız, Yunan ve İtalyan işgal kuvvet-

tente. The English, French, Greek and Italian forces were

leri Osmanlı topraklarında mütarekenin kendilerine

engaging in action on the Ottoman lands even beyond

verdiği “hakları” bile aşan eylemlerde bulunuyorlardı.

their “rights” given by the Armistice.

Bu eylemlerin gerçekleştiği yerlerden bir tanesi de

One of these places where these events took place was

Adana’ydı. Adana’da bulunan İngiliz işgal kuvvetleri-

Adana. We see that the situation was notified to the

nin Adana posta ve telgraf işlerine bir İngiliz teğmenin

Ministry of Internal Affairs after the English occupa-

atanmasına karar vermesinin ardından, durumun

tion forces in Adana decided that an English lieutenant

Dahiliye Nezareti’ne bildirildiğini görüyoruz. 23 Mart

should be appointed to the post and telegraph admin-

1919 tarihli belgeden ise konunun Meclis-i Vükela’da

istration of Adana. From this document dated 23 March

da gündeme geldiğini okuyoruz. Adana’da meydana

1919, we read that the issue was brought to the agenda

gelen olayın özeti yapıldıktan sonra Meclis-i Vüke-

in the Parliament. After the event that happened in Ada-

la’nın Adana’da posta ve telgraf işlerine atanan İngiliz

na was summarized, we can see that the Parliament

bir memurun emir vermesine ve işleri yürütmesine

took the decision to not allow an English officer to be

katiyen izin verilemeyeceği yönünde karar aldığını

appointed to the Post and Telegraph Administration of

görebiliyoruz.

Adana, to give orders and carry out business.
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PTT’DEN GAP BÖLGESINE
BÜYÜK DESTEK
GREAT SUPPORT FROM PTT TO GAP REGION

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi

A cooperation and a goodwill protocol

(PTT A.Ş.) ile GAP Bölge Kalkınma İda-

was signed between the Post and Tele-

resi Başkanlığı arasında işbirliği ve iyi

graph Organization Corporation (PTT

niyet protokolü imzalandı. Güneydoğu

Corp.) and the Southeastern Anatolia

Anadolu Bölgesi’nde öncelikli olarak

Project (GAP) Regional Development

çocuk, genç ve kadınlara yönelik ortak

Administration. PTT Corp. Chairman

projelerin geliştirilmesi ve uygulanma-

of Board and Director General Kenan

sını öngören protokole PTT A.Ş. Yönetim

Bozgeyik and Director of the GAP

Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan

Regional Development Administration
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Sadrettin Karahocagil signed the protocol which foresees the development and implementation of joint
projects primarily for children, youngsters and women
in the Southeastern Anatolia Region.
The protocol envisages that the letter writing competition titled “Sana GAP’ı Anlatacağım” (I Will Tell You
Bozgeyik ile GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Sadrettin Karahocagil imza attı.

About GAP) to be organized at primary school level
by the GAP Regional Development Administration to
be conceptualized as project together with a theater

Protokol, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nın

performance titled “GAP and PTTÇocuk” (GAP and

ilköğretim okulları seviyesinde düzenleyeceği “Sana

PTTChildren). Furthermore, with respect to the proto-

GAP’ı Anlatacağım” konulu mektup yarışmasının, “GAP

col, support will be given by the PTT Corp. to the sum-

ve PTTÇocuk” adı altında oluşturulacak bir tiyatro gös-

mer schools of 10 weeks, which are carried out by the

terisi ile beraber projelendirilmesini öngörüyor. Ayrıca,

GAP Regional Development Administration in order to

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nca Suriyeli

enhance Syrian refugee children’s social integration.

mülteci çocukların kazanımına yönelik gerçekleştirilmekte olan 10 haftalık yaz okullarının PTT A.Ş. tarafın-

“We will carry out more effective projects”

dan desteklenmesi de protokol maddeleri arasında yer

Giving a speech in the signature ceremony carried

alıyor.

out at the PTT Stamp Museum, PTT Corp. Chairman

“Daha etkili projeler yapacağız”

of Board and Director General Kenan Bozgeyik indi-

PTT Pul Müzesi’ndeki imza töreninde bir konuşma ya-

owing to this collaboration in the name of a more

pan PTT A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü

prosperous and happier society and said, “I would like

Kenan Bozgeyik bu işbirliği adımı sayesinde daha mü-

to extend my thanks and gratitude to all my friends

reffeh ve daha mutlu bir toplum adına önemli katkılar

and Director who have made effort in the preparation

sağlanacağını belirterek, “Ülkemizin geçmişinde ve ge-

of this protocol between our institution which is in the

leceğinde olan kurumumuz ile bölge kalkınmasına bü-

past and future of our country and the GAP Regional

yük emek veren GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

Development Administration who contributed greatly

arasındaki bu protokolün hazırlanmasında emeği ge-

to the development of the region. I hope the protocol

çen tüm arkadaşlarıma ve Başkanımıza şükranlarımı

will lead to good for our country, institutions and our

sunuyorum, teşekkürlerimi iletiyorum. Protokolün ülke-

people.”

miz, kurumlarımız, insanımız için hayırlı uğurlu olmasını
diliyorum” dedi.

cated that important contributions would be made

Emphasizing that the PTT is a century - old tree, Director of the GAP Regional Development Administra-

PTT’nin asırlık bir çınar olduğunun altını çizen GAP

tion Sadrettin Karahocagil said, “We have a serious

Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Sadrettin Karahocagil

infrastructure especially in the field of women and

ise “Özellikle kadın ve çocuk alanında ciddi bir altya-

children. With this infrastructure, we try to increase

pımız var. Bu altyapıyla hem bölgedeki kadınların sos-

the inclusion of the women of the region in social life

yal hayata ve istihdama katılımını hem de çocukların

and employment and increase the hopes of the chil-

umutlarını artırmaya çalışıyoruz. İnanıyorum ki PTT ile

dren, as well. I hope we will carry out better, more

işbirliğimizle daha iyi, daha güzel, daha etkili projeler

beautiful and effective projects with our collaboration

yapacağız” diye konuştu.

with the PTT.”
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KONSEY BAŞKANLIĞIMIZ BAŞARIYLA DEVAM EDİYOR
2 İDARİ
CONTINUED SUCCESS AS THE COUNCIL OF ADMINISTRATION CHAIR

2017 yılının ilk Dünya Posta Birliği (Universal Pos-

The first Universal Postal Union (UPU) Plenary of

tal Union-UPU) Genel Kurulu, 6-7 Nisan günlerin-

the year 2017 took place on 6-7 April at the Swiss

de İsviçre’nin Bern kentinde gerçekleştirildi. PTT

city of Bern. Chaired by the PTT Corp. Chairman

A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü,

of Board and Director-General, Universal Postal

Dünya Posta Birliği İdari Konsey Başkanı Kenan

Union Council of Administration Chair Kenan Boz-

Bozgeyik’in yönettiği Genel Kurul toplantıları son

geyik, the Plenary meetings were quite efficient.
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derece verimli geçti.

Among the topics evaluated at the Plenary were

Genel Kurul’da komitelerin çalışma raporlarının

working reports of the committees as well as

yanı sıra posta sektörünün geleceğini yakından

subjects closely related to the future of the postal

ilgilendiren Birlik reformu, UPU Emeklilik Fonu

sector, such as the reform of the Union and the

gibi önemli konular ele alındı. Genel Kurul’da

UPU Pension Fund. Also discussed at the Plenary

ayrıca Rusya Federasyonu tarafından gündeme

was a change proposition brought to the agen-

getirilen ve Posta Alıp Verme Merkezleriyle ilgili

da by the Russian Federation concerning Postal

bir değişikliği içeren öneri görüşüldü. Toplantı-

Exchange Centers. In the meetings, evaluations

larda, insan kaynakları, finans ve e-ticaret alan-

were made on human resources, road maps for

larında izlenecek yol haritaları, 2018 yılında Eti-

finance and e-commerce, the works for the Ext-

yopya’da gerçekleştirilecek Olağanüstü Kongre

raordinary Congress to be carried out in Ethiopia

çalışmaları ve Dünya Posta Birliği’nin uluslararası

in 2018 and the UPU’s relations with international

kuruluşlarla ilişkileri de değerlendirildi.

bodies.

Kenan Bozgeyik, Dünya Posta Birliği Genel Mer-

Before the Council of Administration Plenary,

kezi’nin bulunduğu İsviçre’nin Bern kentinde İdari

Kenan Bozgeyik chaired yet another important

Konsey Genel Kurulu öncesinde bir başka önemli

meeting at the Swiss city of Bern where the UPU

toplantıya daha başkanlık etti. 3 Nisan 2017 ta-

Headquarters is located. At the UPU Manage-

rihinde gerçekleşen Dünya Posta Birliği Yönetim

ment Committee Meeting on 3 April 2017, experts

Komitesi Toplantısı’nda, insan kaynakları ile Bir-

specializing in human resources as well as the

liğin finansmanı ve reformu hususlarında çalışan

financing and reform of the Union relayed infor-

uzmanlar bilgi aktardı.

mation.
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PTT TÜRK HALK MÜZIĞI KOROSU’NDAN
BAHAR KONSERİ
SPRING CONCERT BY THE PTT CHOIR OF TURKISH FOLK MUSIC

PTT A.Ş.’nin “176. Yıl PTT Bahar Etkinlikleri” 20 Mart
akşamı Ankara Küçük Tiyatro’da gerçekleştirildi. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ın
bir kutlama telgrafı gönderdiği etkinliğin açılışında
konuşma yapan PTT A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve
Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, PTT’nin büyük bir
aile olduğunu ve dünya markası olma yolunda önemli
adımlar attığını kaydederek, “Bu anlamda bizlere büyük destek ve katkı sağlayan Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Başbakanımıza ve Sayın Bakanımıza bir kez
daha şükranlarımı sunuyorum. Burada bizlerle beraber
olan Sayın Müsteşarımıza ve üst yöneticilerimize tekrar
teşekkür ediyorum” dedi.
Flüt ve klarnet dinletisiyle başlayan, Şef Ümit Bekizağa
yönetimindeki PTT Türk Halk Müziği Korosu’nun performansıyla devam eden etkinlik oldukça keyifli geçti.

The “176th Anniversary PTT Spring Events” of the PTT
Corp., was carried out in the Ankara Küçük Theatre on the
evening of 20 March. Giving a speech in the opening of
the event to which the Minister of Transport, Maritime Affairs and Communication Ahmet Arslan sent a telegraph,

Haberler News

the PTT Corp. Chairman of Board and Director General
Kenan Bozgeyik indicated that the PTT is a great family
and that it took important steps in becoming a global
brand and said, “I would like to extend once again my
gratitude to our distinguished President, distinguished
Prime Minister and distinguished Minister who give us
great support and contribution in this sense. I thank our
distinguished Undersecretary and high-level administrators who are with us here.”
The event, which started with a flute and clarinet concert
and which continued with the performance of the PTT
Choir of Turkish Folk Music conducted by Ümit Bekizağa,
was very joyful.

www.ptt.gov.tr
/PTTKurumsal

/Ptt.Kurumsal

/pttkurumsal
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DEĞER KATAN IŞBIRLIKLERI SÜRÜYOR
FURTHER VALUABLE COLLABORATIONS

Global bir marka olma vizyonunu yurt içinde tesis ettiği işbirlikleriyle güçlendiren Posta ve Telgraf Teşkilatı
Anonim Şirketi (PTT A.Ş.) bu bağlamda attığı adımlara
bir yenisini ekledi. PTT A.Ş. ve Vakıf Katılım Bankası A.Ş.
arasında para transferine ilişkin işbirliği protokolü imzalandı.
PTT A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan
Bozgeyik ile Vakıf Katılım Bankası A.Ş. Genel Müdürü İkram Göktaş’ın imza attığı protokol, PTT A.Ş. ile bankalar
arası yapılacak çift yönlü TL transferlerinde Vakıf Katılım’ın bankacılık altyapısının kullanılmasını öngörüyor.

Haberler News

PTT A.Ş. ve Vakıf
Katılım Bankası
A.Ş. arasında para
transferine ilişkin
geniş kapsamlı bir
işbirliği protokolü
imzalandı.
An extensive
collaboration
protocol
concerning money
transfer has been
signed between
the PTT Corp. and
Vakıf Katılım
Bank Corp.

Strengthening its vision of becoming a global brand
with the collaborations secured at home, the Post and
Telegraph Organization Corporation (PTT Corp.) took
yet another step towards this direction. A collaboration
protocol concerning money transfer has been signed
between the PTT Corp. and Vakıf Katılım Bank Corp.
The protocol signed by PTT Corp. Chairman of Board
and Director General Kenan Bozgeyik and Vakıf Katılım
Bankası Corp. Director General İkram Göktaş foresees
the banking infrastructure of Vakıf Katılım to be used in
bidirectional Turkish lira transfer.
According to the protocol, those who have an account at the PTT, using their Postal Cheque Account or
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Protokole göre PTT’de hesabı olanlar, PTT işyerlerinden

Overdraft Account, will be able to benefit from money

veya kurumun interaktif kanallarından Posta Çeki Hesa-

sending services to the name, account, IBAN or credit

bı veya Kredili Mevduat Hesaplarını kullanarak isme, he-

card through the PTT branches or the institution’s in-

saba, IBAN’a ve kredi kartına Türk Lirası cinsinden para

teractive channels. Those who do not have an account

gönderim hizmetinden faydalanabilecek. PTT’de hesabı

at the PTT will be able to benefit from money sending

olmayanlar, PTT işyerlerinden nakit olarak isme, hesa-

service in TL in cash to name, account, IBAN and credit

ba, IBAN’a ve kredi kartına Türk Lirası cinsinden para

card at PTT branches. Additionally, in all the transac-

gönderim hizmetinden yararlanabilecek. Ayrıca sistem

tions to be made through the system, the sender will

üzerinden yapılacak tüm işlemlerde, para transferlerinin

be notified with SMS in case the transfer is successfully

başarılı bir şekilde gerçekleşmesi veya transferin karşı

completed or denied by the opposite bank. The proto-

banka tarafından iade edilmesi durumunda, gönderen

col foresees that the Turkish Lira transfers to be made

kişinin cep telefonuna SMS ile bildirim yapılacak. Proto-

to the PTT branches to be identified by Vakıf Katılım

kol, yurt içi bankalardan Vakıf Katılım’ın Merkez Bankası

before the Central Bank to be delivered online to the

nezdinde tanımlayacağı PTT işyerine gönderilecek Türk

Postal Cheque Accounts of the customers. Within the

Lirası cinsinden transferlerin, online olarak müşterilerin

framework of the collaboration, Vakıf Katılım customers

PTT’deki Posta Çeki Hesaplarına aktarılmasını öngö-

will be able to swiftly conclude money transfers to the

rüyor. İşbirliği kapsamında Vakıf Katılım müşterilerine,

PTT through the “PTT Transfer Menu” designed for In-

internet ve mobil şubeleri için tasarlanan “PTT Transfer

ternet and mobile branches.

Menüsü” ile hızlı bir şekilde PTT’ye para transferi yapma
imkanı da sunulacak.

Delivering a speech at the signature ceremony, Kenan
Bozgeyik stated that it is aimed to increase the number

İmza töreninde yaptığı konuşmada PTT işyerlerinin sayı-

of PTT branches from 4 thousand 500 to 15 thousand

sının 5 yıl içerisinde 4 bin 500’den 15 bine çıkarılmasının

within the next 5 years and went on to add: “In the next

hedeflendiğinin altını çizen Kenan Bozgeyik, “Önümüz-

period, Allah willing the PTT will become one of the

deki dönemde de inşallah PTT’miz ülkemizin ekonomi-

institutions to make the most significant contribution to

sinin büyümesine ve istihdamın artmasına en önemli

the growth of and employment in our country.” İkram

katkıyı sağlayacak kurumlardan biri olacak” dedi. İkram

Göktaş, on the other hand, expressed the contentment

Göktaş ise PTT ile işbirliği yapmaktan duyulan memnu-

for making a collaboration with the PTT and said,

niyeti dile getirerek, “PTT’nin ulaşılabilirliği düşünüldü-

“Considering the accessibility of the PTT, it is clear that

ğünde, bu kurum ile yapılacak işbirliklerinin bankalara

the collaborations to be established with this institution

bireysel müşteri portföyünü genişletme anlamında çok

will seriously contribute to the banks in terms of expan-

ciddi katkı sağlayacağı açık” diye konuştu.

ding their retail customer portfolio.”
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ÜNIVERSITE IŞBIRLIKLERI HIZ KESMIYOR
UNIVERSITY COLLABORATIONS CONTINUE

Hizmet kalitesini daha da yükseltmenin yanı sıra kap-

The PTT Corp., which gives great importance to incre-

samını da genişletmeye büyük önem atfeden PTT A.Ş.

asing its service quality as well as enhancing its scope,

bu bağlamda üniversitelerle

continues developing collabora-

işbirlikleri geliştirmeye devam

tions with the universities in this

ediyor. Söz konusu çalışmaların

respect. One of the most current

en güncel örneklerinden birini

examples of these works in ques-

PTT A.Ş. ile Giresun Üniversitesi

tion is a pre-agreement between

arasında imzalanan ön anlaşma

the PTT Corp. and the Giresun

teşkil ediyor.

University.

PTT A.Ş. adına Genel Müdür

The pre agreement signed by the

Yardımcısı Yusuf Canbolat’ın,

Deputy Director General Yusuf

Giresun Üniversitesi adına Rektör

Canbolat on behalf of the PTT and

Prof. Dr. Cevdet Coşkun’un imza-

Rector Prof. Cevdet Coşkun on be-

ladığı ön anlaşma öğrencilerin ve üniversite personeli-

half of Giresun University include many articles that will

nin hayatını kolaylaştıracak birçok madde içeriyor.

facilitate the lives of students and university personnel.

Haberler News

ÇARŞILAR” KONULU ANMA PULU İZMIR’DE TANITILDI
6 “TARIHI
“HISTORICAL BAZAARS” TITLED COMMEMORATION STAMP PROMOTED IN İZMİR
PTT A.Ş.’nin İzmir Kemeraltı Çarşısı görsellerine yer

The PTT’s commemoration stamp titled “Historical

vererek hazırladığı “Tarihi Çarşılar” konulu anma

Bazaars” which was prepared by using the visuals

pulu 4 Nisan 2017 tarihinde
tedavüle sunuldu. 95x65 milimetre boyutundaki anma pulu
ile söz konusu pula ait 210x140
milimetre boyutundaki ilkgün
zarfının tanıtım toplantısında
pulun önemi ve değerine değinen PTT A.Ş. Genel Müdür
Yardımcısı Gürbüz Akbulut,

of İzmir Kemeraltı Bazaar was
put into circulation on 4 April
2017. Touching upon the importance and the value of the stamp
in the promotional meeting of
the commemoration stamp of
95x65 millimeters and the first
day cover of 210x140 millimeters
of the stamp in question, PTT
Corp. Vice Director General Gür-

Kemeraltı’nın kadim bir ticaret merkezi olduğunu

büz Akbulut expressed that Kemeraltı is an ancient

belirtti ve çarşıların medeniyet ve ticaretin ana

trade center and that the bazaars are the main

ögesi olduğunu ifade etti.

factors of civilization and trade.

‘da her şey
evinizin rahatlığında
elinizin altında

www.epttavm.com

/epttavm

/epttavm

/epttavm
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GAZIANTEP’IN TAYYARELI YILLARI
TURGAY NOYAN

Çocukluğunu Gaziantep’in Kayacık

Written by Turgut Noyan, who spent his

semtinde geçiren Turgay Noyan’ın

childhood in the Kayacık district of Ga-

kaleme aldığı Gaziantep’in

ziantep, Gaziantep’in Tayyareli

Tayyareli Yılları, yazarın

Yılları (Gaziantep’s Airplane

çocukluk anılarını bir şehrin

Years) brings together the

uçakla tanışmasıyla har-

childhood memories of the

manlıyor. Kitap, “Kayacık

author with the introduction of

Hikayeleri” adlı bölümde

the airplane to the city. While

yazarın kendi çocuklu-

the book provides in detail the

ğunun geçtiği semtteki

events that happened in the city

olayları detaylı olarak su-

where the author’s own child-

narken, Gaziantep’in isim

hood passed, it informs the

yapmış sakinlerinden şeh-

reader on many subjects from

rin örf ve adetlerine birçok

the famous residents of Ga-

konuda okuyucuyu bilgilendiriyor ve

ziantep to the customs and traditions of

semtteki yaşanmışlıkları belge nite-

the city and supports the life experiences

liğindeki fotoğraflarla destekliyor.

in the city with the photographs of docu-

Eser, www.pttkitap.com adresinden

mental quality. The work can be obtained

temin edilebilir.

from the web site www.pttkitap.com.

GEMILER SÖZLÜĞÜ
SELIM ÖZEN

Osmanlı İmparatorluğu’nun tarihsel

Bringing in the types of vessels used

coğrafyasında kullanılan tekne çeşitlerini

in the historical geography of the Ot-

okuyucuyla buluşturan Gemi-

toman Empire to the reader,

ler Sözlüğü, gemilere ilgi du-

Gemiler Sözlüğü (Dictionary

yanlara topluca bilgi sunma-

of Vessels) provides mass in-

nın yanı sıra araştırmacılar

formation for those interest-

için de kaynak niteliği taşıyor.

ed in vessels and is a source

www.pttkitap.com üzerin-

book for researchers, as well.

den de okuyucuyla buluşan

Re a c h i n g a l s o t h e r e a d e r

Gemiler Sözlüğü, roman

through www.pttkitap.com,

ve öykülerden yaptığı kısa

Gemiler Sözlüğü reflects the

alıntılarla teknelerin insan

beauties that vessels brought

hayatına kattığı güzellikleri

in people’s lives with short quo-

yansıtıyor.

tations from novels and stories.
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SON MACERA

YÖNETMEN DIRECTOR: ZACH BRAFF
OYUNCULAR STARS: MORGAN FREEMAN, MICHAEL CAINE, ALAN ARKIN
YAPIM PRODUCTION: ABD USA
TÜR GENRE: KOMEDI COMEDY
“Son Macera”, emekli maaşları ve sos-

“Going in Style” treats the story of three retirees

yal yardımlarla geçinmeye çalışan 80’li

at their 80s who try to live on their retirement

yaşlarında üç emeklinin hikayesini işliyor.

salaries and social aids. The film, which nar-

Emeklilik ödemeleri kesilince zor duruma

rates the story of the bank robbery that these

düşen bu üç arkadaşın hakları olan parayı

three friends, who had hard times when their

alabilmek için giriştikleri banka soygununu

retirement salary was suspended, engaged

ve başlarına gelen ilginç olayları ele alan,

in order to receive their deserved money and

yönetmenliğini Zach Braff’in üstlendiği

the interesting events that happened to them

film Morgan Freeman, Michael Caine ve

and of which the director is Zach Braff, brings

Alan Arkin gibi usta oyuncuları bir araya

together the master actors such as Morgan

getiriyor.

Freeman, Michael Caine and Alan Arkin.

YAŞAMAK GÜZEL ŞEY
YÖNETMEN DIRECTOR: MÜFIT CAN SAÇINTI
OYUNCULAR STARS: CEM BAYÜRGIL, ÖZGÜR ŞAHBAZ, MÜFIT CAN
SAÇINTI, YASEMIN CONKA, ZIHNI GÖKTAY
YAPIM PRODUCTION: TÜRKİYE TURKEY
TÜR GENRE: KOMEDI COMEDY
Müfit, yaşam koşullarına boyun eğen çekingen bir adamdır. Bir gün başına gelen
talihsiz bir olayın hayatını değiştirmesi

Müfit is a timid man buckled under the
life conditions. One day, as a result of an
unfortunate event that changed his life, he

sonucu sıradışı bir anti-kahramana dö-

transforms into an extraordinary anti-hero.

nüşür. “Yaşamak Güzel Şey” sıradan bir

“Yaşamak Güzel Şey” (Living is a Beautiful

adamın yaşamın güzelliklerini keşfediş

Thing) turns the story of a man’s discovery

hikayesini sonbaharın çarpıcı renkleri eş-

of life’s beauties into screenplay in the com-

liğinde beyazperdeye taşıyor. Daha önce

pany of the striking colors of the autumn.

“Mandıra Filozofu” filmiyle dikkat çeken

While Müfit Can Saçıntı, who grabbed at-

yönetmen Müfit Can Saçıntı, filmin baş-

tention with his movie “Mandıra Filozofu”

rolünü üstlenirken kendisine usta sanatçı

(Farm Philosopher), stars in the movie, a

Zihni Göktay’ın da aralarında yer aldığı

cast featuring the veteran actor Zihni Gök-

bir oyuncu kadrosu eşlik ediyor.

tay accompany him.

Movies

GOING IN STYLE

THE CELLIST OF THE CENTURY
MSTISLAV ROSTROPOVICH

Klasik müzik dünyasının önemli isimle-

“The Cellist of the Century”, which was

rinden çellist Mstislav Rostropovich’in

specially released for the 10th passing anni-

ölümünün 10. yıldönümüne

versary of the cellist Mstislav

özel çıkarılan “The Cellist

Rostropovich, one of the im-

of the Century”, sanatçının

portant names of the world

icra ettiği, 60 bestecinin

of classical music, offers a

eserlerinden oluşan bir seç-

collection of the works of

Müzik

Music
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kiyi dinleyicinin beğenisine

the 60 composers the artist

sunuyor. 40 CD ve 3 DVD’lik

performed. The collection,

bir arşiv niteliği taşıyan ko-

which has the feature of

leksiyon, 200 sayfalık bir ki-

an archive of 40 CDs and 3

tap ile sanatçının daha önce

DVDs, includes a book of 200

hiçbir yerde bulunmayan

pages as well as never before

fotoğrafları ve kendisiyle yapılan özel bir

seen photographs and an interview with the

söyleşiyi de içeriyor.

artist himself.

BİLİNMEYENLE KARŞILAŞMAK
ERKAN OĞUR-İSMAİL HAKKI DEMİRCİOĞLU
1998 yılında “Gülün Kokusu Vardı”

Erkan Oğur and İsmail Hakkı Demircioğlu, who

ve 2000 yılında “Anadolu Beşik” al-

released the albums of “Gülün Kokusu Vardı”

bümlerini yayımlayan Erkan Oğur ve

(The Rose Had a Scent) in 1998 and “Anado-

İsmail Hakkı Demircioğlu

lu Beşik” (Anatolia is a

ikilisi 17 yıl aradan son-

Cradle) in 2000, meet the

ra yeni çalışmalarıyla

audience 17 years later

dinleyicilerin karşısına

with their new work. The

çıkıyor. Albüm, “Sunalar”,

a l b u m o f f e r s 1 5 wo r ks

“Ağlama Yar” ve “Sen

among which there are

Benden Gittin Gideli” gibi

ballads such as “Sunalar”

türkülerin de aralarında

(Shelducks), “Ağlama Yar”

bulunduğu 15 eseri mü-

(Don’t Cry My Love) and

zikseverlerin beğenisine

“Sen Benden Gittin Gideli”

sunuyor. İki sanatçı, “Bi-

(After You Left Me). While

linmeyenle Karşılaşmak”

interpreting the ballads in

albümünde türküleri kendilerine has

their idiosyncratic way, the two artists continue

üslupla yorumlarken ozan geleneğini

to pursue the poetic tradition in the album “Bilin-

sürdürmeye devam ediyor.

meyenle Karşılaşmak” (Meeting the Unknown).
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Hazırlayan: Mustafa Başaran

Bulmaca

Şifre kelimeyi pttlife@ptt.gov.tr adresine gönderen ilk beş kişiyi sürpriz hediyeler bekliyor...

PTT KARGO ILE
TÜRKIYE’NIN HER YERINE
KAPIDA NAKIT ÖDEME

DILERSENIZ GÖNDERICININ ONAYI ILE KONTROLLÜ
ÖDEME IMKANINDAN FAYDALANABILIRSINIZ.

DETAYLI BILGI PTT IŞYERLERINDE

ZAMANINDA
444

1 788

www.ptt.gov.tr

/PTTKurumsal

/Ptt.Kurumsal

/pttkurumsal

