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Ar-Ge ile sektörün geleceğini şekillendiriyoruz
Shaping the future of the sector through R&D

4

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

Son dönemde iletişim ve bilişim alanlarında yaşanan baş

The bedazzling developments experienced lately in the fields

döndürücü gelişmeler, uzun yıllar haberleşmenin merkezi

of communication and informatics had a direct impact on the

konumunda bulunan posta idarelerinin sektördeki yerini

postal administrations that have long been in the center of

doğrudan etkiledi. Elektronik postanın hayatımıza girme-

communication. After the introduction of electronic mail into

sinden sonra geleneksel posta kullanımındaki büyük düşüş

our lives, the major decrease in the use of traditional post for-

posta teşkilatlarının yeniden yapılanmasını zorunlu kıldı.

ced the restructuring of the postal administrations.

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketimiz (PTT A.Ş.)

Our Post and Telegraph Organization Corporation (PTT

sektöründe yaşanan dönüşümü, iki asra yakın tecrübesiyle

Corp.) is an institution that has blended the transformation in

harmanlayarak krizi fırsata çevirmeyi başarmış bir kuru-

its sector with its experience of almost two centuries and tur-

luştur. 1995 yılında telefon hizmetlerinin bünyesinden ay-

ned it into an opportunity. Meticulously selecting the fields to

rılmasından sonra yaygın hizmet ağını yönlendirebileceği

which it can expand its widespread service network after the

alanları titizlikle seçen ve bu sayede günümüzde lojistik-

separation of telephone services in 1995, and thus successfully

ten bankacılığa, e-ticaretten sigortacılığa pek çok alanda

continuing its activities in many fields today from logistics to

faaliyetlerini başarıyla sürdüren Şirketimiz, yalnızca son

banking, from e-commerce to insurance, our Company takes

ürünlerle değil süreçlerle de yakından ilgileniyor. Bu bağ-

close interest in not only end products but in processes, as well.

lamda yaptığımız Ar-Ge yatırımları geleceğe dönük ba-

Our R&D works we carry out within this framework should be

şarılarımızın teminatı olarak görülmelidir. Teknolojinin

seen as the warranty of our future success. To not only keep up

gelişimi ve müşteri ihtiyaçlarının çeşitlenerek artması

with the requirements of the day in order to continue growing

karşısında büyümeye devam etmek için günün gerekleri-

in the face of the development of technology and the diversi-

ne ayak uydurmakla yetinmeyip geleceği şekillendirecek

fication and increase of customers needs, but to also execute

projelere imza atmak Şirketimizin stratejileri arasındadır.

projects that will shape the future is among the strategies of

Gaziantep’teki Yönetim Toplantımızda lansmanını yaptı-

our Company. The Kargomat 7/24 we launched during our

ğımız Kargomat 7/24 bunun bir yansımasıdır.

Management meeting in Gaziantep is a projection of that.

Ülkemizin geleceği için var gücümüzle çalışırken dünya-

As we work with our entire strength for the future of our

nın hak ettiği huzur ve barış ortamına kavuşmasını gö-

country, we hope from the depths of our heart that the world

nülden arzuluyoruz. İçinde bulunduğumuz mübarek Ra-

will attain the atmosphere of peace and tranquility it deserves.

mazan ayının buna vesile olmasını diler, coşkuyla idrak

I hope that the holy month of Ramadan which we currently ex-

edeceğimiz Ramazan Bayramı’nı tebrik ederim.

perience will pave the way to that and that congratulate the
Eid al-Fitr we shall reach with joy.
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“2023 hedeflerimiz
bizi muasır medeniyet
seviyesinin üzerine
taşıyacak önemli bir eşiktir”
“Our 2023 goals are an important threshold that will carry us
above the level of contemporary civilizations”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıl-

President Recep Tayyip Erdoğan and Prime Minister Binali Yıl-

dırım, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Haliç Kongre Mer-

dırım attended the event “İstanbul Protocol Fast Breaking and

kezi’nde düzenlediği “İstanbul Protokolü İftarı ve İstanbul’un

the Celebrations of the 564th Year of the Conquest of İstanbul” or-

Fethinin 564. Yılı Kutlamaları” etkinliğine katıldı.

ganized by the İstanbul Metropolitan Municipality at the Haliç

Etkinlikte konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “2023

6

Congress Center.

hedeflerimiz bizi muasır medeniyet seviyesinin üzerine taşı-

Delivering a speech at the event, President Erdoğan said, “Our

yacak önemli bir eşiktir” ifadelerini kullandı. Konuşmasında

2023 goals are an important threshold that will carry us abo-

terör örgütleriyle mücadelenin sürdüğüne de değinen Erdo-

ve the level of contemporary civilizations.” Touching upon the

ğan, sözlerini şöyle noktaladı: “Birlik, beraberlik içerisinde,

fact that the fight against terrorist organizations is ongoing,

dayanışma içerisinde, birbirimizi sadece Allah için sevmenin

thus concluded Erdoğan his speech: “Let us walk to the future

in unity, in unison, in solidarity, with the happiness of loving
one another only for Allah. For this land, this nation – believe
me – very much needs love and respect. The day we achieve
this; the day we strengthen our unity, our unison, no one will
mutluluğu içerisinde geleceğe yürüyelim. Çünkü bu vatanın, bu
milletin inanın sevgi, saygıya çok ihtiyacı var. Bunu başardığımız
gün, birliğimizi, beraberliğimizi güçlendirdiğimiz gün bu milleti
kimse yıkamayacaktır.”

be able to break this nation down.”
Also delivering a speech at the event, Prime Minister Binali
Yıldırım touched upon the giant projects of the government.
Stating, “We, too, follow in the traces of our forefathers, turn

Başbakan Binali Yıldırım da etkinlikte söz alarak hükümetin dev

the historical Silk Road into the iron silk road. Just like our

projelerine değindi. “Biz de atalarımızın izinde gidiyor, tarihî İpek

ancestor Mehmed the Conqueror brought ships from land to

Yolu’nu demir ipek yoluna çeviriyoruz. Atamız Fatih nasıl gemileri

the sea, his grandsons Recep Tayyip Erdoğan and his frien-

karadan denize indirdiyse onun torunları Recep Tayyip Erdoğan

ds too brought trains and cars under the sea and joined the

ve arkadaşları da trenleri ve arabaları denizin altından geçirerek

two continents. Marmaray, Eurasia, Baku-Tbilisi-Kars pro-

iki kıtayı birleştirdi. Marmaray, Avrasya, Bakü-Tiflis-Kars proje-

jects are the most important links of this historical Silk Road

leri bu tarihî İpek Yolu’nun Asya’dan Avrupa’ya uzanan en önemli

extending from Asia to Europe,” Yıldırım stressed that works

halkalarıdır” diyen Yıldırım, İstanbul’u daha da ileriye götürmek

would continue without losing speed in order to take İstanbul

için çalışmaların hız kesmeden süreceğini vurguladı.

even further.
7
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Erkenek Tüneli
hizmete girdi
Erkenek Tunnel put to service
Doğu Anadolu’yu Malatya üzerinden Akdeniz Bölgesi’ne

The Erkenek Tunnel, which will connect Eastern Anatolia to the

bağlayacak Erkenek Tüneli hizmete girdi. Tünelin açılış

Mediterranean Region via Malatya, was put into service. Deli-

töreninde konuşan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme

vering a speech at the inauguration ceremony of the tunnel, Mi-

Bakanı Ahmet Arslan, Türkiye’de son 14 yılda önemli ulaş-

nister of Transport, Maritime Affairs and Communication Ah-

tırma projeleri yapıldığını ve Erkenek Tüneli ile bunlara

met Arslan stated that important transportation projects were

bir yenisinin daha eklendiğini ifade ederek, “Geçit verme-

carried into effect in the last 14 years and the Ermenek Tunnel

yen Erkenek Geçidi’nin Erkenek Tüneli ile geçit verir hale

was yet another addition to them and went on to add, “On the

gelmesi konusunda Sayın Cumhurbaşkanımın talimatları,

subject of the impassable Ermenek Pass becoming passable, this

Başbakanımızın bakanlığı döneminde verdiği kararlarla bu

process started with the instructions of my esteemed President

süreç başladı” dedi. Erkenek Tüneli ile güzergah üzerindeki

and the decisions taken by our Prime Minister during his term

illerin trafiğinde önemli rahatlama yaşanacağını belirten

as Minister.” Expressing that with the Ermenek Tunnel, there

Bakan Arslan, yük taşıması anlamında ekonomiye ciddi

will be a relief in the traffic of the cities on the course, Minister

katkı sağlanacağını ifade etti.

Arslan said that an important contribution would be made to
the economy in terms of freight transport.

8

14 yılda 340 milyar
liralık yatırım

3

An investment of 340 billion liras
in 14 years
Karayolları Genel Müdürlüğü ve Yollar Türk Millî Komite-

The Roads, Bridges and Tunnels Fair was organized by the Ge-

si’nin ATO Congresium’da düzenlediği Karayolları, Köprüler

neral Directorate of Highways and the Turkish Road Association

ve Tüneller İhtisas Fuarı’na katılan Ulaştırma, Denizcilik ve

at ATO Congresium. Attending the event, Minister of Transport,

Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, ülkemizde son yıllarda

Maritime Affairs and Communication Ahmet Arslan conveyed

ulaştırma ve habercilik alanlarında gerçekleştirilen projelerle

information on the transportation and communication projects

ilgili bilgi verdi. Son 14 yılda 340 milyar liralık yatırım yapıl-

carried out in our country in the recent years. Stating that an in-

dığını ifade eden Bakan Arslan, “Asya’dan Avrupa’ya ‘Tek Yol

vestment of 340 billion liras has been made in the last 14 years,

Tek Kuşak’ projesi gerçekleşirken, Orta Koridor’un daha fazla

Minister Arslan said, “As the ‘Belt and Road’ project from Asia to

kullanılabilmesi ve ülkemizin bulunduğu konumdaki avantaj-

Europe is taking place, we reinforce and strengthen the Middle

dan daha fazla yararlanması için bu koridoru bölünmüş yol-

Corridor with dual roads, rail ways and developments in avi-

larla, demiryollarıyla, havacılıktaki, denizdeki ve haberleşme-

ation, maritime and communication in order for it to be used

deki gelişmelerle pekiştiriyoruz ve güçlendiriyoruz” dedi.

more and for our country to make further use of its advantage
in its position.”

9
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2. Uluslararası Akıllı
Şehirler Konferansı
2nd International
Smart Cities Conference

Kamu Teknoloji Platformu tarafından düzenlenen Uluslarara-

Organized by the Public Technology Platform, the International

sı Akıllı Şehirler Konferansı’nın ikincisi 24 Mayıs 2017 günü

Smart Cities Conference was organized for the second time on

yapıldı. Konferansın açılışında konuşan Ulaştırma, Denizcilik

24 May 2017. Speaking at the opening of the conference, Minis-

ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, “akıllı şehir” kavramını

ter of Transport, Maritime Affairs and Communication Ahmet

irdeleyerek şu bilgileri verdi: “Akıllı şehirlerde birçok hizmetin

Arslan scrutinized the concept of “smart city” and conveyed the

vatandaşa sunulması konusunda genişbant internet altyapısı-

following information: “In smart cities, broadband Internet in-

na ihtiyaç duyuluyor. Genişbant internet erişiminin artırılma-

frastructure is needed in order to offer many services to the ci-

sına yönelik çalışmalar yapmaktayız. Fiber hat uzunluğunu

tizens. We are carrying out works in order to increase the use of

son 14 yılda 80 bin kilometreden 300 bin kilometreye çıkar-

broadband Internet access. In the last 14 years, we increased fi-

dık. Mobil şebekede 2009’dan itibaren 3G hizmeti vererek,

ber line length from 80 thousand kilometers to 300 thousand ki-

Nisan 2016’dan itibaren de 4.5G seviyesine çıkarak hizmet ka-

lometers. Offering 3G services since 2009 in the mobile network

litesini artırdık. 4.5G hizmetlerinden yararlanan abone sayısı

and leveling up to 4.5G as of April 2016, we increased the service

bir yılda 52 milyonu geçti.” Bakanlığın akıllı şehirler konusun-

quality. The number of subscribers using 4.5G services excee-

da pilot uygulamalar yaptığını, son olarak 30 Mart’ta Kars’ta

ded 52 million in one year.” Reminding that the Ministry carries

bir proje hayata geçirildiğini hatırlatan Arslan, akıllı ulaşım

out pilot implementations regarding smart cities and most re-

sistemleri alanında da 2012 yılından beri yoğun çalışmalar

cently a project was realized in Kars, Minister Arslan added that

yapıldığını sözlerine ekledi.

extensive efforts are taking place in the field of smart transpor-

Konferansta konuşma yapan bir diğer isim olan Bilgi Tekno-

tation systems since 2012.

lojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan ise

Also delivering a speech at the conference, Chairman of Infor-

“akıllı şehir” modellerinin dünyanın her yerinde yaygınlık

mation and Communication Technologies Authority Dr. Ömer

kazandığının altını çizerek, “Akıllı şehirler kavramıyla amaç-

Fatih Sayan underlined that “smart city” models are gaining

lanan aslında her şeyin kendini izlemesi, tamir etmesi ve en

prominence throughout the world and said, “What is aimed

uygun çözümü üretmesidir. Bir şehrin ‘akıllı şehir’ sıfatını ka-

with the concept of smart cities is in fact everything tracing and

zanabilmesi için sorunların bilgi ve iletişim teknolojileri kul-

fixing itself and coming up with the best solutions. In order for a

lanılarak çözülmesi ve bu çözümlerin şehir halkı tarafından

city to acquire the epithet of ‘smart city’, the problems have to be

bir yaşam biçimi olarak benimsenip kullanılması gereklidir”

solved using information and communication technologies and

dedi. Sayan, akıllı şehir ekosisteminde siber güvenlik kültürü

these solutions have to be adopted and used by the people of the

tesis edilmesinin önemine de dikkat çekti.

city as a way of living.” Sayan also drew attention to the importance of the establishment of a cyber security culture within the
smart city ecosystem.
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Join our campaign at PTT branches
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Avrupa’ya açılan kapımız Edirne
Edirne, our gateway to Europe
Türker Beşe

Osmanlı
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Devleti’ne

İstan-

Having served as capital to the

bul’dan önce başkentlik yapan

Ottoman State before İstanbul,

Edirne, günümüzde Avrupa’ya

Edirne preserves its importance

açılan kapımız olarak önemini

today as our gateway to Europe.

koruyor. Beş adet sınır kapı-

In addition to being home to

sına ev sahipliği yapmasının

five checkpoints on the border,

yanı sıra eşsiz Trakya coğraf-

it combines the landscape of

yasıyla tarihî güzellikleri bir

Thrace and its historical beau-

araya getiriyor.

ties.

Edirne, farklı kaynaklara göre 1361 ila 1371 yılları arasında
Osmanlı topraklarına katılarak devletin başkenti olur.
Edirne was annexed to the Ottomans between 1361 and 1371
according to various sources and became the state’s capital.

Edirne bölgesinde bilinen ilk yerleşimi gerçekleştiren, böl-

The first known settlers of the Edirne region are the Thracian’s –

geye adını veren Trakların Odris ve Bettegeri kabileleridir.

the namesakes of the region – Odris and Bettegeri tribes. Later

Daha sonra Akaların yönetimi altına giren şehir, bu dönemde

going under the rule of the Akhas, the city became a city-state

kent-devlet haline gelir. Büyük İskender’in babası II. Filip dö-

during that period. The region that went under Macedonian rule

neminde Makedonların hakimiyeti altına giren bölge Orestia

during the time of Philip II, father to Alexander the Great, started

adıyla anılmaya başlar. Keltler tarafından istilaya uğrayan

to be called Orestia. Invaded by the Celts, Orestia went under the

Orestia, MÖ 168’de Roma egemenliğine geçer. Roma İmpara-

Roman rule in 168 BC. Acquiring the status of city during the

toru Hadrianus döneminde şehir statüsüne kavuşan yerleşi-

time of the Roman Emperor Hadrian, the settlement was rena-

min adı da Hadrianapolis olarak değiştirilir. Roma’nın ikiye

med Hadrianapolis. The city, which remained under Byzantine

bölünmesinden sonra Bizans İmparatorluğu’nun kontrolü al-

rule after the division of Rome, was exposed to Goth, Hun, Peçe-

tında kalan şehir bu dönemde Gotların, Hunların, Peçenekle-

nek, Avar and Bulgarian attacks at the time.

rin, Avarların ve Bulgarların saldırılarına uğrar.

A focal point both because it is close to İstanbul and because it is

Gerek İstanbul’a yakın olması gerekse ticaret yolları üzerin-

located on trade routes, the city was captured by the Latin Empi-

de bulunması sebebiyle odak noktası halindeki şehir, Haçlı

re during the Crusades. Ruled by Bulgarians after the collapse of

Seferleri sırasında Latin İmparatorluğu tarafından ele geçi-

the Latin Empire, Edirne was annexed to the Ottomans between

rilir. Latin İmparatorluğu’nun yıkılmasından sonra Bulgarlar

1361 and 1371 according to various sources and became the sta-

tarafından yönetilen Edirne, farklı kaynaklara göre 1361 ila

te’s capital.

1371 yılları arasında Osmanlı topraklarına katılarak devletin
başkenti olur.
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Büyüyen devletin başkenti

Capital of the flourishing state

Büyümeye başlamasından itibaren yüzünü Batı’ya çeviren

Facing the West ever since the start of its growth, the Ottomans

Osmanlı’nın, Balkanlar’a geçince sefer yönüne yakın bir şehri

naturally chose a city close to the conquest direction after they

başkent seçmesi son derece doğaldır. Bölgede başkentlik yap-

passed onto the Balkans. Edirne, the only city in the region big

maya uygun büyüklükte tek şehir olan Edirne, İstanbul fet-

enough to be a capital, duly fulfilled this task until İstanbul was

hedilip başkent buraya nakledilene kadar bu görevi rahatlıkla

conquered and the capital was moved here, and prospered furt-

sürdürmüş ve daha da gelişmiştir. Başkentin taşınmasından

her. Preserving its commercial importance and function as the

sonra bile ticari önemini ve Balkanlar’a açılan kapı olma işle-

gateway to the Balkans even after the capital was moved, the

vini kaybetmeyen şehir, her dönemde padişahların da gözde

city was an all-time favorite of sultans, as well. One of the best

şehirlerinden olmuştur. Bu önemi en iyi gösteren işaretler-

indicators of this importance is the fact that the Selimiye Mosque,

den biri Mimar Sinan’ın “ustalık eserim” dediği ve Osmanlı

deemed by Sinan the Architect his “work of mastery” and ack-

mimarisinin en değerli eserlerinden kabul edilen Selimiye

nowledged as one of the most valuable works of the Ottoman ar-

Camii’nin bu şehre inşa edilmesidir. Yaptırıldığı dönemde

chitecture, was built in this city. It is thought that this place was

İstanbul’da bu boyutta yeni bir camiye ihtiyaç olmamasının

picked because there was no need then in İstanbul for a mosque

yanı sıra Edirne’nin Balkanlar’daki hakimiyetin merkezi ko-

of this size and since Edirne was the center of the domination in

numunda olması sebebiyle buranın seçildiği düşünülmekte-

the Balkans. Additionally, some sources state that Selim II picked

dir. Ayrıca bazı kaynaklar, II. Selim’in Edirne’ye gençliğinden

this place because he has had an exclusive liking for it ever since

beri ayrı bir sevgi beslediği için burayı seçtiğinden bahseder.

his youth.

Yapımına 1568 yılında başlanan caminin 27 Kasım 1574

The mosque, which started to be built in 1568, was planned to be

Cuma günü açılması planlanmış, ancak II. Selim’in vefatı

opened on 27 November 1574 Friday, but upon the death of Selim

üzerine açılış 14 Mart 1575’e ertelenmiştir.

II, the opening was delayed to 14 March 1575.

Selimiye Camii
2011 yılından bu yana
UNESCO Dünya Miras
Listesi’nde.
Selimiye Mosque is included
in the UNESCO World
Heritage List since 2011.

Mimar Sinan’ın ustalık eseri olan

In the dome of the Selimiye, Sinan the

Selimiye’nin kubbesinde, daha önce

Architect’s work of mastery, an unp-

hiçbir camide görülmeyen bir teknik

recedented technique was used. While

kullanılmıştır. Normalde asıl kubbe,

normally the actual dome stands on

daha küçük yarım kubbelerin üzerin-

the smaller semi-domes, the Selimiye

de yükselirken Selimiye Camii 8 sütun

Mosque is covered with a single dome on

üzerindeki bir kasnağın üzerine oturan

a pulley rising on 8 columns. This dome,

tek bir kubbeyle örtülüdür. Bu kubbe

in addition to determining the outer li-

yapının dış hatlarını belirlediği gibi, iç

nes of the structure, provides a sense of

mekana genişlik ve ferahlık hissi katar.

width and freshness to the inner area.

Kubbeye yakın duran, her biri özel üç

Situated close to the dome, the four mi-

şerefeli dört minare, camiyi göğe doğru

narets with three special balconies each,

uzanırmış gibi gösterir. Cümle kapısı-

give the mosque the appearance of ri-

nın iki yanında kalan iki minarenin taş

sing to the sky. While the stone carvings

oymaları çukurken diğer iki minare-

of the two minarets to the both sides of

ninki kabarık şekildedir. 2011 yılında

the cümle door are hollow, the ones of the

UNESCO Dünya Miras Listesi’ne giren

two other minaret are convex. Included

Selimiye Camii’nin içi, İznik çiniciliği-

in the UNESCO World Heritage List in

nin en güzel örneklerinden bazılarını

2011, the Selimiye Mosque houses some

barındırır. Bu süslemeler o kadar gü-

of the most beautiful examples of the İz-

zeldir ki, 1877-1878 Osmanlı-Rus Sa-

nik tile making. These decorations are

vaşı (93 Harbi) sırasında Rus generali

so pretty that during the 1877-1878 Ot-

Mihail Skobelev tarafından bazıları

toman-Russian War (93 War), Russian

sökülerek Moskova’ya götürülmüştür.

general Mihail Skobelev removed some
of them and took them to Moscow.
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II. Balkan Savaşı
sonucunda tekrar
Osmanlı topraklarına
katılan Edirne, I. Dünya
Savaşı sırasında
Yunanlar tarafından
işgal edilmiş,
25 Kasım 1922’de
ise kesin olarak Türk
yönetimine geçmiştir.
Once again included in
the Ottoman territory
after the II. Balkan War,
Edirne was invaded by
the Greek during the First
World
War and on
25 November 1922 went
into Turkish administration
definitively.

Edirne’nin kendine has sanat üslubu “Edirnekâri” olarak ad-

Edirne’s own idiosyncratic artistic style is called “Edirnekâri”.

landırılır. Özellikle Osmanlı döneminde çini ve seramik sa-

An important center for tile and ceramic art especially in the Ot-

natlarının önemli merkezlerinden biri olan Edirne’nin sanat

toman period, Edirne’s artistic tradition continues today with

geleneği günümüzde daha çok ağaç oymacılığında devam et-

mostly wood carving. In addition to motifs painted on wooden

mektedir. Sandık ve dolap gibi ahşap malzemelerden üretilen

objects such as chests and closets, lacquered box making is still

eşyalar üzerine boya ile yapılan motiflerin yanı sıra lake kutu

prevalent. In addition, flower painting, binding and calligrap-

yapımcılığı da sürmektedir. Bunların dışında çiçek ressamlı-

hy, especially taliq writing, are handcrafts that are still executed

ğı, ciltçilik ve özellikle talik yazı başta olmak üzere hattatlık,

in Edirne.

Edirne’de günümüzde de beğeniyle icra edilen el sanatlarıdır.
1912-13 yıllarında patlak veren Balkan Harbi sırasında Bul-

in 1912-13, the city consequently was annexed to Bulgaria. Once

garlar tarafından işgal edilen şehir, bu savaşın sonucunda

again included in the Ottoman territory in the II. Balkan War

Bulgaristan’a dahil olmuştur. Savaşın hemen ardından çıkan

that broke out right afterwards, the city was invaded by the Gre-

II. Balkan Harbi sonucunda tekrar Osmanlı topraklarına ka-

ek during the First World War and on 25 November 1922 went

tılmış, I. Dünya Savaşı sırasında Yunanlar tarafından işgal

into Turkish administration definitively. As Karaağaç was ta-

edilmiş, 25 Kasım 1922’de ise kesin olarak Türk yönetimine

ken from the Greek as war indemnity with the Treaty of Lausan-

geçmiştir. Lozan Antlaşması’nın imzalanmasıyla Yunanis-

ne, the city acquired its current borders.

tan’dan savaş tazminatı olarak Karaağaç’ın alınmasıyla da bugünkü sınırlarına kavuşmuştur.
16

Occupied by Bulgarians during the Balkan War that broke out
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İletişim teknolojileri
Communication technologies

Parmaklarımızın ucuna gelen dünya:
İnternet ve küresel iletişim
The world at our fingertips: Internet and global communication
Elvin Otman

Çok değil, bundan 50 yıl gibi kısa

Not long, but merely 50 years ago, we

zaman önce posta kutularımız do-

would wait for the postman so that our

lup taşsın, sevdiklerimizden bize

postboxes would get full and he would

haber ulaştırsın diye postacının yo-

bring us news from our loved ones. As

lunu gözlerdik. Teknolojinin akıl al-

the technology developed at an inc-

maz bir hızla gelişmesi ile artık göz-

redible speed, our eyes are now fixed

lerimiz posta kutusunda değil, daha

more on computer screens rather than

çok bilgisayar ekranında. Ayrıca

postboxes. Furthermore, we can now

artık aklımıza gelen her soruyu bil-

ask our computers every question that

gisayarımıza soruyor, ansiklopedik

comes to our mind, we can reach al-

bilgilerden yol tariflerine neredeyse

most all the information we need from

ihtiyacımız olan her bilgiye ulaşabi-

encyclopedic information to address

liyoruz. Bize bu fırsatı verense insa-

descriptions. What gives us this op-

noğlunun 20. yüzyıldaki devrimsel

portunity is the revolutionary inventi-

buluşu: İnternet…

on of the mankind in the 20th century:
The Internet…

18

İnternet, tüm dünya üzerindeki bilgi-

The Internet is a developed computer

sayar şebekelerinin birleşiminden olu-

network composed of the union of the

şan gelişkin bilgisayar ağıdır. Telefon

computer networks in the entire wor-

hatlarıyla birbirine bağlı bu ağda, kişi

ld. This network connected to each

ve kuruluşların kullandığı bilgisayar-

other via telephone lines may feature

lar ve bu bilgisayarlardaki çeşitli işle-

computers of different structures used

tim sistemleri bulunabilir. İnternet,

by individuals and institutions as well

bilgisayarların ortak bir dille iletişim

as the different operating systems in

kurmasına olanak sağlar. Böylece, bil-

these computers. The Internet ensures

gisayarlar üzerinde farklı programlar

the communication of these computers

çalıştırılsa bile kişiler ekranda aynı

through a common language. There-

bilgileri görebilir. Bilgi paylaşımı hızla-

fore, even though different programs

nırken dünyanın her bir köşesi bu ağ ile

operate on computers, people may see

bağlanır birbirine ve bizler yerimizden

the same information on the screen.

kalkmadan iletişime geçeriz dünyay-

As the information-sharing increases,

la… Bugün yaşamımızın vazgeçilmez-

each corner of the world is connected

lerinden olan internet aslında çok kısa

to one another through this network,

süre önce düştü gündemimize: Soğuk

and we can connect with the world as

Savaş’ın sıcak günlerinde.

we remain seated. One of the indispensables of our life today, the Internet
appeared on the agenda a short while
ago: In the hot days of the Cold War.

19
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Bilimi canlandıran savaş

War reviving science

1962 yılında J.C.R. Licklider ABD’nin en büyük üniversite-

In 1962, J.C.R. Licklider put forward the concept of “galactic

lerinden biri olan Massachusetts Institute of Tecnology’de

network” for discussion at the Massachusetts Institute of Te-

(MIT) “galaktik ağ” kavramını tartışmaya açtı. Licklider’ın

chnology (MIT), which is one of the greatest universities of the

teorisi küresel olarak bağlanmış bir sistemde isteyen herke-

USA. Licklider’s theory was based on the fact that it was possible

sin, dilediği yerden veri ve programlara erişebilmesini sağla-

to create a network that would ensure access to data and prog-

yacak bir ağ yaratmanın mümkün olduğuydu. Licklider’ın te-

rams by anyone from anywhere in a globally connected system.

orisi üzerinde çalışan MIT araştırmacıları Lawrance Roberts

Working on Licklider’s theory, MIT researchers Lawrance Ro-

ile Thomas Merrill bilgisayarların ilk kez birbirlerine veri

berts and Thomas Merrill ensured for the first time data trans-

aktarmasını sağladı. 1966 yılı sonunda Roberts, DARPA’da

fer between computers. By the end of 1966, Roberts started wor-

çalışmaya başladı ve İnternet Protokolü’nü (IP) kullanan ilk

king in the DARPA and developed the ARPANET project which

ağ olacak ARPANET projesini geliştirdi. Paket anahtarlama-

would become the first network to use the Internet Protocol (IP).

lı ARPANET çerçevesinde ilk bağlantı 1969’da dört merkezle

Within the framework of the packet switching ARPANET, the

yapıldı. Los Angeles California Üniversitesi, Stanford Araş-

first connection was carried out in 1969 with four centers. The

tırma Enstitüsü, Utah Üniversitesi ve Santa Barbara Califor-

Los Angeles California University, Standford Research Institute,

nia Üniversitesi ana merkezler olarak belirlendi. İnternetin

Utah University and Santa Barbara California University were

en önemli unsurlarından biri olan elektronik posta kavramı

determined as the main centers. The concept of electronic mail,

da bu dönemde geliştirildi. İlk mesaj Los Angeles California

which is one of the important elements of the Internet, was de-

Üniversitesi öğretim üyesi olan Leonard Kleinrock tarafından

veloped in this period. The first message was sent by Leonard

Stanford’taki bir bilgisayara gönderildi. Kısa süre içinde pek

Kleinrock, a professor at the Los Angeles California University

çok merkezde bilgisayarlar ARPANET’e bağlandı. Artık bil-

scholar, to a computer in Standford. Within short time, compu-

gisayarlar konuşmaya başlamıştı. 1990’ların başında dünya

ters in many centers were connected to the ARPANET. The com-

genelinde “www”nun kullanılmaya başlamasıyla internet ar-

puters had now started to talk. With the use of the “www” in the

tık bilgi alışverişinden sesli-yazılı-görüntülü mesajlaşmaya,

early 1990’s, the Internet became a technology widely used in

alışverişten resmî işlemlere hayatın her alanında en yaygın

every field of life from information exchange to audio, text and

kullanılan teknoloji olacaktı.

video messaging.

Türkiye’de ilk internet bağlantısı
12 Nisan 1993 tarihinde yapıldı.
The first Internet connection in Turkey was
established on 12 April 1993.

Türkiye’de internet

Internet in Turkey

Türkiye’de ilk internet bağlantısı,

The first Internet connection in Turkey

12 Nisan 1993 tarihinde yapıl-

was established on 12 April 1993. The first

dı. İnterneti ilk yıllarda yalnızca

year, only the Scientific and Technological

TÜBİTAK ve üniversitelerin kullan-

Research Council of Turkey (TÜBİTAK)

masına izin verildi. 1993’te ODTÜ,

and universities were allowed to use the

1994’te Ege Üniversitesi’nde inter-

Internet. Internet connection was set up in

net bağlantısı sağlandı. Ardından,

Middle East Technical University (METU)

1995 yılında Bilkent Üniversitesi,

in 1993, and in Ege University in 1994.

1996 yılında ise Boğaziçi Üniver-

Following them, the Bilkent University set

sitesi ve İTÜ internet bağlantıla-

up Internet connection in 1995 whereas

rını gerçekleştirdi. İnternet, tüm

the Boğaziçi University and the İstanbul

dünyada olduğu gibi ülkemizde de

Technical University (İTU) in 1996. As in

başlangıçta yalnızca bilgi aktarımı

the entire world, in the beginning, the In-

amacıyla kullanıldı. 1999 yılında,

ternet was used only for the purpose of

TTNET isimli yeni bir internet ağ

information transfer in our country. In

altyapısı oluşturuldu. İlk bağlan-

1999, a new Internet network infrastru-

tı çevirmeliydi. Kablolu internet

cture called TTNET was set up. The first

1998’de, ADSL ise 2001’de kullanıl-

connection was a dial-up. Cabled Internet

maya başladı. Türkiye İstatistik Ku-

started to be used in 1998 whereas Asym-

rumu verilerine göre 2016 yılında

metric Digital Subscriber Line (ADSL) in

Türkiye’de internet kullanan birey-

2001. According to Turkish Statistical Ins-

lerin oranı yüzde 61’i geçti.

titute data, the rate of individuals who use

Gelişen fiber internet, 3G teknolo-

the Internet exceeded 61 percent in 2016.

jileri, akıllı telefonların yaygınlaş-

As the developing fiber Internet, 3G tech-

ması internet kullanımını hızla ar-

nologies, and the spread of smart phones

tırırken internet üzerinden yapılan

accelerate the Internet usage, it broadens

işlerin çeşit ve kapsamını da geniş-

the types and scope of the works carried

letmekte; internet yaşamımızın her

out through the Internet, and the Internet

alanında vazgeçilmezimiz olarak

continues to be our indispensible in every

yer almaya devam etmektedir.

field of our life.
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Röportaj
Interview

Dr. Özkan Poyraz:
Ar-Ge faaliyetlerine büyük önem veriyor
ve bu alandaki projeleri destekliyoruz

We attribute major importance to R&D activities and support
the projects in this field
Söyleşi Interview: Zeynep Yiğit - Fotoğraflar Photographs: Melis Seçkin

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı
Dr. Özkan Poyraz, Türkiye’de Ar-Ge yatırımlarının GSYH’nin
yüzde üçüne çıkarılmasının hedeflendiğini belirterek, “Bakanlık
olarak, elektronik haberleşme ile havacılık ve uzay teknolojileri
alanlarında yerli tasarım ve üretime yönelik araştırma, geliştirme
ve eğitim faaliyetlerini destekliyoruz” diyor.
Ministry of Transport, Maritime Affairs and Communication Deputy
Undersecretary Dr. Özkan Poyraz states that it is aimed to increase the R&D
investments in Turkey to third percent of the GDP and says, “As the Ministry, we
support the activities of research, development and training towards local design
and production in the fields of electronic communication as well as aviation and
space technologies.”
22

Teknolojinin hızla ilerlediği günümüzde araştırma

Can we learn about your evaluations regarding the

ve geliştirme (Ar-Ge) faaliyetlerinin önemine yönelik

importance of research and development (R&D)

değerlendirmelerinizi ve Bakanlık olarak bu alanda

activities in our day when technology develops

yürüttüğünüz faaliyetleri öğrenebilir miyiz?

rapidly and about the efforts carried out in the

Bildiğiniz gibi Ar-Ge, kültür, insan ve toplumun bilgisinden

field as the Ministry?

oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bunun yazılım dahil

As you know, R&D is increasing the knowledge comprised of

yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlamak üzere kullanıl-

research, development, culture, human and society and crea-

ması için sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışma-

tive studies which are carried out on a systematic basis for its

lardır. Bakanlığımız da ulaştırma, denizcilik ve haberleşme

use for the purpose of new process, system and applications

alanlarında Ar-Ge çalışmalarını desteklemekle yükümlüdür.

including software. Our Ministry is responsible for supporting

Bakanlığımıza bu görev 5809 Sayılı Elektronik Haberleşme

the R&D works carried out in the fields of transportation, ma-

Kanunu ve 655 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile veril-

ritime affairs and communication. This task has been conveyed

miştir.

to our Ministry with the Electronic Communication Law Num-

Bakanlık olarak, elektronik haberleşme ile havacılık ve uzay

bered 5809 and the Delegated Legislation Numbered 655.

teknolojileri alanlarında yerli tasarım ve üretime yönelik araş-

As the Ministry, we support the activities of research, deve-

tırma, geliştirme ve eğitim faaliyetlerini destekliyoruz. Baş-

lopment and training towards local design and production in

bakanımız Sayın Binali Yıldırım’ın Ulaştırma Bakanlığı dö-

the fields of electronic communication as well as aviation and

neminde kendisinin de bir mühendis olması ve Ar-Ge tabanlı

space technologies. During our Prime Minister Binali Yıldırım’s

tasarım ve üretime yönelik inancına dayalı olarak ortaya koy-

term as Minister of Transportation, a fund was initiated due

duğu girişimle bir fon oluşturulmuş, bugün bu fonda 1,5 milyar

to his initiatives put forward because he is an engineer himself

TL civarında Ar-Ge kaynağı birikmiştir.

and owing to his faith in design and production based on R&D,

Bakanlığın öncelikli Ar-Ge projeleri nelerdir?
Son dönem hükümetlerimizin eylem planlarında Ar-Ge yatırımlarının GSYH’nin yüzde üçüne çıkarılması hedeflenmekte-

and as of today, an R&D resource of around 1.5 billion TL has
been collected in this fund.
What are the Ministry’s primary R&D projects?

dir. Biz de Bakanlık olarak ulaştırma amaçlı olmak üzere elekt-

In the action plans of our latest period governments, it is aimed

ronik alanında siber güvenlik ve bilgi güvenliği, 5. Nesil (5N)

that the R&D investments will be increased to three percent of

elektronik haberleşme sistemleri, M2M uygulamaları, Büyük

the GDP. We, as the Ministry, make project calls on the subjects

Veri (Big Data) analizine yönelik yazılım, donanım ve sistemle-

of cyber security and information security in the field of ele23

“Bakanlığımızca desteklenmesinde
fayda görülen Ar-Ge projesi
konuları düzenlenen çalıştaylarla
belirlenmektedir.”
“R&D project themes that are deemed
appropriate to be supported by
our Ministry are determined at the
workshops organized.”

ri, akıllı ulaşım sistemlerinin geliştirilmesi, İHA’larla haber-

ctronics, 5. Generation (5G) electronic communication systems,

leşme sistemleri konularında proje çağrılarına çıkıyoruz.

M2M applications, big data analysis software, hardware and

Havacılık ve uzay teknolojileri alanlarında ise ticari uçak ve
alt sistemleri, sivil amaçlı kullanılabilecek İHA geliştirilmesi,

systems, development of smart transportation systems and
communication via UAV systems.

haberleşme uydusu alt sistemleri, uydu simülasyon yazılım ve

In the fields of aviation and space technologies, on the other

donanımı, Thruster, Transponder ve diğer uydu alt sistemleri

hand, our primary subjects of R&D are commercial plane and

öncelikli Ar-Ge konularımızdır.

subsystems, development of UAVs that can be used for civil

Desteklenecek Ar-Ge projeleri nasıl belirleniyor?
Bakanlığımızca desteklenmesinde fayda görülen Ar-Ge projesi konuları düzenlenen çalıştaylarla belirlenmektedir. Çalıştaylar, Bakanlığın ilgili üst düzey yöneticileri ve akademisyenlerden oluşan çalışma gruplarıyla yapılmaktadır. Bakanlığın

purposes, communication satellites subsystems, satellite simulation software and hardware, Thruster, Transponder and other satellite subsystems.
How are the R&D projects to be supported
determined?

veya sektörün ihtiyaç duyduğu konu başlıkları ve içerikleri

R&D project themes that are deemed appropriate to be suppor-

bu gruplar tarafından belirlenmekte, daha sonra da çağrıya

ted by our Ministry are determined at the workshops organized.

çıkılmaktadır. Çağrı konuları ve süreç Bakanlık internet site-

The workshops are carried out with the related high-ranking

sinden ilan edilmektedir.

officials of the Ministry and academicians. The headings and

Ar-Ge projesi yapacak kuruluşun proje konusunun faaliyet
alanıyla ilişkili olması ve başvuru tarihi itibarıyla en az bir
yıldır faaliyette bulunması gerekmektedir. Ar-Ge projesine ait
çalışmaların Türkiye’de yürütülmesi de bir ön koşuldur.
Ar-Ge destek başvurusu yapılan projeler Bakanlığımızca belirlenen hakemler tarafından Projenin Ar-Ge Niteliği ve Yenilikçi Yönüne İlişkin Unsurları, Projenin Yapılabilirliği, Proje
Ekibinin Niteliği, Proje Plan Kalitesi, Teknolojik Değerlendir-

content required by the Ministry or the sector are determined
by these groups and later on calls are made. Call topics and the
process are announced on the Ministry website.
It is required that the project topic of the institution that will
execute the R&D project is related to its field of activity and has
been active for at least one year as of the date of application. It is
also a prerequisite that the works related to the R&D project are
carried out in Turkey.

me ve Karşılaştırmalar, Proje Çıktısının Bir Ürüne Dönüşme

Projects that make an application for R&D support are eva-

Potansiyeli, Sosyal ve Ekonomik Faydası başlıkları altında de-

luated by the referees determined by our Ministry under the

ğerlendirilmektedir.

headings of Aspects of the Project’s R&D Quality and Innovative
Bearing, Project Feasibility, Quality of the Project Team, Project
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Plan Quality, Technological Evaluations and Comparisons, the PoBunların yanı sıra Ar-Ge’si yapılacak ürünün ticarileşme
(ürünleşme) potansiyeli; Bakanlığımız bağlı, ilgili veya

tential of the Project Outcome to Become a Product, Its Social and
Economic Benefits.

ilişkili kurum ve kuruluşlarının doğrudan kullanıcısı ola-

In addition, the potential of the product’s potential for commercia-

bileceği bir ürün olma potansiyeli; özgün bir ürün olma

lization (productization); its potential to be a product of which the

potansiyeli; ithal bağımlılığı bulunan bir ürünün yerlileş-

affiliated, related or relevant institutions and establishments of our

tirilmesi; konjonktürel mevzuatı karşılama potansiyeli de

Ministry can be direct users; its potential to be a unique product,

destek kararımızı oluşturmada önemli kriterlerdir.

the localization of a product with import dependency; its potential

Bakanlık olarak uzay sanayisinin gelişimine yönelik de önemli katkılarınız bulunuyor. Bu konuyla
ilgili bilgi verebilir misiniz?
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı olarak, uzay sanayimizin geliştirilmesi için “TÜRKSAT

to meet conjectural legislation are also important criteria we take
into consideration while structuring our support decision.
As the Ministry, you make important contribution to
the development of space industry. Could you provide
information on the subject?

6A Yerli Haberleşme Uydusu Geliştirilmesi ve Üretimi”

As the Ministry of Transport, Maritime Affairs and Communicati-

TÜBİTAK-KAMAG projesinin ana finansmanını sağla-

on, we provide the main financing of the TÜBİTAK-KAMAG project

maktayız. Projede, TÜBİTAK UZAY yönetici, Aselsan, TAI

“TÜRKSAT 6A National Telecommunication Satellite Development

ve C2Tech firmaları ise yürütücü kuruluş olarak görev al-

and Production”. In the project, TÜBİTAK UZAY is featured as di-

maktadır. Proje beş yılda tamamlanacak olup toplam büt-

rector, whereas the firms Aselsan, TAI and C2Tech as executors.

çesi 545 milyon TL’dir.

The project will be completed in five years and its total budget is

Tüm bunlarla birlikte, çeşitli kamu kuruluşlarında bulu-

545 billion TL.

nan Ar-Ge desteklerinin tek bir kanaldan kullandırılma-

Alongside all of that, legal regulations related to the use of various

sına ilişkin yasal düzenlemeler de TBMM’nin gündemin-

public R&D support from a single channel is also on the Turkish

dedir. Böyle bir yaklaşımın benimsenmesi ve TBMM’de

Grand National Assembly agenda. Should such an understanding

yasalaşması halinde Bakanlığımız Ar-Ge destekleri de di-

be adopted and passed into law at the Assembly, our Ministry’s

ğer sektörlerle optimizasyon sağlanarak tek bir kaynaktan

R&D supports will be optimized with other sectors and continue to

yararlanıcılara ulaştırılmaya devam edecektir.

be delivered to the beneficiaries from a single source.
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Sektörel
Sectoral

Güçlü ekonomi için millî Ar-Ge
National R&D for a strong economy
Nil Özben
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Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Ka-

Defined in the Technology Develop-

nunu’nda “Kültür, insan ve toplu-

ment Regions Law as “Increasing the

mun bilgisinden oluşan bilgi dağar-

knowledge comprised of research, de-

cığının artırılması ve bunun yazılım

velopment, culture, human and society

dahil yeni süreç, sistem ve uygula-

and creative studies which are carried

malar tasarlamak üzere kullanıl-

out on a systematic basis for its use for

ması için sistematik bir temelde yü-

the purpose of new process, system

rütülen yaratıcı çalışmalar” olarak

and applications including software”,

tanımlanan Araştırma-Geliştirme

Research and Development (R&D)

(Ar-Ge) faaliyetleri, ülkelerin kal-

activities are of major importance in

kınmaları açısından büyük önem

terms of the development of countries.

taşımaktadır.

faaliyetleri

R&D activities are grouped under the

temel araştırma, uygulamalı araş-

three main topics of basic research,

tırma ve deneysel geliştirme olmak

applied research and experimental

üzere üç ana başlık altında toplan-

development. Basic research, which

maktadır. İleride gerçekleştirilecek

can be conceived of as a basis for fu-

Ar-Ge

çalışmalar için bir zemin olarak düşünüle-

ture works, means theoretical and experimen-

bilecek temel araştırma, belirli bir alanda

tal works carried out in a certain field and the

yürütülen teorik ve deneysel çalışmalar

cumulative knowledge gained. This stage is a

ile edinilen birikimsel bilgiyi ifade eder.

must so that the next steps can work efficiently

Bu aşama, sonraki süreçlerin sağlıklı ve

and effectively. The scope of applied research

verimli işleyebilmesi için olmazsa olmaz

is more defined; the work that is being carried

nitelik taşır. Uygulamalı araştırmanın

out is directed towards a certain problem or

kapsamı daha belirgindir; yapılan çalışma

goal and a specific question is tried to be an-

belirli bir mesele veya hedefe yöneltilmiştir

swered. In the process of applied research, one

ve belirli bir soru cevaplanmaya gayret edi-

builds on the knowledge gained during basic

lir. Uygulamalı araştırma evresinde, temel

research and the scope and quality of the ex-

araştırmada elde edilen bilgilerin üzerine

isting knowledge is extended. The process of

konarak mevcut bilgilerin nitelik ve kapsa-

experimental development, on the other hand,

mı geliştirilir. Deneysel geliştirme evresi

is the production of new products, processes

ise Ar-Ge’nin nihai amacı olarak nitelendi-

or services, which can be deemed the ultimate

rilebilecek yeni ürün, süreç veya hizmetler

goal of R&D. New works put forth in this stage

üretilmesini ifade eder. Bu evrede ortaya

are the tangible indicators of a country’s R&D

konan yeni çalışmalar bir ülkenin Ar-Ge

activities. Experimental development, in addi-

faaliyetlerinin somut göstergeleridir. De-

tion to the assertion of new products and ser-

neysel geliştirme, yeni ürün ve hizmetler

vices, also means the amelioration and further

ortaya koymanın yanı sıra mevcut sistem-

development of the existing systems.

lerin iyileştirilmesi ve daha etkin hale getirilmesini de ifade eder.

Aware that successful R&D activities have
the potential to contribute to the country’s

Başarılı Ar-Ge faaliyetlerinin ülke ekono-

economy as well as short, mid and long term

misi ile kısa, orta ve uzun vadeli kalkın-

development, our country continues to make

maya katkı potansiyelinin farkında olan

investments in the field. While the total R&D
27

ülkemiz, bu alanda yaptığı yatırımlara

expenditure in 2001 was 1 billion 291 mil-

her geçen gün yenilerini ekliyor. Toplam

lion 891 thousand 387 TL, in 2015 this

Ar-Ge harcaması 2001 yılında 1 milyar

amount reached 20 billion 615 million 247

291 milyon 891 bin 387 TL’yken bu rakam

thousand 954. The increase in the number

2015 yılında 20 milyar 615 milyon 247 bin

of technoparks, which can be deemed the

954’e ulaştı. Ar-Ge çalışmalarının kalbi

heart of R&D, are among the important

olarak nitelendirilebilecek teknokentlerin

reasons of the success secured in this field.

sayısındaki artış da bu alanda elde edilen

In Turkey, there are 54 active technoparks

başarının önemli nedenleri arasında yer

as of May 2017.

alıyor. Türkiye’de Mayıs 2017 itibarıyla 54
faal teknokent bulunuyor.
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Developing local and national products
are of major importance in maximizing the

Ar-Ge faaliyetlerinin ülke ekonomisine

R&D activities’ contribution to the coun-

yaptığı katkının azami seviyeye getirilme-

try’s economy. Critical in terms of lessen-

sinde yerli ve millî ürün geliştirmek büyük

ing and eventually diminishing countries’

önem taşıyor. Ülkelerin dışarıya teknolojik

technological external dependency, local

bağımlılığının azaltılması ve uzun vadede

and national product development works

ortadan kaldırılması bakımından kritik

are also quite significant in terms of ensur-

konumda bulunan yerli ve millî ürün ge-

ing the sustainability of the activities car-

liştirme çalışmaları, gerçekleştirilen faa-

ried out and thus the contribution to econ-

Ar-Ge faaliyetlerinin ülke
ekonomisine yaptığı katkının azami
seviyeye getirilmesinde yerli ve millî
ürün geliştirmek büyük önem taşıyor.
Developing local and national
products are of major importance
in maximizing the R&D activities’
contribution to the country’s economy.

liyetlerin ve dolayısıyla ülke ekonomisine

omy. Reaching the position of exporting,

yapılan katkının sürdürülebilirliği açısın-

not importing technology is among of the

dan da son derece önemli. Teknolojiyi it-

primary goals of our country.

hal eden değil, ihraç eden ülke konumuna
gelinmesi, ülkemizin öncelikli hedefleri
arasında yer alıyor.

Ar-Ge tabanlı stratejik vizyon

R&D based strategic vision
Carrying out its activities with the aim
of becoming a global brand, the Post and
Telegraph

Organization

Corporation

Faaliyetlerini bir dünya markası olma he-

(PTT Corp.) places R&D works in the

defiyle sürdüren Posta ve Telgraf Teşkilatı

center of its strategies and attributes ex-

Anonim Şirketi (PTT A.Ş.), Ar-Ge çalış-

clusive importance to local and national

malarını stratejilerinin merkezine yerleş-

production. Developed by Turkish engi-

tirirken bu alanda yerli ve millî üretim

neers and manufacturers and recently

yapılmasına da özel önem atfediyor. Türk

promoted, the Kargomat 7/24 is among

mühendis ve üreticiler tarafından gelişti-

the examples that put forward the Com-

rilen ve kısa süre önce lansmanı yapılan

pany’s said understanding. Ensuring that

Kargomat 7/24, Şirket’in söz konusu anla-

the customers can receive their packages

yışını ortaya koyan örnekler arasında yer

whenever, wherever, the Kargomat 7/24

alıyor. Müşterilerin kargolarını diledikle-

is also an important innovation for the

ri zaman diledikleri yerden teslim almala-

global postal sector. It is expected that

rını mümkün kılan Kargomat 7/24, küre-

the Kargomat 7/24, the PTT Corp.’s local

sel posta sektörü için de önemli bir yenilik

and national production, will be export-

olma niteliği taşıyor. PTT A.Ş.’nin yerli ve

ed to other postal administrations of the

millî üretimi Kargomat 7/24’ün dünyada-

world.

ki diğer posta teşkilatlarına ihraç edilmesi
öngörülüyor.
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Osmanlı

dönemi

Kolaj: Mum
Collage: Candle

Medinesinin

önemli Ramazan geleneklerinden
Mum Alayı yüzlerce mum eşliğinde

Resim, mimari, mühendislik gibi

teravih namazından sonra Hz. Mu-

birçok dalda sayısız çalışma yapan

hammed’in türbesinde yapılan bir

Leonardo da Vinci’nin yazdığı ma-

törendi. Bu ritüel sırasında çocuklar

sallar ülkemizde Kelebek ile Mum

alayı karşılar, davetlilerin ellerinde-

Işığı adlı kitapta derlenmiştir. Sa-

ki şamdanları alarak “Hazine” adı

natçının kaleminden çıkan fabllar,

Metropolitan Sanat Müzesi kolek-

verilen odaya götürürdü.

kibir, vicdan, ihanet, alçakgönüllü-

siyonunun değerli parçaları arasın-

lük, sabır ve pişmanlık gibi konuları

da 24,1 santimetre yüksekliğindeki

işlemektedir.

İznik işi seramik bir mumluk da yer

One of the Ramadan traditions of
the Ottoman period in Medina, the

alır. Türkiye’den götürülen eser, 16.

Candle Procession was a ceremony

The fables of Leonardo da Vinci who

carried out around the Prophet Mu-

produced numerous works in many

hammad’s tomb after the tarawih

fields such as painting, architectu-

Made in İznik, a ceramic candlestick,

prayer and was accompanied by

re and engineering are compiled in

which has a height of 24.1 centim-

hundreds of candles. During this

a book titled The Butterfly and the

eters, is among the valuable items

ritual, the children would welcome

Candlelight. The fables written by the

of the collection of the Metropolitan

the procession, take the candlesticks

artist treat subjects such as arrogan-

Museum of Art. Brought from Tur-

held by the guests and carry them to

ce, conscience, betrayal, modesty,

key, the work is dated to the mid-16th

a room called “Treasury”.

patience and regret.

century.
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yüzyılın ortalarına tarihlenmektedir.

Bir mum yanıyordu bir evin bir oda-

Gyles Brandreth tarafından kaleme

sında / O evde bir kedi vardı / Ge-

alınan Oscar Wilde ve Mum Işığı

“Candle in the Wind” (Rüzgardaki

celer indiğinde kendi havasında /

Cinayetleri Arthur Conan Doyle,

Mum), 1973 yılında Elton John ve

Mum yanar, kedi de oynardı dizele-

Robert Sherard ve Oscar Wilde gibi

Bernie Taupin tarafından Marilyn

riyle başlayan “Mum Alevi ile Oyna-

değerli edebiyatçıları bir araya geti-

Monroe anısına yazılıp bestelenmiş

yan Kedinin Öyküsü” şiiri Cumhu-

rir. Eser, hem Oscar Wilde’ın haya-

bir ağıttır. Elton John, Galler eski

riyet dönemi şairlerinden Özdemir

tına ışık tutar hem de detaylı hikaye

Prensesi Diana’nın 1997 yılında ölü-

Asaf tarafından kaleme alınmıştır.

örgüsü ile o dönemin ruhunu yansı-

mü üzerine eserin sözlerini değiştirerek bir kez daha yorumlamıştır.

Starting with the verses A candle was

tan kitaplar arasında öne çıkar.

burning in a room of a house / There

Written by Gyles Brandreth, Oscar

“Candle in the Wind” is a threnody

was a cat in that house / As the day

Wilde and the Candlelight Murders

written and composed by Elton John

turned into night / The candle burned

brings together important men of

and Bernie Taupin in 1973 in me-

and the cat played, the poem titled

letters such as Arthur Conan Doyle,

mory of Marilyn Monroe. Following

“Mum Alevi ile Oynayan Kedinin Öy-

Robert Sherard and Oscar Wilde.

the death of the former Princess of

küsü” (The Story of the Cat Playing

The work sheds light on the life of Os-

Wales Diana in 1977, Elton John per-

With The Candle Flame) is written

car Wilde and comes to the forefront

formed it once again by revising the

by one of the poets of the Republican

among the books that reflect the spi-

lyrics of the work.

period, Özdemir Asaf.

rit of the period with its story pattern.
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Portreler
Portraits

Madalyaların ötesine geçen
bir başarı hikayesi
Naim Süleymanoğlu
A success story surpassing medals
Naim Süleymanoğlu
Yakup İmre

Naim Süleymanoğlu sadece sportif başarılarıyla
dünya tarihine geçmiş efsane bir sporcu değil,
aynı zamanda sporun bir ülkeye ve tüm dünyaya
umutla dolu güzellikler aşılayan bir etkinlik olduğunu
gösteren bir başarı hikayesinin de sahibidir.
Naim Süleymanoğlu is not just a legendary
sportsman who has made a name for himself in the
history of the world with his achievements in sports,
but is also the owner of a success story that shows
sports is an activity that infuses hopeful joy to a
country and to the entire world.
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23 Ocak 1967 tarihinde Kırcaali’de doğan Naim Süleymanoğ-

Born on 23 January 1967 in Kırcaali, Naim Süleymanoğlu would

lu, sporcu kişiliğini daha çok küçükken sergilemeye başlaya-

start to display his inclination for sports at an early age and

cak ve kendisiyle birlikte birçok insanın hayatını değiştirmeyi

would manage to change the lives of many people together with

başaracaktı.

his own.

10 yaşına girdiği 1977 yılında haltere başlayan Naim Süley-

Starting weight lifting in 1977 when he turned 10, Naim Süley-

manoğlu, beş sene sonra daha on beş yaşındayken Brezilya’da

manoğlu participated in the World Youth Weight Lifting Cham-

düzenlenen Dünya Gençler Halter Şampiyonası’na katılarak

pionship in Brazil five years later and managed to win two gold

iki altın madalya kazandı. Ertesi yıl düzenlenen şampiyonada

medals. Breaking a record at the championship organized next

rekor kırarak altın madalya sahibi olan Naim Süleymanoğlu,

year, Naim Süleymanoğlu went down in weight lifting history

en genç dünya rekortmeni halterci unvanıyla halter tarihine

as the youngest record breaker. The achievements of this young

geçti. İsmi halter çevrelerinde olduğu kadar spor camiasının

sportsman, whose success started to be heard of not only in the

tamamında da duyulmaya başlayan bu genç sporcunun başa-

weight lifting community but in the entire sports milieu, conti-

rıları hız kesmeden, katlanarak devam ediyordu. 1984 yılın-

nued at full speed, multiplying. Becoming the second weight lif-

da, silkme kategorisinde vücut ağırlığının üç katını kaldıran

ter to lift thrice his own weight in the clean and jerk category

ikinci halterci olarak kayıtlara geçen Naim Süleymanoğlu,

in 1984, Naim Süleymanoğlu broke a total of sixty three recor-

1983-1986 yılları arasında gençlerde on üç, büyüklerde elli

ds between 1983 and 1986 – thirteen in juniors, fifty in adults.

olmak üzere toplam altmış üç rekor kırdı. Bu dönemde ser-

Crowning his success with medals, Süleymanoğlu was decora-

gilediği başarıyı madalyalarla taçlandırmayı bilen Süleyma-

ted with the gold medal in the European Championships he par-

noğlu, 52, 56 ve 60 kilolarda katıldığı Avrupa Şampiyonala-

ticipated in 52, 56 and 60 kilograms. Experiencing the trials of

rında altın madalyayı göğsüne taktı. Artık sonlarına gelinmiş

being a sportsman at the time of the Cold War – albeit at its end

olsa da Soğuk Savaş rüzgarlarının estiği bir dönemde sporcu

– Naim Süleymanoğlu would be effected by the understanding

olmanın zorluğunu yaşayan Naim Süleymanoğlu, spora siya-

where sports is blended with politics and would not participa-

setin karıştığı anlayıştan etkilenecek ve Bulgaristan’ın Sovyet

te in the 1984 Los Angeles Olympics because Bulgaria, together

Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’yle birlikte 1984 Los Angeles

with the Union of Soviet Socialist Republics, was boycotting the
33

34

Olimpiyat Oyunları’nı boykot etmesi nede-

organization. The sportsman, who had lost

niyle bu büyük organizasyona katılamaya-

his name because of the Turkish name-ban

caktı. Bulgaristan genelinde Türk isimleri-

throughout Bulgaria, was now called Naum

ne getirilen yasak sonucu ismini kaybeden

Shalamanov. Naim Süleymanoğlu was thus

şampiyon sporcu Naum Shalamanov ola-

making plans for uniting with a climate whe-

rak çağrılıyordu. Naim Süleymanoğlu ar-

re he could experience his identity and faith

tık kimliğini ve inancını açıkça yaşayaca-

in freedom, to the geography where he called

ğı bir iklime, vatanım dediği coğrafyaya

his homeland. The young record breaker’s

kavuşmanın planlarını yapıyordu. Genç

plans would be realized in 1986. The Wor-

rekortmenin planları 1986 yılında gerçek-

ld Weight Lifting Championship, organized

leşecekti. O yıl Avustralya’nın Melbourne

that year in the Australian city of Melbourne,

kentinde düzenlenen Dünya Halter Şampi-

would offer Naim Süleymanoğlu the opportu-

yonası Naim Süleymanoğlu’nun baskılar-

nity to break free of the oppression and unite

dan kurtulup ismine, kimliğine, inancına

with his name, identity, faith and homeland.

ve vatanına kavuşacağı bir fırsat sunacaktı.

Süleymanoğlu, who was in Melbourne with

Bulgaristan kafilesiyle Melbourne’de bu-

the Bulgarian team, took refuge in the Turkish

lunan Süleymanoğlu, Türkiye Büyükelçi-

Embassy and a step towards his second life.

liği’ne sığınarak ikinci hayatına adım attı.

Of primary influence in the sportsman’s asy-

Naim Süleymanoğlu
sayesinde Türkiye,
Olimpiyat Oyunları
tarihinde ilk defa güreş
dışında bir branşta altın
madalya kazandı.
Thanks to Naim
Süleymanoğlu, Turkey won
gold medal in a branch
other than wrestling for the
first time in the history of
Olympics.

Sporcunun Türkiye’ye ilticasında

lum in Turkey and his transportation

ve Bulgar yetkililerden kaçırıla-

to the country was then-prime minis-

rak yurda getirilmesinde dönemin

ter Turgut Özal.

başbakanı Turgut Özal birinci derecede etkiliydi.

Feeding on the major interest and
trust shown in him, the champion now

Gördüğü büyük ilgi ve kendi-

trained with the motivation of the

sine duyulan güvenle beslenen

medals he would gift to Turkey. After

şampiyon artık Türkiye’ye ka-

the permission taken with the pay-

zandıracağı madalyaların moti-

ment of 1 billion dollars to Bulgaria

vasyonuyla çalışıyordu. Türkiye

so that he could compete for Turkey,

adına yarışmalara katılabilmesi

Süleymanoğlu participated in the

için Bulgaristan’a 1 milyon dolar

1988 Seoul Olympic Games with the

ödenerek alınan iznin sonucunda

crescent and star jersey. In the first

Süleymanoğlu 1988 Seul Olimpi-

Olympics he participated in, Naim Sü-

yat Oyunları’nda ay-yıldızlı for-

leymanoğlu lifted 145, 150.5 and 152.5

mayla yarıştı. Naim Süleymanoğ-

kilograms in 60 kilograms snatch;

lu katıldığı ilk olimpiyatta, 60 kilo

175, 188.5 and 190 kilograms in clean

koparmada sırasıyla 145, 150,5

and jerk – a total of 342.5 kilograms.

ve 152,5 kilogram, silkmede 175,

Thanks to Naim Süleymanoğlu, who

188,5 ve 190 kilogramı omuzla-

broke 6 world and 9 Olympic records

yarak toplamda 342,5 kilograma

and secured unprecedented success,

ulaştı. 6 dünya, 9 olimpiyat reko-

Turkey won gold medal in a branch

ru kırarak eşi benzeri olmayan bir

other than wrestling.

zafere imza atmayı başaran Naim
Süleymanoğlu sayesinde Türkiye,
Olimpiyat Oyunları tarihinde ilk
defa güreş dışında bir branşta altın madalya kazanmıştı.

Winning the gold in the World Championships organized in Greece in 1989
and in Germany in 1991, Süleymanoğlu was known worldwide as an
undefeated champion. Competing in
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1989 yılında Yunanistan’da, 1991 yılında Almanya’da düzenlenen Dünya Şampiyonalarında da altın madalyayı kazanmayı başaran
Süleymanoğlu, yenilmez bir şampiyon olarak

the Barcelona Olympic Games organized

dünya çapında tanınıyordu. 1992 yılında dü-

in 1992, Naim Süleymanoğlu topped his

zenlenen Barselona Olimpiyat Oyunları’nda

competitors and took the gold medal with

yarışan Naim Süleymanoğlu, son derece rahat

ease. Named the “World’s Best Sports-

bir şekilde rakiplerine üstünlük sağlayarak

man” by the International Weight Lifting

ikinci kez olimpiyat altınını göğsüne taktı. Bu

Press Commission following this success,

başarısının ardından Uluslararası Halter Ba-

the “Pocket Hercules” broke two more re-

sın Komisyonu tarafından “Dünyanın En İyi

cords and won three gold medals at the

Sporcusu” seçilen “Cep Herkülü”, 1993 yılında

World Weight Lifting Championship or-

Melbourne’de düzenlenen Dünya Halter Şam-

ganized in Melbourne in 1993. Appearing

piyonası’nda iki dünya rekoru kırarak üç altın

before the Turkish audience for the first

madalya kazandı. 1994 yılında İstanbul’da dü-

time at the World Weight Lifting Cham-

zenlenen Dünya Halter Şampiyonası’ndaysa

pionship organized in İstanbul in 1994,

ilk defa Türk seyircisinin önüne çıkan Naim

Naim Süleymanoğlu broke three world

Süleymanoğlu, sakat olmasına rağmen üç

records and won three gold medals alt-

dünya rekoru kırarak üç altın madalya kazan-

hough he had an injury. Breaking further

mayı başardı. 1996 Atlanta Olimpiyat Oyun-

four world records at the 1996 Atlanta Ol-

ları’nda yine dört dünya rekoru kırarak şam-

ympics, Naim Süleymanoğlu went down

piyon olan Naim Süleymanoğlu, üst üste üç

in sports history in gold letters as win-

olimpiyat oyununda altın madalyaya ulaşarak

ning gold in three successive Olympics.

spor tarihine adını altın harflerle yazdırdı.
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3 times Olympic, 7 times World and 6

Kariyerinde 3 Olimpiyat, 7 Dünya ve 6 Avrupa

times European Champion, Naim Sü-

Şampiyonluğu bulunan Naim Süleymanoğlu,

leymanoğlu has broken 46 world recor-

tam 46 defa dünya rekoru kırarak ulaşılması

ds and has reached a point difficult to

zor bir noktaya ulaşmıştır. Halter otoritelerin-

attain. Considered the best weight lifter

ce tüm zamanların en iyi haltercisi kabul edi-

of all times by the authorities, Naim Sü-

len Naim Süleymanoğlu faal spor kariyerine

leymanoğlu, when he concluded his acti-

noktayı koyduğunda ardında efsaneleşmiş bir

ve sports career, left behind a legendary

isim, onlarca altın madalya ve açtığı yoldan

name, many gold medals and hopeful

ilerleyen umutlu sporcular bırakmayı başardı.

sportsmen following in his steps.

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

Sevinç, bereket ve
cömertlik ayı Ramazan
The month of joy, prosperity
and generosity Ramadan
Mehmet Sakarya

Bir ay düşünün ki dünyanın her günkü

Think of a month when life seems to go on

seyri devam ederken aslında hayatı baş-

as usual except, in reality, life has been

tan sona yeniden nizama kavuşturmuş

completely restructured. Think of a month

olsun. Bir ay düşünün ki şu modern ha-

when we deal with the obstacles of modern

yatlarımız içinde sıkıntılarla boğuşur-

life, our souls find peace. Think of a month

ken bizim ruhumuzu dinginliğe ulaştır-

as if nothing changes but actually everyt-

sın. Bir ay düşünün ki sanki hiçbir şey

hing is renewed entirely. That month is the

değişmiyor gibi olsun ama baştan sona

sultan of 11 months: Ramadan!

her şey yenilensin. İşte bu ay Ramazan,
on bir ayın sultanı Ramazan!
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Ramazan denince akla şüphesiz
ilk olarak oruç gelir. Orucun
heyecanı aslında bizi daha
Ramazan öncesinden kaplar.
The first thing that comes to mind
during Ramadan is fasting for sure.
Indeed, the joy and the excitement
of Ramadan come beforehand.

Mucizelerle dolu bir aydır Ramazan. Ramazan’ı gerçekten hakkıyla yaşayan kişi bunu ister istemez fark edecektir. Zaten insanlık tarihinin en büyük mucizesi, Peygamber Efendimizin
“Benim en büyük mucizem” dediği Kuran-ı Kerim de bu ayda
inmeye başlamamış mıdır? Ramazan bize bu en büyük mucizeden bir parça ulaştırdığı için de ayrıca değerli kabul edilmelidir.

Dünyayı yaşarken dünyayı geride bırakmak
Ramazan denince akla şüphesiz ilk olarak oruç gelir. Orucun
heyecanı aslında bizi daha Ramazan öncesinden kaplar. İftar ve
sahur zamanlarını kontrol ederiz, Ramazanlık erzak alırız, hatta kimleri misafirliğe çağıracağımızı düşünürüz. Yani daha oruç
tutmaya başlamadan onun atmosferi bizi çevrelemiştir. Ama
zor bir ibadettir oruç. Hele ki Ramazan yaz aylarına denk gel-

Ramadan is a month full of miracles. Anyone who properly

diyse. Kavurucu sıcağın altında terleyerek işini devam ettirmek

experiences Ramadan would notice this without any doubt.

zorunda olanlar için oruç normalden de zorlayıcı olabilir. Ama

Indeed, isn’t Ramadan the month when the Qur’an, the big-

her zorlukta bir kolaylık vardır şüphesiz. Oruçlu kişi Allah’a olan

gest miracle in the history of humankind, as in the words of
the Prophet Muhammad, “My biggest miracle”, had started to
be revealed? Ramadan should be assumed even more valuable since during this month a part of the biggest miracle had
been conveyed to us.

Leaving the world behind while
living the world
The first thing that comes to mind during Ramadan is fasting for sure. Indeed, the joy and the excitement of Ramadan
come beforehand. We check the times of iftar and suhur, buy
supplies and even think about the people who we plan to host.
That is to say, before we start fasting, the atmosphere of Ramadan surrounds us. However, fasting is a hard way of worshipping, especially if Ramadan takes place during summer
time. It can be even more difficult for the ones who have to
do physical work exposed the Sun and sweating under hard
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imanı sayesinde bunların üstesinden gelir. İşten eve

circumstances. But, verily with every hardship comes

döndüğünde işin verdiği yorgunluk, orucun verdiği

ease. The one who is fasting would overcome the hard-

bitkinlik onu sarmıştır elbette. Ama daha iftar ön-

ship with the help of their reasoned faith (iman) in Al-

cesinde, dakikaların saatlere döndüğü anlarda bile

lah. Of course, they feel exhausted and weary because

hem tatlı bir telaş kaplar onu hem de büyük bir huzur

of work and fasting when they come home. But before

vardır içinde.

iftar, even when minutes feel like hours, they feel this

Oruç kelimesi dilimize Farsçadan geçmiştir. Bu ibadetin Arapça aslı olan savm ise “bir şeylerden uzak

The word oruç (fasting) is a Turkish word borrowed

durmak” anlamına gelmektedir. Oruç tutan kişi

from Farsi. The word savm, which is the Arabic or-

temelde yemeden, içmeden uzak durur sahur vak-

igin of this worship, means, “refraining from some-

tinden iftara kadar. Bu, en temel ihtiyaçlarımızdan

thing”. Someone who is fasting basically stays away

mahrum kalacağız anlamı taşır. Dünyada yaşarken,

from food, drinks in between suhur and iftar times.

her günkü hayatımıza devam ederken dünyayı geri-

This means we would be deprived of our fundamental

de bırakmaktır bir anlamda. İnsan, oruçlu haldey-

needs. In a way, fasting is leaving the world behind

ken İslam’ın kendisine sunduğu hikmete yeniden

whilst living in this world, taking care of our daily

ulaşır belki de.

chores. Human beings may perhaps reach the wisdom

Oruç bütün zorluğuna rağmen bir şenliktir aslında.
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exhilaration and inner peace.

granted by Islam while fasting.

İftar öncesinde yapılan hazırlıklar, çocukların pide

Despite the difficulties, fasting actually is festive. İftar

kuyruğuna girmesi, gözlerin minarelerde, kulakla-

preparations, children lining in front of the bakeries

rın ezan ve top seslerinde olması, iftara çağrılan ak-

for Ramadan bread, eyes on the minarets, ears on the

rabalar, dostlarla bereketlenen sofralar... Yılın diğer

azan and iftar cannon, relatives invited to the iftar din-

zamanlarında olmadığı kadar sevdiklerimizle bera-

ner, tables cheered up by friends... Maybe we spend

ber oluruz belki de Ramazan’da. Ev sahibi ikramda

more time with loved ones during Ramadan than in

kusur etmemeye çalışır. Ama bütün gün oruç tutan

any other month. Hosts try to do their best at the Ram-

bünyenin bir anda büyük lokmalar alması pek müm-

adan tables. However, it is not possible for people who

kün olmayacaktır. Bu yüzden de orucu hafif bir şe-

are fasting the whole day to take big bites. This is why it

kilde açmak tavsiye edilmiştir. Yaz aylarında olduğu

is recommended to break the fast with light meals. Like

gibi iftar ile sahur arası dar ise bazen bu aralığın hiç

the summer months, if the period between iftar and su-

Oruç bütün zorluğuna rağmen bir şenliktir aslında.
İftar öncesinde yapılan hazırlıklar, çocukların
pide kuyruğuna girmesi, gözlerin minarelerde,
kulakların ezan ve top seslerinde olması, şehirlerde
yaşanan birbirinden renkli Ramazan geceleri...
Despite the difficulties, fasting actually is festive.
İftar preparations, children lining in front of
the bakeries for Ramadan bread, eyes on the
minarets, ears on the azan and iftar cannon, and
then colorful Ramadan nights enjoyed in cities...

uyumadan geçildiği bile olur. Günün

hur is short, people may pass this time

yorgunluğu eş dostla yapılan sohbetle

without getting any sleep. Exhaustion is

atılır. Bir yandan da ertesi günün oru-

eliminated by chatting with friends and

cu için sahura hazırlanılır. Evin içinde

family while preparations of the other

hiç bitmeyen bir hareketlilik söz ko-

day’s fasting, suhur keeps going. There

nusudur.

is an endless activity at home.

Bu hareketlilik belki de en fazla ço-

The endless activity at home probably

cukları sevindirir, onların ilgisini

makes the children happiest and at-

çeker. Çocuklar da Ramazan’ın bir

tracts them. Children compete with each

parçası olmak adına ellerinden gelen

other to do their best to become a part

her şeyi yapmak için yarışırlar. Pideyi

of Ramadan. They are the ones who buy

fırından alan onlardır, ezanı gözleyen

the Ramadan bread, who wait for the

onlardır, kendilerini sahura kaldır-

azan, who ask their mother’s word to

ması için annelerini tembihleyen yine

wake them for suhur. Fasting for even a

onlardır. Oruç tutmak, velev ki günün

part of the day is a source of pride for

sadece belli bir kısmında olsun, çocuk

them. It is also children who are going

için bir gurur vesilesidir. Yeri geldi-

to compete on how many days they fast.

ğinde arkadaşları ile bu Ramazan’da
kaç gün oruç tuttuğunun rekabetini
yapacak olan yine çocuktur.

Ramazan’ın sevinci Kuran’ın
bereketi

The joy of Ramadan,
the plenitude of Qur’an
There is no doubt that the Qur’an is as
important to not be read only on special
occasions and takes a central position

Kuran şüphesiz Müslümanlar için

for Muslims. The Qur’an is the revela-

yalnızca özel bir günde okunmayacak

tions of Allah, the expression of the abso-

kadar önemli ve merkezî bir konum-

lute truth. However, naturally we start

dadır. Allah’tan vahiy yoluyla gelmiş

to include the Qur’an in our lives more

mutlak hakikatin ifadesidir. Fakat

than any other month during Ramadan.
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Ramazan ayında ister istemez Kuran

The fundamental reason for that is the

ile daha fazla hemhal olmaya başlarız.

Quran’s first revelation was on the Lay-

Bunun başlıca sebebi Kuran’ın Rama-

lat al-Qadr (Night of Decree), which is

zan ayı içinde, Kadir Gecesi'nde inme-

during the Ramadan. The Prophet Mu-

ye başlamasıdır. Peygamber Efendi-

hammad and Angel Gabriel started the

miz ile vahiy meleği Cebrail de bu ayda

tradition that has been carried to today

Kuran’ı karşılıklı okuyarak bugünlere
kadar gelen, titizlik ve sadakatle sürdürülen bir geleneği, yani mukabeleyi
başlatmışlardır. Dolayısıyla Ramazan
geldiğinde oruç ibadetinin yanında

fore, it is an unmissable opportunity for
Muslims to benefit from the wisdom of
the Qur’an in addition to fasting.

Kuran’ın hikmetinden faydalanmak da

Ramadan is the month of generosity.

Müslümanlar için kaçırılması düşünü-

During Ramadan, we try to think of

lemeyen bir fırsattır.

both the loved ones and the ones who are

Ramazan aynı zamanda cömertlik
ayıdır. Ramazan boyunca hem sevdiklerimizi hem de yakınımız olmasa
bile ihtiyaç sahiplerini daha hassas bir
şekilde düşünmeye çalışırız. Öncelikle
Ramazan’da evimizi akrabalarımıza
ve sevdiklerimize her zamankinden
daha fazla açmak isteriz. Bir yandan
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faithfully in this month as well. There-

in need even we don’t know them personally. During Ramadan, we want to
welcome our relatives and friends home
more than any other time. We don’t
want to benefit from this month by ourselves, we especially don’t want to spend
the iftar time alone but we prefer to be
surrounded by loved ones. Being gen-

bu mübarek ayın bereketinden tek ba-

erous pleases us. The purpose is not to

şımıza faydalanmak, özellikle iftarları

show off the wealth. Generosity is not a

tek başımıza geçirmek istemez; etrafı-

merit exclusive to the wealthy, anyways.

mızda muhabbetten oluşacak bir halka

From rich to poor, everyone wants to do

olmasını tercih ederiz. Diğer taraftan

charity work this month to get Allah’s

bu ayda cömertlikte bulunmak ayrıca

blessings.

Şüphesiz Ramazan Bayramı,
Ramazan’ın maneviyatını
taçlandırmasıyla bizi ayrı bir
sevince sevk eder.
Eid al-Fitr, verily, gives us another
kind of happiness by prompting the
Ramadan spirit.

memnun eder bizi. Zenginliğimizin gösterişini yapmak değildir maksat, zaten cömertlik sadece zenginlere has bir meziyet
de değildir. Zengini yoksulu sırf bu ayda Allah’ın rızasını kazanmak için cömertlikte bulunmak ister.
Ramazan ayı içinde, bayram namazına kadar verilmesi gereken fıtr sadakası da bu mübarek günlerde gösterilmesi gereken cömertliğin ayrı bir nişanı olmuştur. Zekat ile birlikte
İslam’da sosyal adaleti sağlama konusunda yapılması gereken

Sadaqa al-fitr, which has to be given before Eid al-Fitr (Rama-

iki önemli ibadetten biridir fıtr sadakası. Hatta zekat bile çoğu

dan Feast), is another sign of the generosity that must be shown

zaman, hem Ramazan’ın bereketinden faydalanmak hem de

during this month. Eid al-Fitr and zakat are among the most

yıl içinde sabit bir zaman dilimine işaret etmesi ile genellikle

important worships in Islam in regarding social justice. Even

Ramazan ayı içinde verilir. Fıtr sadakasıyla, sadakayı veren ve

more, zakat is usually addressed to Ramadan for both benefit-

alan kişi sırf Allah rızası için karşı karşıya gelir. Ne biri bö-

ing the prosperity of Ramadan and setting a regular time scale.

bürlenebilir ne diğeri yerinebilir. Sadakayı veren kendi malını

For sadaqa al-fitr, givers and receivers meet only for getting

değil, bir başkasının kendi cebindeki hakkını vermiştir.

Allah’s blessings. Neither of them can show off nor repent. The

Bayramımız bayram ola…
Şüphesiz Ramazan Bayramı, Ramazan’ın maneviyatını taçlandırmasıyla bizi ayrı bir sevince sevk eder. Zorluğu ve be-

ones who give Eid al-Fitr do not give their property, it is indeed
somebody else’s deserving that they carry in their pockets.

Ramadan Kareem…

reketiyle geride bırakılan bir ayın sonunda adeta bir ödül, bir

Eid al-Fitr, verily, gives us another kind of happiness by

hediye olarak bizlere verilen bayram günleri, dostlarımız ve

prompting the Ramadan spirit. Feast days, a gift after a month

akrabalarımızla içimizdeki sevinç ve dinginliği paylaşmanın

passed away with difficulties and prosperity, is another vehicle

ayrı bir vesilesi olur. Belki bugünlerde paylaşılan en güzel dua,

of sharing the joy and inner tranquillity with friends and fami-

Allah’ın sevdiklerimizle beraber bizi bir sonraki Ramazan’a

ly. Maybe the best prayer on these days is wishing from Allah to

kavuşturması yönünde olacaktır.

unite us the next Ramadan with the loved ones.
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Gastronomi
Gastronomy

Ramazan lezzetleri
Ramadan delicacies
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Anadolu’nun en büyük zenginliği farklılıkları. Bu hazine

Diversity is Anatolia’s greatest wealth. This treasure is reflected

örf-âdetlere, giyim-kuşama, edebiyata, sanata yansıyor. Ve ta-

onto traditions, clothing, literature, art and of course onto the cu-

bii yemek kültürüne... Türk mutfağı çok çeşitli ve birbirinden

linary tradition... With its many dishes each tastier than the oth-

lezzetli yemekleriyle dünyada da oldukça meşhur.

er, the Turkish cuisine is also quite famous throughout the world.

Sizlerle Ramazan sofranıza çok yakışacak birkaç yemeğin ta-

We wanted to share with you a few recipes that will compliment

rifini paylaşmak istedik. Şimdiden afiyet olsun.

your Ramadan table perfectly. Already wishing you a good meal.

Malzemeler
Ingredients

Mercimek çorbası
Lentil soup

Hem hafif hem lezzetli mercimek çor-

Both light and delicious, lentil soup

bası Türk mutfağının vazgeçilmezle-

is a sine qua non of the Turkish cui-

rinden. Neredeyse her gün pişirilse her

sine. The most important quality of

gün içilebilecek bu çorbanın en büyük

this soup, which can be eaten almost

özelliği ise son derece besleyici olması.

everyday, is that it is quite nutritious.

Yapılışı:
Tencereye sıvı yağ konur. Soğan, patates ve havuç iri iri doğranır. Bu malzemeler yağa atılarak orta ateşte bir süre kavrulur. Üzerine su eklenir ve kaynaması
beklenir. Kaynayan karışıma mercimekler atılır. Mercimekler yumuşayınca ateş
iyice kısılır ve karışım bir süre daha kaynatılır.

- 1 su bardağı mercimek (kırmızı veya sarı)
- 3 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 adet orta boy kuru soğan
- 1 adet orta boy patates
- 1 adet orta boy havuç
- 1 litre su
- 1 çay bardağı ılık süt
- İsteğe bağlı tuz, karabiber ve kimyon

- 1 cup of lentils (red or yellow)
- 3 table spoons of olive oil
- 1 medium sized onion
- 1 medium sized potato
- 1 medium sized carrot
- 1 liter water
- 1 tea cup of warm milk
- Salt, pepper and cumin to taste

Tüm bu işlemlerden sonra süt çorbaya yavaş yavaş eklenir. İçinde sebzeler yüzen,
orta kıvamlı bir karışım elde edilir. Bu karışım el mikseriyle iyice karıştırılır ve
homojen hale gelmesi sağlanır. Çorbamız artık hazırdır. Servis etmeden önce bir
parça tereyağında kavrulmuş kırmızı toz biber eklemek çorbamızı daha lezzetli
hale getirir.

Preparation:
Put the oil into the pot. Roughly chop the onion, potato and carrot. Throw these ingredients into the oil and fry for some time in medium heat. Add water and bring to
a boil. Add the lentils to the boiling mixture. Once the lentils soften, turn down the
heat and boil some more.
Later on, slowly add the milk. You should get a medium consistency mixture with
vegetables floating inside. Mix with a beater and make sure the mixture is homogenous. Our soup is now ready. Adding red pepper flakes roasted in butter will make
our soup even more delicious.
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Hünkar beğendi
Türk mutfağının bu kadar beğenil-

One of the secrets behind the admi-

mesinin sırlarından biri de yemek-

ration of the Turkish cuisine is that a

ler yapılırken çok emek harcanması.

lot of effort goes into the dishes. Here

İşte tüm zahmetlere değer dedirten

is a Ramadan classic that makes one

bir Ramazan klasiği... Bu yemeği

think all the effort is worthwhile...

hünkar bile beğenmiş.

Even the sultan liked this dish.

Yapılışı:
Küçük doğranmış soğan bir süre orta ateşte yağda kavrulur. Eğer sarımsak ve
salça kullanılacaksa bu aşamada eklenmelidir. Etler ilave edilir ve tencerenin
kapağı kapatılır. Et suyunu çektikten sonra küp doğranmış domatesler tencereye eklenir. Su ilave edilir ve ocağın altı kısılır. Etler iyice yumuşayana kadar
beklenir.
Başka bir tencerede tereyağına eklenen un orta ateşte bir süre kavrulur. Pat-

Malzemeler
Ingredients
Kebap için
- 500 gram kuşbaşı doğranmış dana veya
kuzu eti
- 1 adet soğan
- 3 çorba kaşığı zeytinyağı
- 1 adet orta boy domates
- 1 bardak ılık su
- İsteğe göre sarımsak, salça, tuz, karabiber
Beğendi için
- 3 adet iri patlıcan
- 2 çorba kaşığı tereyağı
- 1 fincan un
- 2 kibrit kutusu rendelenmiş kaşar peyniri
- 1 su bardağı ılık süt
- İsteğe göre tuz, karabiber, toz muskat

lıcanlar ocak üzerinde közlenir ve kabukları soyulur. Patlıcanlar kavrulmuş
una atılır ve ocağın altı kısılır. Bir çatal yardımıyla patlıcanlar tencere içinde
ezilerek un ve patlıcan birbirine yedirilir. Ardından rendelenmiş kaşar peyniri
ve baharatlar ilave edilir. Karışım ılık süt içinde bir süre bekletilir. Beğendi,
servis tabağına alınır ve üzerine etler konulur.

Preparation:
Fry the finely chopped onion in the oil in medium heat. If garlic and tomato paste
are to be used, they should be added at this stage. Add the meat and put the lid on.
After the meat boils down, add the chopped tomatoes. Proceed to add water and
turn down the heat. Wait until the meat is fully softened.
In another pot, add the flour to the butter and cook in medium heat. Grill the eggplants on the furnace and peel off the skin. Add the eggplant to the cooked flour
and turn down the heat. With the help of a fork, smash the eggplant inside the pot
and merge it with the flour. Later on, add the grated cheese and spices. Place the
mixture inside the warm milk. Get the beğendi onto a serving plate and place the
meat on top.
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For the kebab
- 500 grams of small chopped veal or lamb
- 1 onion
- 3 table spoons of olive oil
- 1 medium sized tomato
- 1 cup of warm milk
- Garlic, tomato paste, salt, pepper to taste
For the beğendi
- 3 big eggplants
- 2 table spoons of butter
- 1 small cup of flour
- Grated kaşar cheese, about the amount of
2 matchboxes
- 1 cup of warm milk
- Salt, pepper, nutmeg to taste

Zeytinyağlı kereviz
Celery in olive oil

En düşük kalorili sebzelerden olan

Celery, one of the vegetables with the

kerevizin pek çok faydası bulunuyor.

lowest amount of calories, are also qu-

Aynı zamanda bol vitamin içeren bu

ite beneficial. Also containing plenty

sebzeyle hazırlanan yemeklerin ta-

of vitamins, this vegetable is the main

dına da doyum olmuyor.

ingredient of many tasty dishes.

Yapılışı:
Küçük doğranan soğanlar zeytinyağında bir süre kavrulur. Üzerine soyulmuş

Malzemeler

ve küp doğranmış kereviz, havuç ve elma atılır, bir süre daha kavrulur. Karı-

Ingredients

şıma portakal suyu eklenir. İlave su koymaya gerek yoktur. Sebzeler hafif yumuşayana kadar orta ateşte pişirilir. Soğumaya bırakılan zeytinyağlı kerevizin
üzerine ince doğranmış dereotu eklenebilir.

Preparation:
Fry the roughly chopped onion in olive oil. Add the diced celery, carrot and apple,
fry some more. Add orange juice to the mixture. There is no need to add any additional water. Cook in medium heat until the vegetables soften a little. Leave the
celery in olive oil to cool and add thinly chopped dill on top.

- 2 adet orta boy kereviz
- 1 adet havuç
- 1 adet orta boy soğan
- 1 adet elma
- 2 adet orta boy portakalın suyu
- 4 yemek kaşığı zeytinyağı
- İsteğe göre dereotu, tuz, karabiber
- 2 medium sized celeries
- 1 carrot
- 1 medium sized onion
- 1 apple
- Juice of 2 medium sized oranges
- 4 table spoons of olive oil
- Dill, salt, pepper to taste
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Malzemeler
Ingredients

Güllaç
Tarihi 1400’lü yıllara uzanan güllaç,

Dating back to the 1400s, güllaç is a

hafifliği ve kolay yapılması nedeniyle

must for the fast breaking tables as a

iftar sofralarının vazgeçilmezi.

light and easy to prepare dessert.

Yapılışı:
Süt, vanilya ve şeker bir tencerede şeker eriyinceye kadar ısıtılır. Karışımdan
bir kepçe kadar derin bir tepsiye dökülür. Üzerine 1 adet güllaç yaprağı konur
ve sütle yumuşaması sağlanır. Aynı işlem tekrarlanır. Bu işlemin ardından tepsiye ceviz içi serpilir. Ceviz yerine fındık, Antep fıstığı veya badem de kullanılabilir. Sonra ılık sütte güllacı yumuşatma ve ceviz içi serpme işlemi güllaç
yaprakları bitene kadar tekrarlanır. En üste gül suyu serpilir. Servis tabağına
alınan güllaç dilimi nar taneleriyle süslenir.

Preparation:
Warm the milk, vanilla and sugar in a pot until the sugar has melted. Take one
ladle of the mixture and pour it on a deep tray. Place 1 güllaç sheet over it and
make sure it softens with the milk. Repeat the same process. Later, sprinkle
crushed walnuts on the tray. Instead of walnuts, you may use Antep pistachios or almond, as well. Later, repeat the process of softening the güllaç in
the water and sprinkling walnuts until you run out of güllaç sheets. Sprinkle
rose water on top. Place the güllaç slice on the serving table and decorate with
pomegranate seeds.
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- 10 adet güllaç yaprağı
- 1,5 su bardağı şeker
- 5 su bardağı süt
- 1,5 su bardağı dövülmüş ceviz içi
- 1 paket vanilya
- Yarım çay bardağı gül suyu
- Yarım adet narın taneleri
- 10 güllaç sheets
- 1.5 cups of sugar
- 5 cups of milk
- 1.5 cups of crushed walnuts
- 1 sachet of vanilla
- 0.5 cup of rose water
- Seeds of a half pomegranate

PTT KARGO ILE
TÜRKIYE’NIN HER YERINE
KAPIDA NAKIT ÖDEME

DILERSENIZ GÖNDERICININ ONAYI ILE KONTROLLÜ
ÖDEME IMKANINDAN FAYDALANABILIRSINIZ.

DETAYLI BILGI PTT IŞYERLERINDE
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Sanatçılar ve eserleri
Artists and works

Mimar Sinan
Sinan the Architect
Mine Durur

Şehzade Camii (1548)
Şehzade Mosque (1548)

İlk büyük sultan camisi olma özelliği taşıyan ve Mimar Sinan’ın

The very first sultan complex and referred by Sinan the Archite-

“çıraklık eserim” olarak nitelendirdiği Şehzade Camii, Kanuni

ct as “my apprenticeship work”, the construction of the Şehzade

Sultan Süleyman’ın emri ile Şehzade Mehmet anısına yaptırıl-

Mosque was commissioned by Suleiman the Magnificent as a

mıştır. Caminin planı, merkezde büyük bir kubbe ve etrafında
dört yarım kubbe yer alacak şekilde tasarlanmıştır. Dört yapraklı bir yoncayı andıran bu dizayn Mimar Sinan’ın başka hiçbir
eserinde görülmemektedir. Bu eserle ilgili diğer ilgi çekici husus
ise bahçe duvarındaki bir kemerin içinde bulunmuş cam şişedir.
Yaklaşık 500 yıl öncesinden bize seslenen notta, kemerde kullanılan taşların ömrünün 400 yıl civarında olduğu ve yenilenmesi
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memorial to his son Şehzade Mehmed. The mosque has a square plan, a big dome positioned in the centre flanked by four
half domes. This design, which resembles the four-leaf clover, is
not seen in any other work of the great Architect Sinan. Another remarkable aspect of this mosque is the glass bottle which
was found inside one of the arches of the courtyard walls. In the
memo speaking to us from nearly 500 years ago, it says that the
life span of the stones are approximately 400 years and when

gerektiği belirtilmiştir. Neyse ki bu cam şişe restorasyon çalış-

the time comes they should be renovated. Fortunately, the bottle

maları esnasında bulunmuştur.

was found during the restoration works.

Süleymaniye Camii (1558)
Süleymaniye Mosque (1558)

Koca Sinan’ın “kalfalık eserim” olarak nitelendirdiği Süleymani-

Described as “my master builder’s work” by Sinan the Archite-

ye Camii ve Külliyesi 4 minare, 10 şerefe ve maksem işlevindeki

ct, the Süleymaniye Complex is among the few unique imperial

şadırvanı ile İstanbul’un sayılı yapılarındandır. Döneminin en

mosques and a prominent landmark in İstanbul with its 4 mi-

önemli sosyal komplekslerinden ve görkemli yapılarından olan

narets including a total of 10 galleries and a water-tank founta-

Süleymaniye Camii ve Külliyesi’nde hastane, okul, medrese, ha-

in. The Süleymaniye Mosque, one of the most important social

mam, kervansaray ve imarethane yer almaktadır. Tarif edilemez

complexes of the period, is consisted of a hospital, primary scho-

güzellikte İznik çinileriyle bezeli Süleymaniye Camii, bütün ih-

ol, madrasah, public bath, caravanserai and a public kitchen.

tişamıyla bizi büyülerken eşsiz Haliç manzarası ile ruhumuzu

Covered with indescribably elegant and beautiful İznik tiles, the

dinginleştirmektedir.

Süleymaniye Mosque glamorizes us whilst the incredible sight
of the Golden Horn tranquilizes our souls.
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Edirnekapı Mihrimah Sultan Camii (1565)
Edirnekapı Mihrimah Sultan Mosque (1565)

Mimar Sinan’ın en zarif eserlerinden biri kabul edilen Edir-

The Edirnekapı Mihrimah Sultan Mosque, acknowledged as Si-

nekapı Mihrimah Sultan Camii, manevi bir huzurun dört bir

nan the Architect’s most elegant work, is well worth seeing with

yanı kuşattığı güzel avlusundaki büyük şadırvan ve neredeyse

its amazing courtyard with the big fountain where spiritual

bütün duvarları kaplayan pencerelerinden süzülen ışıkla gö-

peace surrounds you and the interior area where the walls are

rülmeye değer bir yapıdır. Mimar Sinan, ismiyle müsemma

covered by windows, making the mosque very bright. Sinan the

Mihrimah Sultan için yaptığı iki camiden biri olan Edirneka-

Architect designed two mosques, of one is in Edirnekapı and the

pı Mihrimah Sultan Camii ile Üsküdar Mihrimah Sultan Ca-

other is in Üsküdar for Princess Mihrimah whose name means

mii’ni aynı hatta ve tam doğuda konumlandırmıştır. Rivayet

“the Sun and the Moon”. Sinan the Architect located these two

odur ki, dolunay vakti bu caminin arkasında ay doğudan yük-

mosques on a linear plane, building the latter on due east. Ru-

seldiğinde güneş batıda Üsküdar’daki caminin minarelerinin

mour has is that during the full moon when the Moon rises upon

ardından batar.

the Edirnekapı Mihrimah Sultan Mosque, the Sun goes down
behind the minarets of the Üsküdar Mihrimah Sultan Mosque.
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Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü (1567)
Kanuni Sultan Süleyman Bridge (1567)

Mimar Sinan mimarlık sanatına dünya ölçeğinde yenilikler

Sinan the Architect not only shaped the future of architecture

getirmekle kalmamış, yapı alanlarının örgütlenmesi ve işlev-

across the world but he also proved himself a genius when it

sel kullanımı konusunda da bir dâhi olduğunu kanıtlamıştır.

comes to the organization and functional use of constructions

Koca Sinan’ın dehasını yansıtan en önemli eserlerden biri de

and living spaces. The Kanuni Sultan Süleyman Bridge, situa-

Büyükçekmece Gölü’nün Marmara ile birleştiği noktada yer

ted on the adjacent of the Büyükçekmece Lake and Marmara, is

alan Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü’dür. Mimar Sinan,

one of these works where he showed his brilliance. In his book

Tezkiretü’l-Bünyan’da ayrıntılı olarak söz ettiği altı eserinden

in which he described his 6 works in detail, Tezkiretü’l Bünyan,

biri olan köprüyü “Eserlerimin içerisinde şaheserimdir” şek-

Great Sinan defined this bridge as “Among all of my works, this

linde tanımlamıştır. Yapımında yaklaşık 40 bin metreküp taş

is my chef-d’oeuvre”. The most fascinating thing about this bri-

kullanılan bu köprünün en dikkat çekici yanı ise taş kolonlar

dge, in the construction of which 40 thousand cubic meters of

üzerine oturtulmuş kitabeli balkonlardır. Balkonlardan biri-

stones were set in place are the galleries with inscriptions put

nin üzerinde Mimar Sinan’ın imzası bulunmaktadır.

on the stone pillars. On one of these pillars Sinan the Architect’s
signature can be found.
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Selimiye Camii ve Külliyesi (1574)
Selimiye Mosque and Complex (1574)
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31 metreyi aşkın çapa sahip kubbesi, dünya çapında eşi ben-

The Selimiye Mosque and Complex, with its single great dome

zeri az bulunur artistik mimari yapısı, ayrıksı dizaynı, iç me-

over 31 metres in diameter, with its artistic design which is very

kanda kullanılan çinileri ve hat sanatının en nadide örnek-

rare across the world and the glazed tiles and unique examp-

leriyle bezeli duvarlarıyla Edirne’nin belki de en muhteşem

les of the art of calligraphy, was inscribed on UNESCO’s World

yapısı olan cami 2011’de UNESCO Dünya Miras Listesi’ne

Heritage List in 2011. The Selimiye Mosque and Complex is ack-

alınmıştır. Selimiye Camii Mimar Sinan’ın en büyük eseri

nowledged as the greatest work of art of Sinan the Architect, he

kabul edilir ve kendisi de bu yapıyı ustalık eseri olarak nite-

himself describes the mosque as the work of his master stage. In-

lendirir. Öyle ki, Mimar Sinan Tezkiret’ül Bünyan’da Selimiye

deed, in his book Tezkiretü’l Bünyan he compares the mosque to

Camii’ni Ayasofya ile kıyaslayarak “Bu büyük kubbeyi ondan

the Hagia Sophia and goes on to say, “I made this dome six times

altı arşın daha yüksek ve dört arşın daha derin yaptım” de-

higher and four times deeper than the Hagia Sophia’s”. The Edir-

mektedir. Edirne Selimiye Camii mühendislik, mimarlık ve

ne Selimiye Mosque embraces us as the flawless representative

bezeme sanatlarından oluşan mükemmel bir harmanın ku-

of the perfect harmony of meticulous engineering, architecture

sursuz temsilcisi olarak bizlere kucak açmaktadır.

and extraordinary artisanship.

SOSYAL YARDIM
ÖDEMELERINI ALMAK
ÇOK RAHAT
Paranız Pttkart’ınıza
yatırıldığında anında SMS ile
bilgilendirilirsiniz.

7

Ayrıca Pttkart’ınızı alışverişlerinizde de
kullanabilirsiniz.

55

life

Perspektif
Perspective

Dijital devlerin gözünden Ramazan
Ramadan from the eyes of the digital giants
Buğra Ayan

Ramazan ayının gelmesi Müslüman

As the arrival of Ramadan spawns

âleminde heyecan ve mutlulukla

excitement and happiness in the Mus-

karşılanırken, dünyaca ünlü tekno-

lim world, world-famous technology

loji devleri de bu konuda mesajlar,

giants publish messages and various

çeşitli araştırmalar yayımlıyor.

researches on the subject.

Ramazan’da insanlar neler konuşu-

What do people talk about in Rama-

yor? Hangi saatlerde internette ak-

dan? When are they active on the In-

tif oluyorlar? Alışveriş alışkanlıkla-

ternet? How do their shopping habits

rı nasıl değişiyor? Teknoloji devleri

change? The giants of technology are

bu soruların cevaplarını arıyor.

looking for the answers to these ques-

Ramazan ve değişen internet kulla-

tions.

nım örüntülerine ilişkin belki de en

It was the social media giant Facebook

kapsamlı çalışmayı sosyal medya

that published perhaps the most ex-

devi Facebook yayımladı. 25 sayfa-

tensive research on Ramadan and the

lık kitapçıkta Müslüman âleminde

changing Internet use patterns. In the

Ramazan ayındaki etkileşimler de-

booklet of 25 pages, the interactions in

taylı şekilde ele alınmaya çalışıldı.

the world of Islam during Ramadan

Bazı istatistikler için ise pilot ülke

were evaluated in detail. For some sta-

olarak Birleşik Arap Emirlikleri ve

tistics, on the other hand, United Arab

Suudi Arabistan seçildi.

Emirates and Saudi Arabia were chosen as pilot countries.
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İstatistiklere göre Ramazan geldiğinde kullanıcıların Facebook
üzerinde geçirdikleri ortalama zaman yüzde 5 artıyor.
The statistics show that when Ramadan arrives, users spend an
average of 5 percent more time on Facebook.

Facebook istatistiklerine göre Orta

According to Facebook statistics, in

Doğu ve Afrika bölgesinde her ay 233

the Middle East and Africa region, 233

milyon kullanıcı Facebook’a giriş ya-

million users log in to Facebook each

pıyor. Bu kullanıcıların 130 milyonu

month. Of these, 130 million log in

ise hesabına her gün giriş yapıyor.

every single day. When the content is

İçerik paylaşımlarına bakıldığında

analyzed, on the other hand, it is seen

ise bu kitlenin yüzde 86’sının Rama-

that 86 percent celebrate Ramadan.

zan’ı kutladığı görülüyor.

The statistics show that when Rama-

İstatistiklere göre Ramazan geldiğin-

dan arrives, users spend an average of

de kullanıcıların Facebook üzerinde

5 percent more time on Facebook. This

geçirdikleri ortalama zaman yüzde 5

means an extra 57.6 million hours for

artıyor. Bu da markalar için tüketici-

companies to reach consumers.

ye ulaşabilecekleri ekstra 57,6 milyon
saat anlamına geliyor.

In consumption habits, a serious increase is observed at night. The night-

Tüketim alışkanlıklarında ise gece

time statistics for purchases made by

saatlerinde ciddi bir artış gözlemle-

reaching brands via Facebook show

niyor. Facebook üzerinden markala-

03:00 as the peak point. Despite this

ra ulaşılarak yapılan satın almalar-

increase at night, in the morning the

da gece için çıkarılan istatistiklerde

rates decrease until noon at 12:00.

03:00’da zirve noktaya erişiliyor. Gece

Thus, it is more efficient for a brand

artan bu satın almalara karşın sabah

to publish its advertisement between

saatlerinden öğlen 12:00’a kadar kul-

02:30-03:30 or in the afternoon du-

lanıcıların satın alma eğilimlerinde

ring the day.

bir düşüş oluyor. Dolayısıyla bir marka için reklamını gece 02:30-03:30
arasında veya gün içinde öğleden
sonra yayımlaması daha verimli sonuçlar doğuruyor.

Ramadan’s impact on economy is
always talked about. Facebook directly provides numbers on the issue. In
the research it conducted with the United Arab Emirates as pilot country, it

Ramazan’ın ekonomiye etkisi her za-

was determined that 56 percent more

man söz konusu edilir. Facebook bu

money is spent in Ramadan compared

konuda doğrudan rakamların diliyle

to the rest of the year.

konuşmuş. Birleşik Arap Emirlikleri’ni pilot ülke seçerek yaptığı araştırmada Ramazan ile yılın geri kalan
aylarını karşılaştırdığında yüzde 56
daha fazla para harcandığını saptamış.
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Ramazan insanların konuştuğu konuları da etkiliyor.

Ramadan also influences what people talk about.

Yemek tarifleri sıradan zamanlara göre 5 kat daha faz-

While recipes are being shared 5 times more than

la paylaşılırken Instagram’da giyim üzerine konuşma

usual, clothing is talked about 7 times more on

7 kat artıyor.

Instagram.

Instagram için detaylı oranlar ise şu şekilde:

The detailed rates for Instagram are as follows:

Konu
Subject
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Ramazan’da Konuşulma Oranı
Discussion Rate in Ramadan

Giyim
Clothing

%22

Sağlık/Fitness
Health/Fitness

%22

Seyahat
Travel

%21

Alışveriş
Shopping

%12

Arabalar
Cars

%10

Ramazan, dijital platformlarda
aktif olunan saatlerden ilgi duyulan
alanlara, yapılan aramalardan
etkileşime girilen konulara kadar birçok
parametreyi ciddi şekilde etkiliyor.
Ramadan has significant impact
on many parameters from hours
during which people are active
on digital platforms to searches
made, to the topics of interaction.
Facebook yayımladığı raporla Ramazan’ın markalar için muhte-

With the report it has published, Facebook conveys the message

şem bir fırsat olduğu mesajını veriyor.

that Ramadan is a perfect opportunity for brands.

Bir diğer sosyal ağ Twitter ise Ramazan konusunu blogunda ya-

Twitter, another social network, preferred to treat Ramadan

yımladığı kısa bir yazı ile ele almayı tercih etti. Orta Doğu ve

with a short article it published on its blog. Published by Kin-

Kuzey Afrika bölgesi yöneticilerinden Kinda İbrahim tarafından

da İbrahim, one of the managers of the Middle East and North

yayımlanan yazıda Ramazan ile ilgili bazı #etiket çalışmaların-

Africa region, it was stated that in the #hashtags campaign for

da özel emojiler kullanılabileceği bilgisine yer verildi. Ayrıca

Ramadan, special emojis could be used. Additionally, it was re-

Periscope üzerinde de Ramazan ile ilgili yayınlarda emoji sürp-

vealed that emoji surprises could happen in Ramadan-related

rizleri olacağı bilgisi paylaşıldı.

content shared on Periscope.

Bir başka teknoloji devi Google da Ramazan konusunda özel

Yet another technology giant, Google also prepared special con-

içerik üreten markalardan. Google 2015 yılından beri Ramazan

tent for Ramadan. Since 2015, Google has been sharing Rama-

ile ilgili ramadan.withgoogle.com sayfasından içerik paylaşıyor.

dan-related content on ramadan.withgoogle.com. What is appe-

Bu içeriğin Türk kullanıcılar için güzel yanı ise Türkçe olması.

aling for Turkish users is that the content is in Turkish. Instead

Google, Facebook gibi detaylı veriler sunmak yerine daha sade

of providing detailed data such as Facebook, Google opts for a

bir yol izliyor.

simpler way.

Ramazan, dijital platformlarda aktif olunan saatlerden ilgi du-

Ramadan has significant impact on many parameters from

yulan alanlara, yapılan aramalardan etkileşime girilen konulara

hours during which people are active on digital platforms to se-

kadar birçok parametreyi ciddi şekilde etkiliyor. Görülen o ki

arches made, to the topics of interaction. It appears that if bran-

markalar bu durumu doğru okuyabilirse hedeflerine ulaşmak

ds manage to properly read into it, they can grasp an opportu-

için bir fırsat yakalayabilirler.

nity to reach their goals.
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Bilgi
Information

PTT Kargo Dağıtım ve İşleme Merkezi
PTT Cargo Distribution and Processing Center
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PTT Kargo Dağıtım ve İşleme Merkezi’nde (PİM) gün
erken başlıyor. Ankara OSTİM’de bulunan PİM’de ilk
iş, sabah saat 5’te merkeze
gelen gönderilerin ayrımının yapılması.

İl bazında ayrımı yapılan
gönderiler araçlara yükleniyor. Ankara dışına gönderilecek paketler kamyonlara,
Ankara içinde teslim edilecekler daha küçük araçlara
konuluyor.

The day starts early at the
PTT Cargo Distribution
and Processing Center
(PIM). The first order of business at the PIM in OSTİM,
Ankara at 5 in the morning
is the distinction of the post
coming in to the center.

After having been separated by city, the posts are
then loaded onto the vehicles. Packages to be sent
outside are loaded onto
trucks, whereas the ones
to be delivered inside Ankara onto smaller vehicles.

Yüksek ağırlıktaki gönderilerin araçlara yüklenmesinde çift yönlü konveyörlerden faydalanılıyor.
While loading heavy dispatch onto the trucks, bidirectional conveyors are
used.

PTT Kargo Dağıtım ve İşleme Merkezi’nde nitelikli
gönderi olarak adlandırılan gönderilerin ayrım ve
teslimat işlemleri titizlikle
yapılıyor.
At the PTT Cargo Distribution and Processing
Center, the separation and
delivery of posts deemed
qualified post is carried
out meticulously.

Yalnızca pasaport, kimlik
belgesi gibi dokümanlara
ayrılan bu bölümde gönderiler önce dijital ortamda il
bazında ayrılıyor.
In this part spared for documents such as passport
and identity papers, the
post is separated by city
on digital platform.

Ankara içi nitelikli gönderi
daha sonra bir başka bölüme aktarılıyor. Ardından
gönderiler araçlara yüklenerek teslimat adreslerine
ulaştırılıyor.
Later on, Ankara’s qualified post is transferred to
another section. The post
is then loaded onto the vehicles and delivered to the
delivery address.
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Geçmişin postası
Post of the past

Şehzade Cem’in Sultan II. Bayezid’e gönderdiği mektup
Letter sent by Prince Cem to Sultan Bayezid II
“Büyük ağabeyim ve babam yerine gönül tahtında parlak gü-

“To my elder brother and my brilliant sun enshrining in my he-

neşim, cihan padişahım, başbuğum Bayezid Han Hazretle-

art in the place of my father, my sultan of the world, my leader,

ri’ne,

his highness Bayezid Han,

Şerefli ulu padişahımıza takdim olunur ki:

This is to present to our honorable almighty sultan:

Eskiden beri Bizans imparatorlarının başşehri olan İstanbul

On the issue that you own the fields of İstanbul and environs

civarı ile Rumeli topraklarının sizde kalması, önceleri sığı-

which was the capital of the Byzantine emperors since the

nak ve konak olan başkenti Bursa ile Anadolu arasında olan

time immemorial and the Rumelian fields whereas your poor

beldeler ve şehirlerin ise zavallı duacı küçük kardeşiniz Cem

well-wisher little brother, your slave Cem is granted the towns

kulunuza verilmesi hususunda, devletli ve saadetli babam ye-

and cities between the capital Bursa – which had formerly been

rine kardeşimin ve mürüvvetli, insaniyetli padişahımın iyilik

shelter and mansion – and Anatolia, it is asked for the favor

ve bağışta bulunmaları dilenir ki, bu toprak mertebeli, bu de-

and donation of my brother, my benevolent and kind sultan in

ğersiz kuluna verilmesi, bendelerinin iyi bir şekilde hayatımı

the place of my great and wealthy father so that granting the-

sürdürmesini sağlayıp, sizin sayenizde çoluk ve çocuğumla

se territories to this worthless servant with fields will ensure

nizam ve intizam içinde oturmamızı, mertebe ve saltanatı-

that I continue my life in the best way; we reside in order with

nızın eksilmeden süregitmesi dualarınızı dile getirmemizi ve

our children thanks to you and we pray that your position and

ardından yaşadığınız sürece ömür ve mutluluğunuzun giderek

sultanate continue without dropping off; and then we say kind

artması dilekleriyle iyi sözler söylememizi sağlasın; yumuşak

words with the wishes that your life and happiness increase as

yüzlü olmamıza sebep olsun.

long as you live and it ensures that we become gentle.

Artık karar ve buyruk sizin çok değerli görüş ve düşüncenize

Now the decision and order is up to your very valuable remarks

bağlıdır.”

and opinions.”

Şehzade Cem, Sultan II. Bayezid’e Mısır’dan gönderdiği bu

In this letter which he sent to Sultan Bayezid II from Egypt,

mektupta Bursa ve civarı ile Anadolu’daki bazı yerlerin kendi-

Prince Cem demands that Bursa and environs as well as some

sine verilmesini talep ediyor. Mektuptan Cem Sultan’ın karde-

of the places in Anatolia are given to him. It is understood from

şinin padişahlığını kabul ettiği, ona biat ettiği ve konu ile ilgili

the letter that Sultan Cem resigns himself under the sultanate of

kararı ağabeyi II. Bayezid’e bıraktığı anlaşılıyor.

his brother, that he pays homage to him and leaves the decision
on the subject to his brother, Bayezid II.
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Gandhi’nin Hitler’e yazdığı mektup
Letter sent by Gandhi to Hitler
Hindistan, 23 Temmuz 1939

India. 23 July 1939

Bay Hitler

Herr Hitler

Berlin

Berlin

Almanya

Germany

Sevgili Arkadaşım,

Dear Friend,

Arkadaşlarım bir süredir beni insanlık adına size yazmam için

Friends have been urging me to write to you for the sake of hu-

teşvik ediyor. Ancak ben tarafımca yazılacak bir mektubun

manity. But I have resisted their request, because of the feeling

küstahlık olacağı hissiyle onların isteklerine karşı gelmiştim.

that any letter from me would be an impertinence. Something

İçimden bir his bana bunu dikkate almamamı ve ne olursa ol-

tells me that I must not calculate and that I must make my ap-

sun talebimi iletmemi söylüyor.

peal for whatever it may be worth.

Bugün sizin insanlığı vahşi bir duruma düşürecek bir sava-

It is quite clear that you are today the one person in the wor-

şı önleyebilecek tek kişi olduğunuz oldukça açık. Amacınız

ld who can prevent a war which may reduce humanity to

size ne kadar değerli görünürse görünsün, bu bedeli ödemek

the savage state. Must you pay the price for an object howe-

zorunda mısınız? Bilinçli olarak savaş yönteminden uzak

ver worthy it may appear to you to be? Will you listen to

durmuş ve başarı elde etmiş birinin bu çağrısını dinleyecek

the appeal of one who has deliberately shunned the method

misiniz? Yine de size yazmakla bir hata işlediysem beni bağış-

of war not without considerable success? Any way I anti-

lamanızı bekliyorum.		

cipate your forgiveness, if I have erred in writing to you.

		
Samimi Arkadaşın		

Your sincere friend		

M. K. Gandhi

M. K. Gandhi

Mahatma Gandhi tarafından Hitler’e yazılan bu mektup, onun

This letter written by Mahatma Gandhi to Hitler reflects his

Alman liderin savaşı önlemesi yönündeki temennisini yansıtı-

request that the German leader should prevent the war. In his

yor. Ghandi mektubunda oldukça saygılı bir şekilde Hitler’in

letter, while Gandhi reverently makes his appeal that Hitler

savaşı durdurması yönündeki talebini iletirken kendisinin de

should stop the war; he emphasizes that he has also shunned

aynı yöntemi benimsediğine vurgu yapıyor.

the method of war.
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Filateli
Philately

Türk Büyükleri ve Meşhurları Serileri
Turkish Giants and Celebrities Series
Enver Uygun
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Pullar, ülkelerin kültür ögelerini

Stamps serve as cultural ambassadors

hem iç kamuoyuna hem de yurt dı-

that are responsible for promoting

şına tanıtmakla görevli birer kültür

countries’ cultural elements to both

elçisi işlevi görür. Posta idareleri bu

the inner public and to abroad. Thus,

sebeple maddi veya somut olmayan

postal administrations frequently fe-

kültürel değerlere pullarda sıkça yer

ature tangible or intangible cultural

verir. Pul koleksiyonculuğunda da

heritage on stamps. Celebrity-themed

çok tercih edilen ünlü kişiler temalı

stamps, also quite popular in stamp

pullar edebiyat, sanat, bilim, spor,

collecting, are philatelic products that

iş dünyasından seçilen önemli şa-

are issued for important personages

hıslar için tedavüle sunulan filatelik

selected from the world of literature,

ürünlerdir. Çeşitli kişilerin doğum

art, science, sports and business. In

veya ölüm yıldönümlerinde ya da

addition to commemorative stamps

güncel bir başarıları üzerine basılan

issued on birth and death anniversa-

anma pullarının yanı sıra PTT fark-

ries of various persons, in the different

lı yılların emisyon programlarında

emission programs of certain years

“Türk Büyükleri ve Meşhurları” ve

the PTT has issued continuous postal

“Türk Meşhurları” adlı sürekli posta

stamps called “Turkish Giants and Ce-

pulları basmıştır.

lebrities” and “Turkish Celebrities”.

PTT farklı yılların emisyon programlarında “Türk
Büyükleri ve Meşhurları” ile “Türk Meşhurları”
adlı sürekli posta pulları basmıştır.
The PTT has issued continuous postal stamps
called “Turkish Giants and Celebrities” and
“Turkish Celebrities”.

27 Eylül 1964’te 1, 5, 10, 50, 60, 100 ve 130 kuruş değer-

In 27 September 1964, the Turkish Giants and Celeb-

li altı parçadan oluşan Türk Büyükleri ve Meşhurları

rities series composed of six pieces of 1, 5, 10, 50, 60,

Serisi tedavüle çıkar. Pullarda yazar Hüseyin Rahmi

100 and 130 kuruş worth were issued. Featured on the

Gürpınar, felsefeci İsmail Hakkı İzmirli, ressam Şev-

stamps were portraits of writer Hüseyin Rahmi Gür-

ket Dağ, edebiyatçı Recaizade Mahmud Ekrem, devlet

pınar, philosopher İsmail Hakkı İzmirli, painter Şev-

adamı Ahmet Muhtar Paşa, yazar Ahmet Rasim ve

ket Dağ, litterateur Recaizade Mahmud Ekrem, man

matematikçi Salih Zeki’nin portreleri yer alır. 5 mil-

of state Ahmet Muhtar Paşa, writer Ahmet Rasim and

yon tirajla piyasaya sunulan pullarda şahısların adla-

mathematician Salih Zeki. Issued with a circulation of

rı, doğum ve ölüm yılları, pulların değeriyle birlikte

5 million, the stamps contain the names, years of birth

“Türkiye Cumhuriyeti Postaları” ifadesi yer alır.

and death, value of the stamps and the expression “Re-

18 Mart 1966 tarihinde tedavüle çıkan Türk Büyük-

public of Turkey Posts”.

leri ve Meşhurları Serisi’nde 1, 5, 10, 25, 30, 50, 60,

The Turkish Giants and Celebrities series issued on 18

150 ve 220 kuruş değerinde 9 pul bulunur. Pullarda

March 1966 are composed of 9 stamps worth 1, 5, 10, 25,

portreleri yer alan isimler şunlardır: Yazar Reşat

20, 50, 60, 150 and 220 kuruş. Here are the names who-

Nuri Güntekin, Dr. Besim Ömer Akalın, şair Tevfik

se portraits are featured on the stamps: Writer Reşat

Fikret, müzisyen Tanburi Cemil Bey, devlet adamı ve

Nuri Güntekin, Dr. Besim Ömer Akalın, poet Tevfik Fik-

yazar Ahmet Vefik Paşa, yazar Ömer Seyfettin, mi-

ret, musician Tanburi Cemil Bey, man of state and wri-

mar Kemalettin Mimaroğlu, yazar Halit Ziya Uşaklı-

ter Ahmet Vefik Pasha, writer Ömer Seyfettin, archite-

ğıl, şair Yahya Kemal Beyatlı. Aynı yılın 25 Mart ta-

ct Kemalettin Mimaroğlu, writer Halit Ziya Uşaklıgil,

rihinde basılan 25, 30, 50, 60 ve 130 kuruş değerli 5

poet Yahya Kemal Beyatlı. In the series issued the same

puldan oluşan seride ise besteci ve müzikolog Hüse-

year on 25 March and composed of 5 stamps of 25, 30,

yin Saadettin Arel, hattat Kamil Akdik, yazar Halide

50, 60 and 130 kuruş worth, the portraits of composer

Edip Adıvar, tarihçi ve devlet adamı Abdurrahman

and musicologist Hüseyin Saadettin Arel, calligrapher

Şeref ile tarihçi Naima’nın portreleri yer alır.

Kamil Akdik, writer Halide Edip Adıvar, man of state
and historian Abdurrahman Şeref and historian Naima
are to be found.
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1967 tarihli Türk Büyükleri ve Meşhurları Serisi, ede-

The Turkish Giants and Celebrities series dated 1967

biyatçı Ahmet Mithat Efendi, denizci Turgut Reis, Os-

is composed of 5 stamps of 1, 5, 50, 100 and 150 kuruş

manlı sadrazamı Sokullu Mehmet Paşa, Divan şairi

worth featuring the portraits of litterateur Ahmet Mit-

Nedim ile ressam ve müzeci Osman Hamdi Bey port-

hat Efendi, seaman Turgut Reis, Ottoman grand vizier

relerinden oluşan 1, 5, 50, 100 ve 150 kuruş değerli 5

Sokullu Mehmet Pasha, Divan poet Nedim and poet

puldan meydana gelir.

and museum-enthusiast Osman Hamdi Bey.

30 Aralık 1992 tarihinde tedavüle çıkan 5 parçalık

On the Turkish Celebrities series issued on 30 De-

Türk Meşhurları Serisi’ndeki pulların üzerinde rakam-

cember 1992 there is no numerical value. Instead, the

sal değer bulunmaz. Bunun yerine taahhütlü posta ta-

letters “T” for registered (“taahhütlü”) post tariff and

rifesini temsilen “T” ve mektup tarifesini ifade etmek

“M” for letter (“mektup”) tariff are to be found. In these

üzere “M” harfleri yer alır. Bu pullarda ressam Fikret

stamps, the portraits of painter Fikret Mualla (Saygı),

Mualla (Saygı), öykücü Sait Faik Abasıyanık, yazar

story-writer Sait Faik Abasıyanık, writer Cevat Şakir

Cevat Şakir Kabaağaçlı, modern Türk tiyatrosunun

Kabaağaçlı, founder of the modern Turkish theater Sait

kurucusu Muhsin Ertuğrul ve halk ozanı Âşık Veysel

Faik Abasıyanık and minstrel Âşık Veysel Şatıroğlu

Şatıroğlu portreleri kullanılmıştır. 4 Ağustos 1993 ta-

were used. The Turkish Celebrities series dated 4 Au-

rihli Türk Meşhurları Serisi 5 puldan oluşur. “T” ve

gust 1993 are composed of 5 stamps. On the “T” and “M”

“M” ifadeli pullarda bestekar Hacı Arif Bey, şair ve

imprinted stamps, portraits of composer Hacı Arif Bey,

müzisyen Neyzen Tevfik (Kolaylı), besteci ve yorumcu

poet and musician Neyzen Tevfik (Kolaylı), composer

Münir Nurettin Selçuk, şair Cahit Sıtkı Tarancı ve şair

and interpreter Münir Nurettin Selçuk, poet Cahit Sıtkı

Orhan Veli Kanık’ın portreleri yer alır. Yine “T” ve “M”

Tarancı and poet Orhan Veli Kanık are featured. In the

ibareli 5 puldan oluşan 31 Aralık 1998 tarihli seride bi-

series dated 31 December 1998 also inscribed with the

lim insanı Feza Gürsey, aktör Vasfi Rıza Zobu, yazar

letters “T” and “M”, portraits of scientist Feza Gürsey,

Haldun Taner, grafik tasarımcı İhap Hulusi Görey ve

actor Vasfi Rıza Zobu, writer Haldun Taner, graphic

oyuncı Bedia Muvahhit’in portreleri yer alır. 3 Haziran

designer İhap Hulusi Görey and actress Bedia Mu-

2012’de basılan 5 parçalık seride müzisyen Muzaffer

vahhit are to be found. The 5-piece series printed on 3

Sarısözen, şair Arif Nihat Asya, mimar Vedat Tek, fel-

June 2012 include musician Muzaffer Sarısözen, poet

sefeci Hilmi Ziya Ülken ve ressam İbrahim Çallı’ya yer

Arif Nihat Asya, architect Vedat Tek, philosopher Hilmi

verilir. 2005 yılında ise iş adamları Vehbi Koç ve Sakıp

Ziya Ülken and painter İbrahim Çallı. In 2015, on the

Sabancı’nın fotoğraflarının yer aldığı iki parçalık seri

other hand, a two-piece series with the photographs of

tedavüle sunulur.

businessmen Vehbi Koç and Sakıp Sabancı were issued.
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Tarih sahnesi
History on stage

Haziran
June

1 Haziran/June 2006
Daha önce yalnızca PTT işyerlerinden verilen posta
çeki hizmeti, dijital platforma taşındı. İnteraktif posta
çeki, PTT müşterilerinin işlemlerini diledikleri yerden yapmalarının önünü açtı.
Previously offered exclusively at PTT branches,
the postal cheque service is carried onto the digital
platform. The interactive postal cheque enables PTT
customers to carry out their transactions wherever.

7 Haziran/June 1557
Mimar Sinan’ın “kalfalık eserim” dediği Süleymaniye Camii ibadete açıldı. Cami, ileri inşa teknikleri ve
çarpıcı süslemeleriyle İslam mimarisinin en önemli
eserlerindendir.
Deemed by Sinan the Architect “my work of apprenticeship”, the Süleymaniye Mosque opens for worship. With its advanced construction techniques and
striking ornamentations, the mosque is one of the
most important works of the architecture of Islam.

10 Haziran/June 1949
TBMM’de kabul edilen 5441 sayılı kanunla Devlet
Tiyatroları kuruldu.
The State Theaters are founded with the Law No.
5441 enacted at the Turkish Grand National Assembly.

11 Haziran/June 1868
Kızılay “Mecruhin ve Marda-yı Askeriye İmdat ve Muavenet Cemiyeti” adıyla kuruldu.
The Turkish Red Crescent is established under the
name of “Mecruhin ve Marda-yı Askeriye İmdat
ve Muavenet Cemiyeti” (Society for Assistance and
Help to Sick and Wounded Soldiers).
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16 Haziran/June 1828
Osmanlı’da düzenli bir posta teşkilatının kurulmasından önce gönderilerin iletilmesinde büyük önem taşıyan peyk sistemi kaldırıldı. Peykler, mesajları uzak
mesafelere koşarak iletmekle görevliydi.
The peyk system, which was of major importance
in the delivery of messages before the establishment
of a regular postal organization in the Ottomans, is
dismissed. Peyks were runners responsible for delivering messages between long distances.

19 Haziran/June 1910
Amerikan İç Savaşı gazisi bir askerin kızı olan Sonora Smart Dodd’ın girişimiyle ilk kez Babalar Günü
kutlandı.
Sonora Smart Dodd, whose father is a veteran of the
American Civil War, initiates the first Father’s Day
celebrations.

19 Haziran/June 1464
Fransa Kralı XI. Louis’nin yayımladığı bir fermanla
Fransa’nın önemli ana yollarında posta istasyonları
kurulmaya başladı.
Upon an edict by the French King Louis XI, postal
stations start to be established on the important
main roads of France.

26 Haziran/June 1959
Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi’nin kurucu üyeleri arasında bulunduğu Posta ve Telekomünikasyon İdareleri Avrupa
Konferansı (CEPT), İsviçre’nin Montreux kentinde kuruldu.
CEPT, faaliyet alanına giren konulara ilişkin kamu politikaları
ve mevzuat güncellemeleri üzerine çalışıyor.
The European Conference of Postal and Telecommunications
Administrations (CEPT), of which the Post and Telegraph Organization Corporation is among the founding members, is established in the Swiss city of Montreux. The CEPT works on public
policies and legislation updates related to its fields of activity.
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Tarih sahnesi
History on stage

Babalar Günü
Father’s Day
Nil Özben
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Bir yamaç kaymasını omuzlarsın

With years, you shoulder a slope-fall /

yıllarla / Biz ne gülücükler biliriz

We know of so many smiles from you /

senden / Ne rahmetler açıldı sen-

The mercies that opens up to us from

den bize... diyor Cahit Zarifoğlu

you... says Cahit Zarifoğlu in his poem

“Baba” şiirinde... Haziran ayının

“Father”. Celebrated on the third Sun-

üçüncü pazar günü kutlanan Baba-

day of the month June, Father’s Day

lar Günü, bize hayatı omuzlamayı

is an opportunity for us to cherish our

öğreten babalarımızı sevgi ve say-

fathers who taught us to shoulder life,

gıyla anmamız için bir fırsattır.

with love and respect.

Hayatımızı şekillendiren babalarımıza özel bir
gün armağan etme fikri, 1910 yılında Amerikalı
Sonora Smart Dodd tarafından ortaya atılmış.
The idea of gifting a day to our fathers who
shape our lives was first put forward in 1910
by the American Sonora Smart Dodd.

Çoğumuz için babalarımız cesaret, kahramanlık ve

For most of us, our fathers have become one with bra-

güçlülükle özdeşleşmiştir. Özellikle çocuk yaşlarda

very, heroism and strength. Especially when we are

yenilmez gelir babalarımız bize. Onların her şeye

small, our fathers appear invincible to us. We think

muktedir olduklarını düşünür, belki biraz da çekin-

they are capable of anything, and admire this influ-

genlikle karışık bir hayranlık duyarız hayatımızın

ential figure at the center of our lives, perhaps with

tam ortasında yer alan bu etkili figüre. Yıllar geçip

a little bit of diffidence. As years go by and we beco-

hayata katılmaya başladıkça deneyim kazanır, baba-

me part of life, we gain experience and come to un-

larımızı daha iyi anlamaya başlarız. Hele bu duygu-

derstand our fathers better. Especially if we ourselves

yu bizzat kendimiz tecrübe etmişsek...

have experienced the feeling...

Hayatımızı şekillendiren babalarımıza özel bir gün

The idea of gifting a day to our fathers who shape our

armağan etme fikri, 1910 yılında Amerikalı Sonora

lives was first put forward in 1910 by the American

Smart Dodd tarafından ortaya atılmış. Babası, eşi-

Sonora Smart Dodd. The idea of Dodd, whose father

nin vefatından sonra altı çocuğuyla baş başa kalan

was a Civil War veteran left with six children after the

bir iç savaş gazisi olan Dodd’ın fikrinin çabucak be-

mother passed away, was quickly embraced paved

nimsenmesi, Babalar Günü’nün dünyanın hemen

the way for Father’s Day to become a day celebrated

her yerinde kutlanan bir gün haline gelmesinin yolu-

almost in every part of the world. This special day,

nu açmış. ABD Başkanı Lyndon Johnson’ın 1966 yı-

which gained prominence after US President Lyndon

lında her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Baba-

Johnson issued a memorandum in 1966 stating that

lar Günü olarak kutlanacağını ifade eden bir bildiri

the third Sunday of each June would be celebrated as

yayımlamasıyla yaygınlık kazanan uygulama, ülke-

Father’s Day, is also quite popular in our country.

mizde de en popüler özel günler arasında yer alıyor.
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Dünya destinasyonları
Destination:World

Mağrip’in renkli şehri Marakeş
Colorful city of the Maghreb Marrakesh
Çağla Taşkın
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İslam sanatının bölgenin kendine

Housing architectural master-

has bakış açısıyla yorumlandığı

pieces where the art of Islam is

mimari şaheserlere ev sahipliği

blended with the region’s unique

yapan Marakeş, Kuzey Afrika’nın

perspective, Marrakesh is among

en renkli şehirleri arasında yer

the most vivid cities of Northern

alıyor. Tarihî mekanların özgün

Africa. The city, where historical

niteliğini

muhafaza

sites successfully preserve their

eden şehir, masal kitaplarına ya-

idiosyncratic features, has a be-

raşır güzellikte..

auty worthy of fairytales...

başarıyla

Fas, tarihte Mağrip olarak adlandırılan bölgenin kendine has
niteliklerini yansıtan ülkelerin başında gelir.
Morocco takes the lead among the countries that best reflect the region
known as the Maghreb in history.

Tarihte Mağrip olarak adlandırılan ve Kuzey Afrika topraklarını içine alan, bir zamanlar İber Yarımadası, Malta ve Sicilya’ya kadar uzanan bölge, dünya üzerindeki en bereketli
ve kültürel anlamda en verimli topraklardandır. Mağrip’in
en renkli ülkelerinden Fas, bölgenin kendine has niteliklerini yansıtan yerlerin başında gelir.
The region called the Maghreb in history and which encompasses the lands of Northern Africa and which once extended all the way to the Iberian Peninsula, Malta and Sicily, is
among the most fertile and culturally abundant lands on the
face of the earth. One of the most colorful countries of the Maghreb, Morocco takes the lead among the places that best reflect the region’s idiosyncratic features.
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Bir zamanlar İslam dünyasının mer-

Once the center of the Islamic wor-

kezi niteliği taşıyan Marakeş ise ülke

ld, Marrakesh, on the other hand, is

turizminin en canlı olduğu şehirdir.

where the country’s tourism is the

Yalnızca Fas’ın değil, dünyanın en

most vivacious. Among the most fa-

ünlü meydanları arasında yer alan

mous squares of not just Morocco but

Cami ül-Fena, masallarda tasvir edi-

of the world, Jemaa el-Fnaa is a place

len gizemli ve büyüleyici atmosferin

where the mysterious and bedazz-

doğrudan tecrübe edilebileceği bir

ling atmosphere of fairytales can be

yerdir. Yılan oynatıcılardan hikaye

experienced. Jemaa el-Fnaa, where

anlatıcılara, şarkıcı ve dansçılardan

a quite lively human profile can be

falcılara oldukça renkli bir insan

observed from snake charmers to

profilinin görüldüğü Cami ül-Fena,

storytellers, from singers and dan-

zengin kültürel potansiyeline istina-

cers to fortune tellers, was indicated

den UNESCO tarafından İnsanlığın

among the Masterpieces of the Oral

Somut Olmayan ve Sözel Kültürel

and Intangible Heritage of Humanity

Mirasının Başyapıtları arasında gös-

by UNESCO with an emphasis on the

terilmiş, meydanın her daim canlı ve

fact that the square is a cultural cen-

hareketli bir kültür merkezi olduğuna

ter that is always lively and vivid. Li-

dikkat çekilmiştir. İki yanında otel ve

ned by hotels and traditional bazaars

geleneksel çarşıların yer aldığı Cami

on two sides, Jema el-Fnaa also offers

ül-Fena, geleneksel Fas mutfağını de-

countless alternatives to those willing

nemek isteyenler için de sayısız seçe-

to give the Moroccan cuisine a try.

nek sunar.
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Bir zamanlar İslam
dünyasının merkezi
niteliği taşıyan
Marakeş ülke
turizminin en canlı
olduğu şehirdir.
Once the center of
the Islamic world,
Marrakesh, is where the
country’s tourism is the
most vivacious.

Cami ül-Fena’ya oldukça yakın bir
mesafede bulunan Kutubiye Camii,
Marakeş’in simgelerinden.
Situated quite close to Jemaa el-Fnaa,
the Koutoubia Mosque is a
landmark of Marrakesh.

İslam mimarisinin inceliği

Finesse of Islamic architecture

Cami ül-Fena’ya oldukça yakın bir mesafede bulunan Kutubiye

Situated quite close to Jemaa el-Fnaa, the Koutoubia Mosque is

Camii, Marakeş’in simgelerinden. 12. yüzyılda Muvahhid hü-

a landmark of Marrakesh. Commissioned by the Almohad ru-

kümdarı Yakup Mansur tarafından inşa ettirilen cami, mima-

ler Yaqub Mansur in the 12th century, the mosque is among the

risiyle olduğu kadar muhteşem bahçesiyle de turistlerin en çok

favorites of tourists with its wonderful garden as much as with

tercih ettiği yerler arasında başı çekiyor. Kutubiye Camii, Arap-

its architecture. The mosque gets its name – which is derived

ça’da “kitap satan kişi” anlamına gelen “kutubiyyin”den türeti-

from the Arabic word kutubiyyin, which means “those selling

len adını, yaptırıldığı bölgede oldukça etkin olan kitap satıcıla-

books” – from the book vendors that were quite abundant in

rından almış. Tuğla ve kumtaşı kullanılarak inşa edilen camiye

the region in the time it was built. While wood, ebony, ivory

karakteristik görünümünü oymaları ve ince işlemeleri veriyor.

and silver come to the forefront in the interior, it is observed

Caminin içinde ahşap, abanoz, fildişi ve gümüş öne çıkarken

that kufic calligraphy was emphasized, as well. The minaret,

süslemede daha ziyade kufi hatta ağırlık verildiği görülüyor. Ku-

the most striking part of the Koutoubia Mosque, brings life to

tubiye Camii’nin en çarpıcı kısmı olan minaresi, çini süslemeli

the skies of Marrakesh with its tile-adorned thick band and the

kalın şeridi ve en tepesindeki büyükten küçüğe sıralanan bakır

big-to-small copper globes on top. Another Islamic architectu-

küreleriyle Marakeş semalarını renklendiriyor. Marakeş’in bir

re masterpiece in Marrakesh is the 16th century Ali bin Yusuf

diğer İslam mimarisi şaheseri ise 16. yüzyıla tarihlenen Ali bin

Madrasah. The biggest madrasah of Morocco, the building of

Yusuf Medresesi. Fas’ın en büyük medresesi olan 130 yatak-

130 dorms was among the important educational centers of

haneli yapı, aktif olduğu dönemde Kuzey Afrika’nın en önemli

North Africa when it was active and could house up to 900

eğitim merkezleri arasında yer alıyor ve yaklaşık 900 öğrenci

students. Offering a bedazzling view with its wooden doors

barındırabiliyormuş. İslam sanatında sıklıkla rastlanan girih

adorned with the girih motif which is quite popular in the art of

motifiyle süslü ahşap kapıları, geometrik bezemeleri, ferah av-

Islam, its geometric decorations, spacious courtyard and the

lusu ve avluyu çevreleyen duvarlardaki mozaiklerle büyüleyici

mosaics surrounding it, the Ali bin Yusuf Madrasah’s interior

bir görüntü arz eden Ali bin Yusuf Medresesi’nin iç kısmındaki

perfectly demonstrates the elaborateness of the art of Islam th-

ahşap oyma işçiliği İslam sanatının detaycılığını mükemmel şe-

rough its wooden engravings.

kilde ortaya koyuyor.
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Lezzet harmanı

Blend of delicacies

Marakeş’te mutlaka görülmesi gereken yerler arasında bulunan

Traditional markets, which are among the must-sees of Mar-

geleneksel pazarlar, bölge kültürünün olmazsa olmazı niteli-

rakesh, are a sine qua non of the region’s culture. Called souk

ğinde. Souk adı verilen ve yüzyıllardır Kuzey Afrika’nın tama-

and present all throughout North Africa since centuries, these

mında varlığını sürdüren bu pazarlarda hemen her şeyi bulmak

markets offer almost everything. The markets of Marrakesh,

mümkün. Sayısız baharat, kilim, babuş adı verilen yöresel ter-

in which countless spices, carpets, local slippers called babush,

lik, kumaş, deri ve takı dükkanlarının olduğu Marakeş pazarla-

fabric, leather and jewelry shops are found, also offer the per-

rı, hem içlerindeki yemek yerleri hem de dışarıya kurulan sey-

fect opportunity to discover the Moroccan cuisine with the ea-

yar tezgahlarla Fas mutfağını keşfetmek için de mükemmel bir

ting spots inside and the footstalls outside. A blend of Mediter-

fırsat sunuyor. Akdeniz, Arap ve Endülüs etkilerinin görüldüğü

ranean, Arabic and Andalusian cuisines, Moroccan cuisine’s

Fas mutfağının en sevilen yemekleri arasında kuskus ve tagine

most loved dishes are couscous and tagine. Made by steaming

başı çekiyor. Minik irmik buğdayı toplarının buharda pişirilip

small semolina balls and serving them with seasoned vegetab-

genellikle baharatla tatlandırılmış sebze veya et yemeğiyle bir-

le or meat dishes, couscous is thought to date back to the 3rd

likte servis edildiği kuskusun bölgedeki tarihinin MÖ 3. yüzyıla

century BC. Another deep-rooted dish of the region, tagine is

uzandığı düşünülüyor. Bölgenin bir diğer köklü yemeği tagine

lamb meat slow cooked in special pottery together with spices

ise kuzu etinin zencefil, safran, zerdeçal gibi baharatlar ile ba-

such as ginger, saffron, turmeric and almonds and dried fruit.

dem ve kurutulmuş meyvelerle özel kaplarda uzun süre pişiril-

Chebakia, prepared by dipping rose-shaped fried dough into

mesiyle hazırlanıyor. Kızartılan gül şeklinde hamurların bal ve

a syrup of honey and rosewater and then sesame, is among

gülsuyundan bir şuruba ve ardından susama bandırılmasıyla

the most famous desserts of Morocco. The mint tea of Morocco,

yapılan chebakia da Fas’ın meşhur tatları arasında yer alıyor.

which has its own unique tea culture, on the other hand, is not

Kendine has bir çay kültürü olan Fas’ın meşhur naneli çayı ise

only a popular delicacy, but a centuries-old tradition which

yalnızca popüler bir lezzet değil, önemli sosyal anlamları olan

has significant social meanings.

yüzyıllık bir gelenek.
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Osmanlı’da posta pulları

Postal stamps in the Ottomans

Posta Nezareti’nin kurulması ile

One of the developments that were

halkın kullanımına açılan posta

enabled by the establishment of the

hizmetlerinin yolunu açtığı geliş-

Ministry of Post and the offering of

melerden biri pul basımıydı. Posta

postal services to the public was the

pulları günümüzde olduğu gibi 19.

issuance of stamps. Postal stamps,

yüzyılda da haberleşmede oldukça

like today, were of major importance

önemli bir yer tutmaktaydı. Gön-

in correspondence in the 19th century.

derilen postanın ücretinin resmen

Stamps showing that the price of the

ödendiğini gösteren pullar dünya-

mail sent was paid had started to be

daki posta teşkilatları gibi Osmanlı

frequently used by the Ottoman Mi-

Posta Nezareti tarafından da sık sık

nistry of Post like by the postal institu-

kullanılmaya başlamıştı.

tions of the world.

Posta pullarının Osmanlı postanelerinde ne denli yaygın

This document, of importance in terms of showing how wi-

kullanıldığını göstermesi bakımından önemli olan bu bel-

despread the use of postal stamps were in Ottoman post offi-

ge, Duyun-u Umumiye tarafından basılan pulların ücret-

ces, was written about the payment for the stamps issued by

lerinin ödenmesine dair yazılmış. Duyun-u Umumiye Va-

the Administration of Public Debts. It is seen that the exact

ridât-ı Muhassasa İdaresi tarafından basılan pul sayısının

number of stamps issued by the Administration is three mil-

tam olarak üç milyon üç yüz bin olduğu görülüyor. Bunun

lion three hundred thousand. Additionally, we observe that

yanı sıra basılan pullara karşılık Duyun-u Umumiye İda-

the amount that needs to be paid to the Administration for

resi’ne ödenmesi gereken meblağ da yüksek gözüküyor.

the issued stamps is quite high. In the document, it is un-

Belgede, üç milyon üç yüz bin adet pul karşılığında top-

derlined that the Ministry of Post and Telegraph had remin-

lam altı bin altı yüz kuruşun ödenmesinin Telgraf ve Posta

ded the Ministry of Interior that a total of six thousand six

Nezareti tarafından Dahiliye Nazırlığı’na hatırlatıldığının

hundred kuruş has to be paid for three million three hundred

altı çiziliyor.

thousand stamps.

Sadrazam Halil Rifat Paşa’nın Sultan II. Abdülhamid’e

In this document dated 11 December 1897 written by Grand

yazmış olduğu 11 Aralık 1897 tarihli bu yazıda, durumun

Vizier Halil Rifat Pasha to Sultan Abdulhamid II, the situa-

özetinin verilmesinin yanı sıra sultanlara yazılan her arz-

tion is given in outline and it is stated that it will be resolved

da olduğu gibi padişahın konu hakkındaki iradesine göre

according to the will of the sultan as in every submission

hareket edileceği de belirtilmiş.

presented to him.
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Posta ve Telgraf Nezareti memurları ve
teftişleri

Ministry of Post and Telegraph officials and
their inspections

19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren haberleşme alanın-

The technological developments that started to be experienced

da yaşanan teknolojik gelişmeler imparatorluğun merkez

in the field of correspondence starting from the second half of

ile uzak vilayetleri arasında iletişimi kuvvetlendirmesi

the 19th century were important leaps in terms of strengthe-

açısından önemli atılımlardı. Bu iletişimi sağlamak adına

ning the communication between the center and its far away

birçok memur merkezden uzak vilayetlerde istihdam edil-

provinces. In order to ensure this communication, many offi-

mişti. Birçok belgede bu memurların taltif edildiği görülse

cials were employed in provinces far away from the center.

de zaman zaman haklarında önemli şikayetler de merkeze

Although it is seen in many documents that these officials

iletilmekteydi.

were rewarded, at times important complaints about them
were conveyed to the center.

Benzer şikayetlerden birini 11 Mart 1898 tarihinde Sada-

In this document, it is possible to see one such complaint writ-

ret Mektubî Kalemi’nden Dahiliye Nezareti’ne yazılan bu

ten by the Grand Vizier’s Office for Letters to the Ministry of

belgede görmek mümkün. Uygunsuz davranışları nede-

Interior on 11 March 1898. We see that an inquiry was initia-

niyle Halep Telgraf Başmüdürü Hamdi Efendi hakkında

ted about Aleppo General Director of Telegraph Hamdi Efendi

daha önce “sadık muhbirlerden” biri olan Mehmed Ali

because of his inappropriate behavior upon a writing sent by

tarafından gönderilen bir yazı ile tahkikat başlatıldığını

Mehmed Ali, a “loyal informant”.

görüyoruz.
Belgede ilginç olan ise Sadaret makamının bu tahkikat

Grand Vizier states that the complaints reported about Alep-

sonucuna göre Halep Telgraf Başmüdürü Hamdi Efendi

po General Director of Telegraph Hamdi Efendi are not true

hakkında öne sürülen şikayetlerin aslında doğru olma-

and thus the Ministry of Interior should conduct one last inqu-

dığını belirtmesi ve bu nedenle de Dahiliye Nezareti’nin

iry. The Office of the Grand Vizier, asking exclusively that this

son bir tahkikat daha yapmasını istemesi. Yapılacak bu

inquiry should be “free of grudge and partial”, demands that

son tahkikatın özellikle “bîgarez ve bîtaraf” yapılmasını

following the inquiry, “what is required” is done.

isteyen Sadaret makamının ayrıca tahkikatın sonucuna
göre konu hakkında “icap edenlerin yapılmasını” talep
ettiğini görebiliyoruz.
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What is interesting about the document is that the Office of the

Pullar

life

Stamps

2011 yılı Europa pullarının teması “Ormanlar” olarak belirlenmişti. Türkiye 2011 Avrupa pulları
yarışmasında birinci oldu.
The 2011 theme of the Europa stamps was determined as “Forests”. Turkey took first place in the
2011 Europa stamp competition.

2013 yılındaki “Posta Araçları” temalı Europa pulları
yarışmasının birincisi Türkiye oldu.
Turkey became first at the 2013 Europa stamp competition themed “Postman Van”.
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Röportaj
Interview

Yüksel Şimay:
İhtiyaç sahibi çocukların eğitimine destek vererek
onları topluma kazandırmayı amaçlıyoruz
We aim to integrate them into society by supporting the
education of children in need
Söyleşi Interview: Sena Kılıç - Fotoğraflar Photographs: Melis Seçkin

PTT’de memur olarak görev yapan Yüksel Şimay, yetim kız çocuklarının
eğitimine destek için bir grup memurla kurdukları dernekte 11 yıldır
ihtiyacı olan öğrencilere ve ailelerine yardım eli uzatıyor. Geleceğimiz
için çocukların önemini vurgulayan Şimay, “Onların yüzlerinde
gülücüklerinin solmamasını istiyoruz” diyor.
An official at the PTT, Yüksel Şimay has been lending a hand to students
and families in need for 11 years in an association established with a group
of officials with the purpose of supporting the education of orphaned girls.
Stressing the importance of children for our future, “We want the smiles on
their faces to not fade away”, says Şimay.
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Öncelikle kendinizi kısaca tanıtır mısınız? Kaç yıl-

Can you first of all brief ly introduce yourself?

dır PTT A.Ş.’de görev yapıyorsunuz?

Since how many years have you been serving at

Anadolu Üniversitesi Muhasebe Bölümü mezunuyum. Türk

PTT Corp.?

Hava Kurumu Üniversitesi’nde işletme yüksek lisansı yaptım.

I am a graduate of Anadolu University’s Department of Ac-

Halen Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde eko-

counting. I completed my graduate studies in management at

nomi dalında doktora öğrencisiyim. 2008 yılından bu yana

the University of Turkish Aeronautical Association. I am still

PTT’de memur olarak görev yapıyorum.

a PhD student in economy at Ankara University’s Institute of

İhtiyacı olan öğrencilere maddi destek veren bir der-

Social Sciences. I have been working at the PTT since 2008.

nekte faaliyet yürütüyorsunuz. Çalışmalarınız hak-

You carry out activities in an association that

kında bilgi verir misiniz?

offers material support to students in need. Can

Aslında dernek kurulmadan önce de bu tür faaliyetlerimiz

you provide information about your efforts?

oluyordu. Yardıma ihtiyacı olan öğrencilere bireysel destek

In fact, we used to carry out similar activities before the foun-

vermeye çalışıyorduk. İşin boyutu büyümeye başlayınca ya-

dation of the association. We would try to offer individual

pılanların kayıt altına alınma gerekliliği ortaya çıktı. “Neden

support to students in need. When the scope widened, the

kız çocukları?” diye sorarsanız, Türkiye’de okula gidemeyen 5

need to record the activities emerged. Should you ask “Why

milyon çocuğun yüzde 70’i kız çocuklarından oluşuyor. Biz de

girls?”, in Turkey, of the 5 million children that cannot go to

onlara uzanan bir el olmak istedik.

school, 70 percent are girls. We wanted to be a hand reaching

Bu düşüncelerle 2006 yılında bir grup memur arkadaşımla

out to them.

Kandil Eğitim Yardım Derneği’ni kurduk. O tarihten bu yana

With these thoughts, in 2006, with a group of my colleagues

faaliyetlerimiz devam ediyor. Bu derneği ilkokula giden ye-

we founded the Kandil Education Support Association. Sin-

tim kız çocuklarına eğitim ve giyim yardımı yaparak onların

ce then, we have been carrying out our activities. We foun-

ailelerinin yanında hayata tutunmalarını sağlamak amacıy-

ded this association with the aim of ensuring that primary

la kurduk. Ancak gelen talepler bizi başka mecralara taşıdı.

school-level orphaned girls could survive with their families

Çıkış noktamız çocuklar. Ailelere de çocuklar nedeniyle yar-

through the education and clothing support we offer them.

dımda bulunuyoruz. Zaman içinde bu çocukların ailelerinin

However, the requests we have received carried us to other
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ihtiyacı olan malzemeleri de tedarik etmeye başladık. Kimi

platforms. Our starting point is children. We help the families

buzdolabı, halı kimi ise kıyafet istedi.

owing to the children. In time, we started to provide material

Türkiye’nin her yerinden gelen talepleri dikkate alıyoruz.
Edirne’den Ordu’nun bir köyündeki öğrenciye kadar her yere

gerator, a carpet; some for clothing.

ulaşıyoruz. Örneğin 2013 yılında ilkokullara 1 milyon 153 bin

We take into consideration demands coming in from all cor-

kurşun kalem gönderdik, 2016-2017 eğitim-öğretim yılında 2

ners of Turkey. We reach everywhere from Edirne to a student

bin 54 öğrenciye giyim yardımında bulunduk. Şu anda 33 ye-

in a village of Ordu. For instance, in 2013, we sent 1 million

tim kız çocuğuna burs veriyoruz. Onun dışında ihtiyacı olan

153 thousand lead pencil to primary schools; in the educatio-

öğrencilere de çeşitli yardımlarda bulunuyoruz. Burs desteği

nal year of 2016-2017, we offered clothing help to 2 thousand

vererek mezun ettiğimiz 9 tıp doktorumuz var. 15-20 günde

54 students. Right now, we are offering scholarships to 33 orp-

bir Ankara’daki doğum hastanelerini ziyaret ediyoruz, ihti-

haned girls. Other than that, we offer various kinds of help to

yacı olan bebeklere kıyafet ve çocuk bezi yardımında bulu-

students in need. We have ensured the graduation of 9 medical

nuyoruz.

doctors through our scholarship support. We visit birth hospi-

Yardım talepleri size nasıl ulaşıyor? İhtiyaca yanıt
verirken temel kriterleriniz nelerdir?
Dernek merkezimiz Ankara Ulus’ta bulunuyor. Derneğin yönetim kadrosu çeşitli kurumlarda görevli devlet memurların-
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needed by the families of these children. Some asked for a refri-

tals in Ankara every 15-20 days, offer clothing and diaper help
to babies in need.
How do you receive the requests for help? What are
your basic criteria when responding to the needs?

dan oluşuyor. Tamamen gönüllülük esasına göre çalışıyoruz.

The center of our association is in Ulus, Ankara. The admi-

Dernek faaliyetlerimizi günlük mesaimizden sonra ve hafta

nistrative cadre of the association is composed of state offici-

sonları yapıyoruz. Bize gelen talepler doğrultusunda yardım

als working at various institutions. We work on a completely

ediyoruz. Destek almak isteyenler sosyal medya aracılığıyla

voluntary basis. We carry out our association activities after

ve telefonla bize ulaşıyorlar. İsteklerini derneğimizin web

our daily shifts and on the weekends. We offer help in line with

sitesi üzerinden aktarabiliyorlar. Dernek üyesi arkadaşlarla

the requests we receive. Those who want to get support reach

“Türkiye’nin her yerinden gelen
talepleri dikkate alıyoruz. Edirne’den
Ordu’nun bir köyündeki öğrenciye
kadar her yere ulaşıyoruz.”
“We take into consideration demands
coming in from all corners of Turkey.
We reach everywhere from Edirne to a
student in a village of Ordu.”

talepleri değerlendirmeye alıp harekete geçiyoruz. Çıkış
noktamız daha çok kız çocuklarının eğitimine destek olduğu için bize öğretmenlerden çok fazla yardım talebi geliyor. Bir okulun ihtiyacını karşıladığımız zaman başka bir
öğretmenin haberi oluyor, onlar da bize başvuruyor. Öğ-

us via social media and telephone. They can convey their requests

retmenler bizden aldıkları yardımı layıkıyla öğrencilere

through the website of our association. With the members of the

ulaştırıyorlar, bundan da çok büyük mutluluk duyuyoruz.

association we evaluate the requests and take action. Since our

Son dönemdeki bir girişimi örnek olarak anlatayım; Kas-

starting point is rather to support the education of girls, we receive

tamonu’da yatılı bir bölge okuluna kitap ve kıyafet yardımı

a lot of support requests from teachers. When we meet the needs of

yapmayı önerdik. Öğretmenler ise öğrencilerin ailelerinin

a school, another teacher learns about it and they refer to us. The

de maddi yokluk içinde olduğunu belirterek ikinci el kıya-

teachers duly convey to the students the support they receive from

fet yardımı yapıp yapamayacağımızı sordular. Şimdi bu-

us, and we are very happy with that. Let me give as an example

nun üzerinde çalışıyoruz.

one of our latest initiatives; we offered to help with books and clot-

Derneğimizi kurduğumuz dönemde kurumların atık kağıtlarını alıp satarak bir bütçe oluşturmuştuk. Şimdi maddi destek vermek isteyen vatandaşlarımızdan aldığımız
bağışlarla yardım taleplerini karşılıyoruz.
Faaliyetlerinizi yürütürken mesai arkadaşlarınız
size destek oluyor mu?
Elbette. PTT’de çalışan arkadaşlarım dernek faaliyetlerini
takip ederek ellerinden geldiği kadar bana destek oluyorlar. Diğer devlet kurumlarından da bizi destekleyen epey
arkadaşımız var.
Çocuklar geleceğimiz için çok önemlidir. Onların yüzlerinde gülücüklerinin solmamasını istiyoruz. Bu çocukların ellerinden tutmalıyız. Çocukların eğitimlerine destek

hing to a local boarding school in Kastamonu. The teachers, on the
other hand, stated that the families of the students are materially
deprived and asked if we could donate second hand clothes. We are
now working on that.
When we had first established our association, we had created a
budget by buying and selling the waste paper of institutions. Now,
we address the requests for support with the donations we receive
from our citizens who want to offer material help.
Do you get support from your colleagues whilst
carrying out your works?
Certainly. My friends who work at the PTT follow the activities of
the association and support me best they can. We also have plenty
of friends from other state institutions that support us.

vererek onları topluma kazandırmak istiyoruz. Duyarlı

Children are very important for our future. We want the smiles on

halkımızın bize ve bizim gibi derneklere yardım etmeleri

their faces to not fade away. I make the appeal that our susceptible

çağrısında bulunuyorum. Çalışmalarımızın duyurulması

people help us and associations like ours. We also await the sup-

noktasında medyadan da destek bekliyoruz.

port of the media in terms of our announcing our activities.
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Letter

Haydar Ergülen

Hazirana Mektup

Letter to June

“Avuçlarım yandı mektuplarınızdan/size yazmak artık zor”

“My palms burn because of your letters/it is now difficult to

diye başlıyordu Sennur Sezer şiirine. Şimdi haziran yeni mek-

write to you” thus started Sennur Sezer her poem. Now when

tup isteyince bir daha hatırlamak istedim bu dizeleri ben de.

june wanted a new letter, I wanted to once again remember the-

Unuttuğumdan mı? Hayır. Hiç unutmadım. İnsandan acıyı

se lines. Is it because I had forgotten them? Never did. Man is

unutması beklenir. Yas yeterince tutulmuş, paylaşılmıştır.

expected to forget pain. The grief has been duly experienced,

Öyle düşünülür. Yasla yaşamaya alışmak için unutmak gerek

shared. That is what is thought. We have been made to think

diye belletilmiştir. Ne var ki yasın ara vermediği topraklarda,

that in order to learn to live with grief, we need to forget. Howe-

zamanlarda yaşayanlar için, ne böyle psikolojiler ne öyle tera-

ver, for those living on lands, in times where grief does not pa-

piler ne de, halimizce söylersek, teselliler kâr edebilir. Etmez.

use, neither such psychologies, nor therapies, nor – to put it in

Yaslı gidip şen gelmek şarkılarda kalır.

our way – consolations can be of use. They are not. Going with
grief and coming back with joy is a thing of songs.
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Ah haziran! Sen bana neler ettin! Seni nice sevdiğimi bir ben

O june! The things you have done to me! I shall not say it is only

bilirim demem, zira herkese bildirdim bunu. Sevdiğim Kara-

I who knows how I love you, for I have told it to everyone. Like

deniz türküsündeki gibi, “ben seni sevdiğimi dünyalara bil-

in the Black Sea folk song I love, “I let the world know that I

dirdim”, şiirlere söyledim, kitaplara geçtim, yazılara yazdım.

love you”, told it to poems, passed it down to books, wrote it to

Haziran, Tekrar diye adını koydum kitabıma. “Hazirandır,

writings. I named my book June, Once More. I ended the poem I

yalnızlık gibi aşkın ortasındadır” diye bitirdim senin adına

wrote for you, “It is june, it is in the center of love like loneliness

yazdığım şiiri, hatta “Haziran gelini güzel olur” diyedir dü-

is”, a poem I wrote thinking, “The bride of june is beautiful” even

şünüp yazdığım bir şiirden şarkı bile oldu, “Haziran Gelini

became a song, it became “Flower of the June Bride”, my dear

Çiçeği” oldu o da, sevgili arkadaşım Soner Olgun hem şarkı

friend Soner Olgun both made a song of it and both plays and

yaptı hem de çalıp söyler yıllardır, duymamış gibi yapma, duy-

sings it for years, do not pretend you haven’t heard it, you must

muşsundur da, şimdi böyle herkesin içinde söyleyince, utanıp

have indeed but now that I say it right out you are embarrassed

kızarırsın. Galiba seni sevmemin bir sebebi de utangaçlığındı.

and turn red. I guess one of the reasons why I loved you was

Tamam temmuz kadar kızarmaz, ağustos kadar yanmazsın

your shyness. Yes, you do not turn as red as july, do not burn

ama, senin mahcubiyetinde de öyle hoş bir yan vardır. Olmaz

as much as august but there is something nice about your sh-

mı, ya haziranın adı mahcuba çıkar ya mahcubiyetin adı hazi-

yness. How not, either june is named shyness or shyness june,

rana, ikisi de birbirinden haziran ikisi de birbirinden mahcup

they both become more june, more shy than one another, what

olur ki, bundan hoş ne gelebilir başlarına?

nicer thing can happen to them?
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Mırıldanmadan olur mu? Şiiri mırıldanmadan, şarkıyı mırıldanmadan, haziranı mırıldanmadan ve aşkı mırıldanmadan… Bunu herkes keyfince, meşrebince, isteğince, gönlünce
mırıldansın. Mırıldanmak işte, hazırlık gibi, sevgililik gibi,
nişanlılık gibi hep bir süreklilik hali, söylenmekle sakın ola
karıştırmayın, o başka bir mevsim, dedim de acaba hangi
mevsim bilemedim.
“Mırıldanmak iyidir, iyiliktir, haziran da iyidir, iki arada bir
derede olmasından bellidir iyiliği, kavuşturur, buluşturur,
birleştirir, bundan âlâ iyilik mi olur” dedim. Hep dedim. Yaz-

How to do without murmuring? Murmuring poem, murmuring

dan geçtim, hazirandan geçmedim, hiç vazgeçmedim. Adında

song, murmuring june and murmuring love... Let everyone

bile bir mırıldanma vardır dedim, sanki kimsenin ilgilenme-

murmur it to their own taste, own disposition, own will, own

diği bir sokak kedisinin başını, sırtını okşayınca, çektiklerini,

heart. Just murmuring, like preparation, like being valentines,

kötülükleri, açlığı, susuzluğu, soğuğu, yalnızlığı unutup, bir

like being engaged, a constant state of continuity, do not get

an kendini ciğercinin kedisi, olmadı iyi bakılan, tüyleri parlak,

confused with complaining, that is another season, that being

istikbali tüylerinden de parlak, biraz da toparlak, az kaldı Ziya

said, I do not know which.

Osman Saba’nın “mutlu mesut” şiirlerini ya da Rüştü Onur’un
“Memnuniyet” şiirini ezber edecek kadar keyifli hisseden bir
ev kedisi gibi, mutluluktan, ilgiden, şefkatten, okşanmaktan
mırıl mırıl mırıl olmasına benzer bir mırıltısı var haziranın.
Duyuyorsunuz değil mi? Haziran geldi gelecek, sesi, yani mırıltısı duyulmaya başladı bile, işte kapımızda. Açın kapıyı, haziran dolsun içeri!

parent from its in betweenness, it unites, brings together, joins,
what better goodness than that” said I. Always did. I let go of the
summer, did not let go of june, never did. I said, there is murmuring even in its name, june has a murmuring as if when you caress the head, back of a neglected stray cat and it forgets about
its sufferings, the evil, hunger, thirst, the cold, loneliness and for

Haz. Yaz. Benim yaz mutluluğum, yazdan duyduğum haz.

a moment takes itself for the cat of the liver-seller, or if not, a

Haziran. Yalnızca haziran olsaydı yeterdi bana yaz. Duygusu,

well looked after house cat with shiny fur, even shinier future

söylenişindeki müzik, o hafif pelteklik hissi, ağacın dalından

and a little round, almost as pleased as to memorize Osman

kopması gibi ağır lezzetiyle bir yemişin, haziran derken sanki

Saba’s “happy merry” poems or Rüştü Onur’s “Contentment”

insanın da dilinden lezzetli mi lezzetli, yepyeni, tazecik söz-

poem, purring because of happiness, attention, affection, being

cükler, şiirler dökülecekmiş gibi…

caressed. You hear it, don’t you? June is just around the corner,

Ne yazık ki bunlar sevgili haziran senden bana kalan son duygular, izler, izlenimlermiş. Yine mektup deyince haziran ge-
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“Murmuring is good, it is goodness, june is good, too, that is ap-

its sound, I mean its murmur has already started to be heard,
here it is at our door. Open up, let june fill up inside!

liyor aklıma, yine ruhun kamaşması gibi, sözcüklerin sende

Pleasure. Summer. My summer pleasure, the pleasure I get

kamaştığını hissediyorum, yine hazirana dair yağmur gibi

from the summer. June. I would contend with the summer if it

yağan, dört mevsime dağılan iyiliklerin geliyor, yine haziran

was only of june. Its sentiment, the music in its saying, that sli-

deyince, nedense hep Balkanlar’dan düğün sahneleri canlanı-

ght feeling of lispering, like a fruit falling off of its branch with

yor gözümde, hani o genç kızların beyaz üstüne çiçek desenli

its heavy taste, when you say june, too, it is as if delicious, new,

giysileriyle, saçlarına haziran çiçekleri sokulu oynayışları, de-

fresh words, poetry will fall off of the tongue of man...

likanlılara işveyle göz süzüşleri geliyor… Daha neler de gelir
ama, artık bunları yazmak istemiyorum sana.
Sevdiğim şair Engin Turgut’un çok sevdiğim “uf olmak çok şey
demektir” dizesiyle geliyor haziran geçen yıldan beri aklıma.
“Haziran olmak uf olmak demektir” diyerek geliyor ve gitmiyor. Bu ilk haziran olacak uf olduğum, olduğumuz. Hasan
Hüseyin Korkmazgil’in “Haziranda Ölmek Zor” şiirini, yalnızca aklına getirmek istemeyenler unutabilir! Unutulmazmış
meğer. Haziranda ölmek, kardeşini yitirmek, uf olmakmış,
unufak olmakmış, bir daha da eskisi olmamak, olmayacağını
acıyla bilmek, ve hazirana, tekrar diyememekmiş.
Kardeşim de bizim haziranımızdı çünkü. Haziran gibi güleçti,
açıktı, yalın sözlüydü, iyi yüzlüydü, gelişi haziranın gelişi gibiydi. Haziran onu aldı gitti. Haziran bitti.

Unfortunately, dear june, these turned out to be the last feelings, traces, impressions left from you to me. Still I am reminded of june when the letter is mentioned, still I am reminded
of your goodness raining down, spreading to all four seasons,
still when june is mentioned I am for some reason reminded of
the wedding scenes from the Balkans; you know, those young
girls dancing in their flowers-on-white dresses, june flowers in
their hair, flirtatiously looking at young boys from the corners
of their eyes... So much more, but I don’t want to write to you
about those anymore.
Since last year, I am reminded of june with the verse “ouch means a lot” by a poet I like, Engin Turgut. It comes saying, “Being
June means ouch” and does not go away. This will be the first
june when I go ouch, when we go ouch. Only those who don’t
want to be reminded of it can forget the poem “Difficult to Die
in June” by Hasan Hüseyin Korkmazgil! Turns out, it cannot be
forgotten. Dying in june, losing your brother, is to go ouch, to
crumble to pieces, and to never be the same again, to know in
pain that you never can be and to not be able to say again to
june.
For my brother was our june. He was smiling, open, frank, good-faced like june, he was like the arrival of june. June took him
away. June has ended.
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Millî Takım Millî Kargo ile Dünya Kupası Yolunda
National Team is on its Way to World Cup with the National Cargo
Enver Uygun
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Futbol, dünyada en çok izleyiciye

Football is the most widely watched

sahip spor dalı. Dört yılda bir dü-

sports activity in the world. Organi-

zenlenen FIFA Dünya Kupası, Olim-

zed every four years, the FIFA World

piyat Oyunları’ndan sonra en geniş

Cup is known as the sports organizati-

kitleye hitap eden spor organizasyo-

on that appeals to the most number of

nu olarak biliniyor. Diğer branşların

people following the Olympic Games.

futbolun gölgesinde kalması kimi

Although it is sometimes criticized that

zaman eleştirilere konu olsa da fut-

other branches are overshadowed by

bolun oluşturduğu etki alanı yalnız-

football, football’s sphere of influence

ca yeşil sahalarla sınırlı kalmıyor.

is not limited merely to the green field.

Ekonomiden popüler kültüre, siya-

An influence on many disciplines from

setten sanata pek çok disiplini et-

economy to popular culture, from

kileyen futbolun tarihi MÖ 3’üncü

politics to art, football’s history goes

yüzyıla kadar uzanır. Uluslara-

back to the 3rd century BC. The Inter-

rası Futbol Federasyonları Birliği

national Football Associations Fede-

(FIFA), bu çağda Çin’de askerî talim

ration (Fédération Internationale de

amacıyla oynanan bir top oyununun

Football-FIFA) confirms the existence

varlığını teyit eder. Modern futbol

of a ball game used for military drill

ise 19. yüzyılda İngiltere’de doğar.

purposes in China at the said period.

Dünya çapında futbolun yönetimi-

Modern football, on the other hand,

ni amaçlayan FIFA 21 Mayıs 1909

was born in England in the 19th cen-

tarihinde Paris’te kurulur. Birliğin

tury. Aiming to govern football all

1897 yılında İstanbul Karması ile
İzmir Karması’nın İstanbul’da
yaptığı maç Türkiye topraklarındaki
ilk futbol müsabakasıdır.
The 1897 game between the İstanbul
Mix and the İzmir Mix is the first football
match to be played on Turkish soil.

kurucu üyeleri Belçika, Danimarka,

around the world, the FIFA was es-

Fransa, Hollanda, İspanya, İsveç ve

tablished on 21 May 1909 in Paris. The

İsviçre futbol federasyonlarıdır. Ku-

founding members were the football

ruluş toplantısına yolladığı telgrafla

federations of Belgium, Denmark,

katılan Almanya Futbol Federas-

France, Holland, Spain, Sweden and

yonu da kurucular arasında kabul

Switzerland. The German Football Fe-

edilir.

deration, which attended the founda-

1897

yılında

İstanbul

Karması

ile İzmir Karması’nın İstanbul’da

tion meeting with a telegraph, is also
considered among the founders.

yaptığı maç Türkiye toprakların-

The 1897 game between the İstanbul

daki ilk futbol müsabakasıdır. İlk

Mix and the İzmir Mix is the first fo-

Türk futbol takımı ise Fuad Hüsnü

otball match to be played on Turkish

Bey ile Reşat Danyal Bey tarafın-

soil. The first Turkish football team,

dan kurulan “Black Stocking”tir.

on the other hand, is “Black Stocking”

1903’te İstanbul Ligi kurulmuş, bu

founded by Fuad Hüsnü Bey and Re-

ligde İstanbul’da yaşayan İngilizle-

şat Danyal Bey. In 1903, the İstanbul

rin oluşturduğu kulüpler ile azınlık

League was established where clubs

mensuplarının kurduğu takımlar

composed of the English residing in İs-

mücadele etmiştir. 1905 yılında

tanbul and teams established by mino-

Galatasaray Lisesi öğrencilerinin

rities competed. The Galatasaray foo-

Ali Sami Yen öncülüğünde kurdu-

tball team, founded by the students of

ğu Galatasaray futbol takımı 1907-

the Galatasaray High School in 1905

1908 sezonunda İstanbul Ligi’nde

under the leadership of Ali Sami Yen,

şampiyonluğu göğüslemiştir.

became the champions of the İstanbul

Yusuf Ziya Öniş

League in the 1907-1908 season.
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Türk futbolunun sistemli biçimde

The first efforts for the systematic go-

yönetilmesi için ilk çalışmalar Türk

vernance of Turkish football began

İdman Cemiyeti İttifakı’nın kurul-

with the establishment of the Turkish

masıyla başlar. Ardından 1923 yı-

Training Society Alliance. Later on,

lında Yusuf Ziya Öniş önderliğinde

the Turkish Football Federation (TFF)

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)

was established in 1923 under the lea-

kurulur. TFF 21 Mayıs 1923’te

dership of Yusuf Ziya Öniş. On 21 May

FIFA’nın 26’ncı üyesi olmaya hak

1923, the TFF acquired the right to be-

kazanır. Türkiye ilk millî maçı-

come the FIFA’s 26th member. Turkey

nı Cumhuriyet’in ilanından 3 gün

played its first national game against

önce, 26 Ekim 1923’te İstanbul Tak-

Romania on 26 October 1923, 3 days

sim Stadı’nda Romanya ile oynar.

after the proclamation of the Repub-

1924 Paris Olimpiyat Oyunları’nda

lic, at the İstanbul Taksim Stadium.

Çekoslovakya ile yapılan müsabaka

The game against Czechoslovakia at

ise millî takımımızın yurt dışında

the 1924 Paris Olympics, on the other

oynadığı ilk maçtır.

hand, is our national team’s first away
game.
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Türkiye ilk millî maçını
Cumhuriyet’in ilanından
3 gün önce, 26 Ekim
1923’te İstanbul Taksim
Stadı’nda Romanya
ile oynar.
Turkey played its first
national game against
Romania on 26 October
1923, 3 days after the
proclamation of the
Republic, at the İstanbul
Taksim Stadium.

PTT A.Ş., TFF’nin Millî Takımlar Resmî
Kargo Tedarikçisi oldu.
The PTT Corp. has become the
TFF’s National Teams Official
Cargo Supplier.

Türkiye ilk kez 1950 Dünya Kupası’na gitmeye hak

Turkey qualified for the World Cup for the first time in

kazanır. Ancak turnuvanın Brezilya’da gerçekleşti-

1950. However, since the tournament was held in Bra-

rilmesi o dönemin ekonomik koşullarında millî ta-

zil, the economic conditions of the time held the natio-

kımın bu yolculuğa çıkmasına engel olur. Ülkemizin

nal team back from going on this trip. The first World

katıldığı ilk Dünya Kupası ise 1954 yılında İsviçre’de

Cup attended by our country was the championship

gerçekleştirilen şampiyonadır. İki mağlubiyet bir ga-

that took place in Switzerland in 1954. After this tour-

libiyetle ayrıldığımız bu turnuvadan sonra Türkiye

nament we concluded with two losses and one win, Tur-

2002 yılına kadar Dünya Kupası’ndan uzak kalır.

key took a break from the World Cup until 2002. In the

2002’de Güney Kore ile Japonya’nın ev sahipliğinde

2012 tournament organized by South Korea and Japan

gerçekleştirilen turnuvada A Millî Futbol Takımımız

as host, our National Football Team became the world’s

dünya üçüncüsü olarak tarihindeki en büyük başarı-

third best and secured the greatest success in its history.

ya imza atar.

Turkey attended the European Football Championship

Türkiye Avrupa Futbol Şampiyonası’na ise ilk kez

for the first time in 1996. In the tournament that took

1996 yılında katılır. İngiltere’de gerçekleştirilen tur-

place in England, our national team did not make it out

nuvada gruptan çıkamayan millî takımımız 2000

of the group; in 2000 they made it to the quarterfinals

Belçika-Hollanda Avrupa Kupası’nda çeyrek finale,

and at the 2008 Switzerland-Austria European Cup, to

2008 İsviçre-Avusturya Avrupa Kupası’nda ise yarı

the semi-finals. Our country’s greatest success on a club

finale yükselir. Ülkemizin kulüpler bazındaki en bü-

base is the UEFA Cup won by Galatasaray in 2000.

yük başarısı ise 2000 yılında Galatasaray’ın kaldırdığı UEFA Kupası’dır.

The agreement signed on 3 June 2017 between the Turkish Football Federation, which has a rooted history full

Başarılarla dolu köklü bir tarihe sahip Türkiye Fut-

of success, and the Post and Telegraph Organization

bol Federasyonu ile iki asra yakın tecrübesiyle vatan-

Corporation (PTT Corp.), which aims to increase the li-

daşımızın hayat kalitesini yükseltmeyi ilke edinmiş

ving standards of our citizens with its experience of ne-

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

arly two centuries, both puts forth the PTT’s support for

arasında 3 Haziran 2017 tarihinde imzalanan sözleş-

Turkish sports and underlines the joint power secured

me, hem PTT A.Ş.’nin Türk sporuna desteğini ortaya

by the two prestigious institutions while representing

koyuyor hem de iki saygın kuruluşun dünyada Tür-

the brand of Turkey. The agreement, summarized with

kiye markasını temsil ederken sağladığı güç birliğine

the slogan of “National Team is on its Way to World Cup

vurgu yapıyor. “Millî Takım Millî Kargo ile Dünya

with the National Cargo”, the PTT Corp. has become the

Kupası Yolunda” sloganıyla özetlenen sözleşme ile

TFF’s National Teams Official Cargo Supplier.

PTT A.Ş. TFF’nin Millî Takımlar Resmî Kargo Tedarikçisi oldu.
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İletişim ve sanat
Communication and art

Bir mucit mi yoksa ressam mı?
Samuel Morse
Inventor or painter?
Samuel Morse
Pınar Çavuşoğlu

Ölümsüzlük mümkün aslında; adını

Immortality; carrying one’s name to

ebediyete taşımak... Sınırlı ömürde

eternity is in fact possible... In a limi-

çok düşünerek, çok çalışarak, üre-

ted lifetime, it is possible indeed by

terek, bahşedilmiş yeteneği doğru

thinking too much, working too much,

kullanarak mümkün. Çocuk yaşla-

producing, using the granted skill cor-

rından itibaren şehir şehir gezerek

rectly. The literature says that Mozart,

konserler veren, müzik yeteneğiyle

who gave concerts in one city after

kitleleri büyüleyen Mozart’ın 35

another, who amazed the crowds with

yaşına kadar yaşadığı yazar litera-

his musical talent, lived until the age

türde; halbuki Mozart geçtiğimiz

of 35; but Mozart turned 261 last Ja-

Ocak ayında 261 yaşına bastı. Ha-

nuary. Alexander Graham Bell, who

yatını işitme engelli insanların du-

dedicated his life to designing a devi-

yabilmesi için bir cihaz tasarlama-

ce to enable the hearing impaired to

ya adayan Alexander Graham Bell,

hear; Shakespeare, the genius whose

edebiyattaki yeri tartışılmaz dâhi

position in literature is indisputable;

Shakespeare, tarihin eskitemediği

Tolstoy, whose books history could

kitapların yazarı Tolstoy, yaşadığı

not wear off; Leonardo da Vinci, the

çağın ötesinde buluşlar gerçekleş-

multifaceted scientist and painter who

tirmiş çok yönlü bilim adamı ve

made inventions beyond his time...

ressam Leonardo da Vinci... Hepsi

They are all immortal.

ölümsüzler.
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“Dying Hercules”

Amerikalı mucit Samuel Morse da adını ebediye-

American inventor Samuel Morse, too, is among the

te taşıyanlar arasında. Yoksa Amerikalı ressam

persons who took his name to eternity. Or should we

olarak mı nitelemeli onu? 1835 yılında geliştirdiği

say the American painter? Breaking fresh ground

elektrikli telgrafla haberleşme alanında çığır açan

with the electrical telegraph he developed in 1835,

Morse, bu cihaz için kendi adını taşıyan, nokta ve

Morse also came up with a coding system bearing

çizgilerden oluşan bir kodlama sistemi de oluştur-

his name composed of dots and lines. Today, the en-

du. Bugün Morse Alfabesi’ni dünya biliyor. Peki

tire world knows of the Morse Alphabet. Well then,

Morse’un, tabloları dünyanın en ünlü müzelerinde

how well it is known that Morse is a painter whose

sergilenen bir ressam olduğu ne kadar biliniyor?

paintings are exhibited in some of the most famous
museums of the world?
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Amerikalı bir Avrupa romantiği

An American European romantic

Morse, Yale Üniversitesi’nde matematik ve felsefe eği-

Morse studied mathematics and philosophy at Yale.

timi gördü. Ancak sanatsal çalışmalar daha çok ilgisi-

However, he was more interested in artistic activity.

ni çekiyordu. Kendini portre resimlerde geliştirmeyi

Aiming to develop himself in portraiture, he went first

hedefleyerek Boston’a, ardından Londra’ya giderek

to Boston and then to London and received education

resim dersi aldı. Londra’da John Singleton Copley,

in painting. In London, he had the opportunity to work

Benjamin West ve John Trumbull gibi dönemin ünlü

with some of the famous artists of the period such as

sanatçılarıyla çalışma fırsatı buldu. Morse İngiltere’de-

John Singleton Copley, Benjamin West and John Trum-

ki Romantizm akımına yeni bir renk getirmişti. “Dying

bull. Morse breathed fresh air into the Romanticism

Hercules” tablosu buradaki sanat eleştirmenlerinden

movement in England. His painting “Dying Hercules”

büyük övgü aldı.

got major praise from the art critics there.

1815 yılında ABD’ye dönen Morse ülkesindeki sanat

Returning to the USA in 1815, Morse saw that the un-

anlayışının Avrupa’dakinden oldukça farklı olduğunu

derstanding of art in that country was quite different

gördü. Tuvallere yansımış mitolojik ve tarihsel kişiler

to the one in Europe. Mythological and historical fi-

ile olaylar Amerikalılar için hiçbir şey ifade etmiyordu.

gures projected onto the canvas meant nothing to the

Morse’un isteği Amerikalıların kültürünü artıracak

Americans. What Morse wanted was to produce works

eserlere imza atmaktı. Ancak Avrupa sanatını Ameri-

that would enhance the culture of Americans. Howe-

ka’ya benimsetmek hayli zordu. Bu nedenle Morse bir

ver, it was quite difficult to make America adopt the

süre portre çalışmalarına ağırlık verdi. 1822’de ortaya

European art. Thus, Morse focused on portraits for a

koyduğu “The Old House of Representatives” onun ye-

certain period. “The Old House of Representatives” he

niden doğuşuydu adeta. “Gallery of the Louvre”un ön-

produced in 1822 was in a sense his rebirth. Considered

cüsü kabul edilen bu eserde yaklaşık 100 adet kongre

the precursor to the “Gallery of the Louvre”, this work

üyesi ile delege resmedilmişti.

depicted around 100 Congress members and delegates.

1826’da Samuel Morse, Thomas Cole ve Asher Brown

In 1826, Samuel Morse, Thomas Cole and Asher Brown

Durand, New York’ta Ulusal Tasarım Akademisi’ni

Durand established the National Design Academy in

kurdu. Bu okul çok uzun yıllar Amerikalı sanatçıların

New York. For a very long time, this school would be

eserlerini sergileyebildikleri tek yer olacaktı.

the sole place where American artists could exhibit their works.
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“Gallery of the Louvre”

“Gallery of the Louvre”

1831 yılında Paris’e giden Morse, “The Old House of Rep-

Going to Paris in 1831, Morse decided to create a detailed

resentatives”te olduğu gibi detaylı ve kalabalık bir tablo

and crowded painting like “The Old House of Representa-

yapmaya karar verdi; bu sefer Louvre Müzesi koleksiyo-

tives”; this time from the collection of the Louvre Museum.

nundan. Bu koleksiyonu seçme nedeni Amerikalı gençlere

The reason why he chose this collection was to promote the

Avrupa’daki bütün büyük ressamların eserlerini tanıt-

works of all the European masters to the American youth.

maktı. Morse’un hayalini kurduğu şey hiç de kolay değildi;

What Morse dreamed of was no easy task at all: A painting

tüm ünlü tabloların olduğu bir tablo... Eserlerde çeşitli sa-

featuring all famous paintings... Just as there were diffe-

nat akımları olduğu gibi her tablonun boyutu da farklıydı.

rent artistic movements in the works, each painting had a

Bu tablolar resmedilirken her biri uygun ölçekte küçültül-

different size. As these paintings were painted, it was requ-

meliydi. Ayrıca tabloların sıralanışı boyutlarıyla yakından

ired that they are all downscaled accordingly. This called

alakalı olacaktı. Bu, bir dizi hesap gerektiriyordu.

for a number of calculations.

14 aylık bir çalışmanın ardından, 1833 yılının sonbaharın-

After a 14-month effort, the “Gallery of the Louvre” was

da “Gallery of the Louvre” Manhattan’da sergilendi. Eser-

exhibited in Manhattan in the fall of 1833. Inside the gal-

de galerideki tabloların yanı sıra resim yapan insanlar da

lery in the painting, the paintings as well as people pain-

betimlenmişti. Morse, tablonun tam ortasına kızı Susan

ting were depicted. While Morse placed his daughter Susan

Walker ve kendini eskiz çalışırken, tablonun sağına ise

Walker and himself right in the center of the painting, to

yakın zamanda vefat etmiş karısı Lucretia Pickering Wal-

the right he depicted his recently deceased wife Lucretia

ker’ı resmetmişti. Tabloda Leonardo da Vinci’den “Mona

Pickering Walker. Featured in the painting were 40 works

Lisa”, Raphael’den “La Belle Jardinière”, Titian’dan “Christ

including “Mona Lisa” by Leonardo da Vinci, “La Belle Jar-

Crowned with Thorns”, Caravaggio’dan “Fortune Teller”,

dinière” by Raphael, “Christ Crowned with Thorns” by Ti-

Rembrant’tan “Head of an Old Man”in de aralarında oldu-

tian, “Fortune Teller” by Caravaggio and “Head of an Old

ğu 40 eser yer alıyordu.

Man” by Rembrandt.

“The Old House of Representatives”
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Resim eleştirmenleri bu tabloya ba-

Art critics loved the painting, experts

yılmıştı, uzmanlar her platformda

granted praises to it on every single

esere övgüler diziyordu; ancak “Gal-

platform, but the “Gallery of the Louv-

lery of the Louvre”, Morse’un etki-

re” did not manage to lure the audien-

lemeyi umduğu kitleyi cezbetmeyi

ce Morse had hoped for. This greatly

başaramadı. Bu, Morse’a büyük bir

disappointed him. Exhibited at the

hayal kırıklığı yaşatmıştı. Günü-

Seattle Art Museum today and ama-

müzde Seattle Sanat Müzesi’nde

zing thousands of visitors each year,

sergilenen ve her yıl binlerce ziya-

the work had received major interest

retçinin hayranlıkla incelediği eser

back then, as well. However, Morse

o dönemde de büyük ilgi görmüştü.

was expecting to get higher praises

Ancak Morse belki birkaç kişilik bir

from a group of perhaps a couple of

gruptan daha büyük övgüler alma-

people. Getting positive results on his

yı beklemişti. Tam da bu dönemde

works on the telegraph right at that

telgrafla ilgili çalışmalarında olumlu

period of time, Morse dedicated his

sonuçlar alan Morse, hayatını bu ica-

life to developing this invention and

dı geliştirmeye adadı ve bir daha hiç

never painted again.

resim yapmadı.
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Telgrafla ilgili
çalışmalarında olumlu
sonuçlar alan Morse,
hayatını bu icadı
geliştirmeye adadı ve bir
daha hiç resim yapmadı.
Getting positive results on
his works on the telegraph,
Morse dedicated his life to
developing this invention
and never painted again.

‘da her şey
evinizin rahatlığında
elinizin altında
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Evlerdeki bahçecik
Teraryum
A small garden at home
Terrarium
Gökçe Doru
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Hobi
Hobby

Ev dekorasyonuyla ilgili son
yıllarda moda olan, fanuslarda
minik bahçe yetiştirme hobisine
“teraryum” adı veriliyor.
The recently in-trend home
decoration hobby of growing small
gardens inside glasses is called
“terrarium”.

Parıldayan derelerin şırıl şırıl aktığı, bol ağaçlı, bol oksijen-

It is everyone’s dream to live where shining rivers flow, where

li bir yerde yaşamak, doğal ürünlerle beslenebilmek, her gün

oxygen is abundant and to live on natural products, to wake

yemyeşil bir manzaraya uyanmak herkesin hayali. Özellikle

up to an evergreen scenery every single day. In particular,

şehirleşmenin yoğun olduğu yerlerde yaşayan insanların çoğu

people who live in places where urbanization is dense want

bir gün tabiri caizse “basıp gitmek” istiyor uzak diyarlara. Fa-

to “wander off” to distant lands. However, that first requires

kat bunun için öncelikle “bağımlılık”lardan kurtulmak gerek.

the abandonment of “dependencies”. It requires that one does

İşi gücü, tanıdıkları, yaşanmışlıkları, şehrin sunduğu modern,

not look back while leaving behind work, acquaintances, ex-

pratik ve hızlı hayatı bırakırken arkaya bakmamak gerek.

periences and the modern, practical and fast life offered by

Bunu becerebilenler de var elbette. Ancak gözü kesmeyenle-

the city.

rin, cesaret edemeyenlerin sayısı daha çok. Onlar da saksıya

There are of course those who can do that. However, the num-

domates-biber ekerek, nispeten şehrin gürültüden ve kalaba-

ber of those who do not dare, who do not have the courage is

lıktan uzak yerlerine taşınarak, fanuslarda minik ormanlar

higher. They want to experience the feeling of natural living

oluşturarak bir nebze doğal yaşamanın verdiği hissi tatmak

by planting tomatoes and green peppers to pots, by moving to

istiyor.

places that are relatively far from the noise and crowd of the
city, by creating small forests inside glasses.
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Teraryumlar
içinde ağaç
yetiştirecek kadar,
bir oda büyüklüğünde
olabiliyor.
Terrariums can be big
enough to grow a tree
inside – the size of a
room.

Ev dekorasyonuyla ilgili son yıllarda

The recently in-trend home decora-

moda olan, fanuslarda minik bahçe

tion hobby of growing small gardens

yetiştirme hobisine “teraryum” adı ve-

inside glasses is called “terrarium”.

riliyor. Sözcük, Latince terra (kara) ve

The word was coined by joining the

kelimelerinin

Latin words terra (land) and aquari-

birleştirilmesinden oluşturulmuş. Te-

um. In fact, terrarium means prepa-

raryum aslında böcek gibi küçük hay-

ring bell glasses with soil and vari-

vanlara doğal yaşam ortamı sunmak

ous plants in order to offer a natural

üzere cam fanusların toprak ve çeşitli

living environment to small animals

bitkilerle hazırlanmasını ifade ediyor.

such as insects. However, in terrari-

Ancak evlerde dekorasyon amacıyla

ums used for decorative purposes at

kullanılan teraryumlarda yalnızca bitki

home, only plants are grown.

aquarium

(akvaryum)

yetiştiriliyor.
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Although popular for a few years,

Teraryum, birkaç yıldır popüler olsa da

the first terrarium was prepared

ilk teraryum yaklaşık iki asır önce Lond-

by the Londoner doctor Nathaniel

ralı doktor Nathaniel Bagshaw Ward ta-

Bagshaw Ward about two centuries

rafından hazırlanır. Dr. Ward cam bir

ago. Dr. Ward grew moist soil inside

kabın dibine nemli toprak yerleştirir ve

a glass container and sealed it close

buraya kelebek güvesi koyarak kabın

with a moth inside. In order to pre-

ağzını kapatır. Cam kabın duvarlarında

serve the water vapor formed on the

oluşan su buharını muhafaza etmek için

walls of the container, he made use

de çeşitli bitkilerden faydalanır. Bu şe-

of various plants. He saw that thus,

kilde hem güvenin hem de bitkilerin ya-

both the moth and the plants were

şayabildiğini görür. Dr. Ward’un bu tes-

able to survive. After this determi-

pitinden sonra İngiltere’den Amerika’ya

nation by Dr. Ward, plants could

göç sırasında bitkiler de cam kaplarda,

be moved in glass containers, alive

toprağıyla birlikte, canlı olarak taşınabilir.

with their soil during the migration from England

Bu cam kapların o zamanki adı “Wardian

to America. Back then, these glass containers were

kutusu”dur.

called the “Wardian case”.

Hem hobi hem antidepresan

Both hobby and antidepressant

Teraryum hobisi olan kişiler bu minik bah-

People who take up terrarium as hobby state that

çeyi hazırlarken rahatladıklarını ve mutlu

they relax and become happy while preparing this

olduklarını ifade ediyor. Onlara göre terar-

small garden. To them, terrarium appeals to the

yum ruha hitap ediyor; toprağa dokunmak,

soul; touching the soil, designing even a small space

küçük bir alan olsa da bir yeri kişisel zevk-

in line with personal taste, ensuring the continuity

lere göre dizayn etmek, bir canlının yaşa-

of a creature’s life is priceless.

mının devamını sağlamak paha biçilemez.

Terrariums can be big enough to grow a tree inside

Teraryumlar içinde ağaç yetiştirecek ka-

– the size of a room. However, it is usually prepa-

dar, bir oda büyüklüğünde olabiliyor. An-

red in table-appropriate sizes or small enough to be

cak genellikle masanın üzerine konulacak

hanged from the ceiling. Thus, it is small plants that

veya tavana asılacak kadar küçük hazırla-

are placed inside. The plants have to be species that

nıyor. Dolayısıyla içlerine küçük bitkiler

are not fond of direct sunlight and tolerating inten-

yerleştiriliyor. Bu bitkilerin direkt ışıktan

se moist since they grow in relatively closed spaces.

hoşlanmayan ve nispeten kapalı bir alanda
büyüdükleri için yoğun neme tolerans gösterebilen türlerden seçilmesi gerekiyor.

The bottom material of terrariums is usually composed of small pebbles, turf, coal and bark. The very
bottom has to be composed of pebbles for these sto-

Teraryumların dip malzemesini genellik-

nes preserve moisture, disable mud from forming

le küçük çakıl taşları, torf, kömür ve ağaç

on the bottom and prevent root decay. The pebbles

kabuğu oluşturuyor. En altta çakıl taşları-

are then covered with peat. This kind of moss can

nın bulunması gerekiyor çünkü bu taşlar

hold up to 20 times water and offer moisture to

hem nemi muhafaza ediyor, hem tabanda

flowers. On top of that, coal is added. Preventing

çamur oluşmasına izin vermiyor, hem de

the possibly harmful minerals, coal offers them a

kök çürümesini engelliyor. Çakıl taşla-

long life. The uppermost layer of the bottom is com-

rının üzerine turba yosunu seriliyor. Bu

posed of turf.

yosun türü ağırlığının 20 katı kadar suyu
tutabiliyor ve çiçeklere nem sağlıyor. Onun
üzerine ise kömür ekleniyor. Kömür zararlı
olabilecek mineralleri emerek onlara uzun

Mostly used in terrariums are artillery fern, aluminum plant, Hypoestes, red-veined prayer plant,
Pothos, Peperomia and baby’s tears.

bir ömür sunuyor. Taban kısmının en üst
tabakasını torf oluşturuyor.
Teraryumlarda çoğunlukla eğrelti otu,
karyağdı çiçeği, Hypoestes çiçeği, dua çiçeği, Pothos sarmaşığı, Peperomia, arapsaçı
türleri yetiştiriliyor.
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Sağlık
Health

Bazen en yakın dost,
bazen en sinsi düşman: Güneş
At times a close friend,
at times a sneaky enemy: The Sun
Işık Hür

Güneş dünya için sınırsız enerji ve yaşam kaynağı. Güneş

The Sun is an endless source of energy and life for the Earth. If

birden yok olsaydı dünyadaki tüm bitkiler bir hafta bile geç-

the Sun were to suddenly disappear, all plants in the world would

meden ölürdü; gezegenimizin sıcaklığı birkaç gün içinde

die in even less than a week; the temperature of our planet would

-100 santigrat derece civarına düşerdi; okyanusun en dibin-

fall to around -100 centigrade degrees during the day; even the

de güneş ışığı görmeden yaşayan canlılar dahi besin zinciri-

living creatures that live in the depths of the ocean without see-

nin bozulmasından etkilenerek ölürdü, gerçi onlar hayatını

ing the day of light would die as a result of the deterioration of

kaybedene kadar okyanuslar çoktan buz tutmuş olurdu.

the food chain – well, the oceans would have frozen away before
that, anyway.
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Güneş olmadan hayatta kalmak imkansız. Güneş olmadan

It is impossible to survive without the Sun. It is also impossib-

sağlıklı yaşamak da imkansız. Bilim insanları, özellikle

le to live healthy without the Sun. Scientists recommend that

çocukların günde en az birkaç saat güneş ışığı almalarını

children in particular get sunlight for at least a couple of hours

öneriyor. Güneş ışığı vücuttaki D vitaminini kullanılabilir

a day. Sunlight makes the vitamin D in the body usable. That is

hale getiriyor. Yani, D vitamini yönünden ne kadar zengin

to say, no matter how much vitamin D we get from nutrients,

beslenirsek beslenelim güneş ışığı olmadan bu vitamin vü-

it is of no use without sunlight. Sunlight has major influence

cutta hiçbir işe yaramıyor. Güneşin insan psikolojisine et-

on human psychology, as well. According to statistics, citizens

Onlarca marka
güneş kremini
uygun fiyatlarla
ePttAVM.com’da
bulmak mümkün.
On ePttAVM.com
you can find many
sun cream options
at affordable prices.

kileri de büyük. İstatistiklere göre,

of the countries that receive a few

günde birkaç saat güneş ışığı alan

hours of daylight a day – no mat-

ülke vatandaşları, refah seviyeleri

ter their welfare levels – are more

ne olursa olsun, diğer ülkelerde ya-

depressed compared to those li-

şayanlara oranla daha sık depres-

ving in other countries.

yona giriyor.
Güneş ışığının faydaları saymakla
bitmez. Fakat bu ezeli dostumuzdan bazı durumlarda korunmak da
gerekiyor. Güneşin özellikle UVA
ve UVB ışınları ciltte lekelere, yanıklara, kalıcı bozukluklara, cilt
yaşlanmasına, hatta cilt kanserine
neden olabiliyor. Bu durumla ilgili olarak bilim insanları, 11:00 ila
15:00 saatleri arasında mümkünse
dışarıda bulunulmamasını veya güneşe çıkarken en az 50 faktörlü güneş kremi kullanılmasını öneriyor.

Sunlight has way too many benefits to list. However, we also need
to be protected from this eternal
friend of ours. UVA and UVB lights in particular cause blemishes, burns, permanent defects,
even skin cancer. About this issue,
scientists recommend to refrain
from going out between 11:00 and
15:00 if possible and to use a 50
SPF sun cream when going out.
It is also very important to protect our eyes from the Sun. The Sun
can cause several eye damages

Güneşten gözlerimizi korumak da

such as cornea burns, cataract

çok önemli. Güneş; kornea yanık-

and yellow spot degeneration.

ları, katarakt, sarı nokta dejeneras-

Experts recommend the use of

yonu gibi çeşitli göz bozukluklarına

Ministry of Health certified sung-

sebep olabiliyor. Uzmanlar Sağlık

lasses that sit as close to the eye as

Bakanlığı onaylı, gözü tamamen

possible, completely cover the eye

kaplayan, göze mümkün olduğu

and that have glasses that are not

kadar yakın duran, cam rengi çok

too dark.

koyu olmayan gözlükler kullanılmasını öneriyor.
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Perspektif
Perspective

21. yüzyılın rüyası: İpek Yolu’nu canlandırmak
Dream of the 21st century: Reviving the Silk Road
Ezgi Canpolat

Yalnızca tek bir rotadan oluşmayan

Throughout the centuries when it pre-

İpek Yolu, etkinliğini koruduğu yüz-

served its vitality, the Silk Road, which

yıllar boyunca, doğu ve batı arasın-

is not composed of a single route, ser-

da adını aldığı ipeğin yanı sıra pek

ved as a road network through which

çok ticaret ürününün, fikirlerin ve

many commercial products, though-

kültürlerin taşındığı, tüm Asya’yı

ts and cultures along with silk were

sarmalayan bir yol ağı görevi gör-

transported and which embraced the

mekteydi. Bu yol geçtiği ülkelere re-

entire Asia. This road ensured the for-

fah, barış ve işbirliği getirerek insan

mation of the Silk Road spirit which

uygarlığının ilerlemesi adına ciddi

hugely contributed to the advance-

katkılar sunan İpek Yolu ruhunun

ment of the civilization of mankind by

oluşmasını sağlamıştır. Zamanla

bringing in welfare and peace and es-

yeni coğrafi keşiflerle daha güvenli

tablishing cooperation in the countries

ve ekonomik yollar bulunması İpek

through which it passes. By time, the

Yolu’nun değerini kaybetmesine ve

foundation of more secure and econo-

İpek Yolu ekonomik kuşağında bu-

mic roads as a result of geographical

lunan ülkelerin âtıl duruma düşme-

discoveries led to a loss in the value of

sine yol açmıştır.

the Silk Road, and caused the idleness
of the countries on the Silk Road economic belt.
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İpek Yolu ekonomik kuşağını
canlandırma tasarıları Çin’in
en önemli dış politika girişimleri
arasında yer almıştır.
The projects on the revival of the
Silk Road economic belt have been
among the most important foreign
policy initiatives of China.

Yıllar boyunca İpek Yolu’nun tekrar

Even though many opinions were

canlandırılması, bölgenin yeniden

stated to revive the Silk Road and

eski varsıl günlerine dönebilmesinin

open the way so that the region re-

yolunun açılması için pek çok görüş

verts back to its old wealthy days, one

ifade edilmiş olsa da, bununla ilgi-

of the most important developments

li en önemli gelişmelerden biri Çin

about the issue was the speech which

Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi

Chinese President Xi Jinping gave in

Cinping’in 2013 yılında Kazakistan

2013 at the Kazakhstan Nazarbayev

Nazarbayev Üniversitesi’nde yaptığı

University. In his speech, Xi Jinping

konuşmadır. Şi Cinping konuşma-

drew attention to the importance of

sında İpek Yolu ekonomik kuşağının

the revival of the Silk Road econo-

yeniden canlandırılmasının önemine

mic belt and emphasized that China

dikkat çekmiş ve Çin’in üzerine dü-

is ready to do its part. From then on,

şen görevi üstlenmeye hazır olduğu-

the projects on the revival of the Silk

nun altını çizmiştir. Bu tarihten sonra

Road economic belt became among

İpek Yolu ekonomik kuşağını canlan-

the most important foreign policy

dırma tasarıları Çin’in en önemli dış

initiatives of China and grabbed the

politika girişimleri arasında yer almış

interest of the countries of the region.

ve bölge ülkeleri tarafından da büyük
ilgi görmüştür.

This initiative formed around the
slogan “One Road, One Belt” aims

“Tek Yol, Tek Kuşak” sloganı çerçe-

to reconnect the East and the West

vesinde oluşturulan bu girişim mo-

through the establishment of a mo-

dernize bir demiryolu ve altyapı sis-

dernized railroad and infrastructu-

teminin kurulmasıyla doğu ve batıyı

re system, and increase the welfare

tekrar birleştirmeyi, birleştirirken de

level of the countries on the Silk Road

İpek Yolu ekonomik kuşağında bulu-

economic belt while connecting them

nan ülkelerin refah seviyesini artır-

to one another. This initiative is fore-

mayı hedeflemektedir. Bu girişimin

seen to be supported with maritime

aynı zamanda deniz yolu taşımacılığı

transportation and the restoration

vasıtasıyla ve limanların yenilenme-

of the harbors, as well.

siyle desteklenmesi öngörülmektedir.
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Çağlar boyu farklı medeniyetleri

Anatolian lands are one of the most

birbirine bağlayan İpek Yolu’nun

important geographies of the Silk

güzergâhındaki en önemli coğraf-

Road, which has connected different

yalardan biri de Anadolu toprakları

civilizations throughout ages. One of

olmuştur. Çin’den başlayarak Avru-

the key locations of the New Silk Road

pa’nın içlerine kadar gelecek Yeni

Project, which will extend from China

İpek Yolu Projesi’nin de kilit nok-

all the way to inner Europe, will be –

talarından biri, tarihte olduğu gibi

like has been the case in history – the

yine Asya, Avrupa ve Ortadoğu coğ-

lands of Anatolia that are at the junc-

rafyalarının kesişim noktasında bu-

tion of the geographies of Asia, Europe

lunan Anadolu toprakları olacaktır.

and the Middle East.

Londra’dan Pekin’e
kesintisiz yük taşımacılığı

Uninterrupted freight
shipment from London to
Beijing

Medeniyetleri bir araya getiren, dil-
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leri, kültürleri birbirine bağlayan

That the Silk Road, which brings civi-

İpek Yolu’nun günümüz koşulları-

lizations together and connects langu-

na uyarlanarak değişimci bir tavır-

ages and cultures to one another, has

la tekrar inşasına başlanması hem

started to be reconstructed with an

küresel ilişkilerde hem Türkiye’nin

innovative manner by adaptation to

diğer ülkelerle ilişkilerinde önemli

the conditions of the time shows that

bir döneme girildiğini göstermekte-

a new era has begun in terms of both

Yeni İpek Yolu
Projesi’nin kilit
noktalarından biri,
tarihte olduğu
gibi yine Anadolu
toprakları olacaktır.
One of the key locations
of the New Silk Road
Project will be the lands
of Anatolia - just as has
been the case in history.

Yeni İpek Yolu, geçtiği her ülkenin
gelecekteki ekonomik faaliyetleri
için büyük önem arz etmektedir.
The New Silk Road is of major
importance for the economic
activities of every country through
which it passes.

dir. Türkiye’nin enerjide merkez üssü olma yolunda yürüttü-

global relations and Turkey’s relations with other countries. Wit-

ğü çalışmalar ve ülke ilişkilerinin geliştirilmesi kapsamında

hin the framework of works carried out by Turkey towards be-

Yeni İpek Yolu Projesi geçtiği her ülkenin olduğu gibi Türki-

coming a center of energy and the enhancement of the relations

ye’nin de gelecekteki ekonomik faaliyetleri için büyük önem

with countries, the New Silk Road Project – as in every country

arz etmektedir.

through which it passes – is of major importance for Turkey’s

Türkiye’nin bu bağlamda İpek Yolu’nun yeniden yapılandırıl-

economic activities in the future.

ması için üzerine düşen görevi hakkıyla yerine getirebilmek

It is also seen that Turkey has accelerated infrastructure and

adına alt yapı ve üst yapı çalışmalarına hız verdiği de görül-

superstructure activities in order to duly perform its part for

mektedir. Marmaray, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, inşası sü-

the restructuring of the Silk Road. With its innovative steps such

ren İstanbul havalimanı, inşasına başlanan 1915 Çanakkale

as the Marmaray; Yavuz Sultan Selim Bridge; İstanbul Airport,

Köprüsü, Zonguldak Filyos Limanı, İzmir Çandarlı Limanı,

the construction of which still continues; Çanakkale Bridge, the

Mersin Limanı, Edirne-Kars Hızlı Tren Projesi gibi yenilik-

construction of which has started; the Zonguldak Filyos Port, İz-

çi adımları ve önümüzdeki birkaç ay içinde faaliyete geçmesi

mir Çandarlı Port; Mersin Port,; Edirne-Kars High-Speed Train

beklenen Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi'yle, Yeni İpek

Project and Baku-Tbilisi-Kars Railway Project, Turkey underta-

Yolu Projesi'nin büyük kısmını tek başına Türkiye üstlenmek-

kes a large part of the New Silk Road project. After the project is

tedir. Projenin tamamıyla faaliyete geçmesinin ardından,

fully carried into effect, it is expected that freight shipment du-

Londra’dan Pekin’e ulaşması çoğu zaman 45-50 günün üze-

ration, which mostly takes over 45-50 days, will decline uninter-

rinde seyreden kargo taşımacılığının hiç duraksama olmaksı-

ruptedly to 10-15 days over Turkey.

zın Türkiye üzerinden 10-15 güne kadar düşmesi beklenmektedir.
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News

1

Yönetim Toplantısı
başarıyla tamamlandı
Management Meeting
successfully completed
Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT A.Ş.) 18-21

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

Mayıs 2017 tarihleri arasında Gaziantep'te Yönetim Top-

nized its Management Meeting in Gaziantep on 18-21 May 2017.

lantısı düzenledi. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Ba-

Minister of Transport, Maritime Affairs and Communication Ah-

kanı Ahmet Arslan, “Güçlü Türkiye’nin Yenilenen PTT’si”

met Arslan attended the opening of the meeting via FaceTime. Also

başlığıyla gerçekleşen toplantının açılış törenine FaceTime

attending the 4-day event were Board Members, Vice Director Ge-

üzerinden katıldı. 4 gün süren etkinliğe PTT A.Ş. Yönetim

nerals, Heads of Department, General Directors and Advisors as

Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik’in yanı

well as PTT Corp. Chairman of Board and Director General Kenan

sıra Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür Yardımcıları,

Bozgeyik. During the meeting, the PTT’s activities in the first and

Daire Başkanları, Başmüdürler ve Danışmanlar iştirak

second quarters of 2017 were evaluated in general and product-ba-

etti. Toplantıda PTT A.Ş.’nin 2017 yılının ilk ve ikinci çey-

sed and the Company’s strategy, planning and goals for the next

reğindeki faaliyetleri genel olarak ve ürün bazında değer-

period were analyzed.

lendirilirken, Şirket’in gelecek dönem stratejisi, planlaması ve hedefleri de ele alındı.
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After the opening ceremony of the Management Meeting, which
was quite successful and efficient, Prof. Metin Yerebakan delive-

Oldukça yoğun ve verimli geçen Yönetim Toplantısı’nda açı-

red a speech titled “PTT and Innovation”. Later on, the General

lış töreninin ardından Prof. Dr. Metin Yerebakan “PTT ve

Directors Evaluation Meeting began. Within the scope of the

İnovasyon” konulu bir konuşma yaptı. Ardından Başmüdür-

Management Meeting, presentations with the titles of “Efficient

ler Değerlendirme Toplantılarına geçildi. Yönetim Toplantısı

Communication Management and Personal Stance in the Busi-

kapsamında “Etkili İletişim Yönetimi ve İş Dünyasında Kişi-

ness World” and “Social Media Communication Management”

sel Duruş” ile “Sosyal Medya İletişimi Yönetimi” başlıklı su-

were delivered and the new dispatcher outfits were revealed. As

numlar yapılırken, yeni dağıtıcı kıyafetleri de tanıtıldı. Prog-

part of the program, a visit to the Governorship took place and

ram çerçevesinde ayrıca Valilik ziyareti gerçekleştirildi, PTT

protocols of collaboration and goodwill were signed between the

A.Ş. ile Hasan Kalyoncu Üniversitesi ve Gaziantep Üniversite-

PTT Corp. and Hasan Kalyoncu University and Gaziantep Uni-

si arasında işbirliği ve iyi niyet protokolleri imzalandı.

versity.
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PTT-Türk Telekom işbirliği
güçlenerek devam ediyor

2

PTT-Türk Telekom collaboration growing stronger
PTT A.Ş. ile Türk Telekom arasında 2013 yılında başlayan

The mobile communication collaboration between the PTT Corp.

mobil iletişim işbirliği 5 yıl daha uzatıldı. Türk Telekom,

and Türk Telekom that was initiated in 2013 was extended for 5

PTT A.Ş.’nin “Pttcell” markasıyla vatandaşa sunduğu mobil

more years. Türk Telekom will continue to offer the network and

iletişim hizmetlerinin şebeke ve teknik altyapısını 2022 yı-

technical infrastructure of the mobile communication services of-

lına kadar sağlamaya devam edecek.

fered by the PTT Corp. under the name of “Pttcell” until 2022.

İki kurum arasındaki işbirliğine yönelik lansman etkinli-

Attending the launch event related to the collaboration between the

ğine katılan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

two institutions, Minister of Transport, Maritime Affairs and Com-

Ahmet Arslan, 1995 yılında telekomünikasyon hizmet-

munication Ahmet Arslan stressed the rooted history of the PTT

lerinin ayrılmasına kadar aynı çatı altında hizmet veren

and Türk Telekom, which were offering services under the same

PTT ve Türk Telekom’un köklü geçmişine dikkat çekerek,

roof until communication services were separated in 1995 and

“Türk Telekom’un da PTT’nin de 176 yıldır insanımıza

said, “We want to underline that both Türk Telekom and PTT have

hizmet ettiğinin ve ülkenin geleceğine hizmet etmek adı-

been serving our people since 176 years and in order to serve the

na bu tecrübeden ilham aldığının altını çizmek istiyoruz”

future of the country, we are inspired by this experience.” Stating

dedi. PTT’nin hizmet ağını geliştirdiğini kaydeden Bakan

that the PTT has expanded its service network, Minister Arslan

Arslan, ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda PTT iş-

added that the number of PTT branches would be increased to fif-

yerlerinin sayısının on beş bine çıkarılacağını ve sunulan

teen thousand in line with our country’s 2023 aims and that all the

hizmetlerde teknolojinin bütün imkanlarından yararlanı-

means of technology would be made use of in the services offered.

lacağını sözlerine ekledi.
PTT A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan

geyik, on the other hand, reminded that there is yet another agre-

Bozgeyik ise PTT A.Ş. ile Türk Telekom arasında ortak gay-

ement on the evaluation of realty between the PTT Corp. and Türk

rimenkullerin değerlendirilmesi konusunda da bir anlaşma

Telekom and heralded that the collaborations would continue inc-

olduğunu hatırlatarak iki şirketin işbirliklerinin artarak

reasingly.

devam edeceği müjdesini verdi.
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PTT Corp. Chairman of Board and Director General Kenan Boz-

“PTT yeniden yapılanıp dünya
markası olma hedefindedir”

3

“PTT aims to restructure and become a global brand”
Türk Keneşi & Dünya Telekomünikasyon ve Bilgi Top-

Turkic Council & World Telecommunication and Infor-

lumu Günü, 17 Mayıs 2017 tarihinde Ulaştırma, De-

mation Society Day was hosted on 17 May 2017 with

nizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Haberleşme Genel

the attendance of Minister Ahmet Arslan by the Mi-

Müdürlüğü ev sahipliğinde, Bakan Ahmet Arslan'ın

nistry of Transport, Maritime Affairs and Communi-

katılımıyla gerçekleştirildi.

cation’s General Directorate of Communication.

Etkinlik kapsamında düzenlenen “Büyük Etki İçin Bü-

Attending the panel “Big Data for Big Impact” orga-

yük Veri” paneline katılan PTT A.Ş. Yönetim Kurulu

nized within the scope of the event, PTT Corp. Chair-

Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, konuşma-

man of Board and Director General Kenan Bozgeyik

sına PTT’nin Türkiye’ye ilkleri yaşatan bir kurum ol-

started his speech stating that the PTT is an institution

duğunu ifade ederek başladı ve “PTT bugün dünyanın

that made Turkey experience firsts and said, “In order

modern şirketleriyle rekabet edebilir hale gelmek için

to compete with the modern companies of the world,

yeniden yapılanıp bir dünya markası olma hedefinde-

now the PTT aims to restructure and become a global

dir” dedi. PTT A.Ş.’nin Bakanlığın da desteğiyle verinin

brand.” Stating that the PTT Corp., with the support of

etkin kullanımı için projeler başlattığını ve teknolojiyle

the Ministry, has initiated projects for the efficient use

hemhal olmuş bir kurum olduğunu kaydeden Bozgeyik,

of data and embraces technology, Bozgeyik went on to

sözlerini şöyle sürdürdü: “Biz büyük veri konusundaki

add: “We use our efforts on big data to carry the ser-

çalışmalarımızı, vatandaşımızın almış olduğu hizmet-

vices offered to our citizens even further. Each month,

leri daha ileriye götürmek için kullanıyoruz. PTT’nin 4

30 million of our people come to the 4 thousand 500

bin 500 şubesine her ay 30 milyon insanımız geliyor.

branches of PTT. In 2016, around 400 million people

2016 yılında yaklaşık 400 milyon insan PTT şubelerini

visited PTT branches. We evaluate these transactions,

ziyaret etti. Bu işlemleri değerlendiriyoruz, bir sonraki

develop projects on how those transactions can proce-

gelişlerinde o işlemlerin daha kolay nasıl yürüyebilece-

ed faster when they next visit the branch.”

ğine dair projeler üretiyoruz.”
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PTT’den yerli ve millî kargo cihazı
PTT’s local and national cargo device
Dünya markası olma hedefine emin adımlarla ilerleyen

Proceeding strongly towards its aim of becoming a

ve bu hedefe ulaşmada yerli ve millî ürün geliştirmenin

global brand and aware that developing local and

sürdürülebilirlik bağlamında büyük önem taşıdığının

national products during this process is of major im-

bilinciyle hareket eden PTT A.Ş., vatandaşların kargo-

portance in terms of sustainability, PTT Corp. put

larını istedikleri saatte ve istedikleri yerden teslim ala-

Kargomat 7/24 to service. The device makes it possib-

bilmelerini sağlayan Kargomat 7/24’ü hizmete sundu.

le for citizens to receive their cargo whenever, at any

Türk mühendisler tarafından üretilen Kargomat

requested time.

7/24’ün tanıtım toplantısında konuşan PTT A.Ş. Yöne-

Speaking at the promotional meeting of Kargomat

tim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik,

7/24 developed by Turkish engineers, PTT Corp. Cha-

“Bu cihaz hükümetimizin, devlet büyüklerimizin yerli-

irman of Board and Director General Kenan Bozge-

leştirme ve millîleştirme adına yapmış oldukları ham-

yik said, “This device is an important project we have

lelerin projeksiyonu içerisinde gerçekleştirdiğimiz bir

realized within the projection of our government,

proje” dedi. Kullanımı son derece kolay olan Kargomat

our state officials in terms of localization and natio-

7/24’ü önce Türkiye’nin tamamında yaygınlaştırma,

nalization.” Stating that they aim to first generalize

ardından diğer posta teşkilatlarına ihraç etme hede-

the user-friendly Kargomat 7/24 in Turkey and then

finde olduklarını belirten Bozgeyik, “Dijital dönüşümü

to export it to the other postal institutions, Bozgeyik

gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bankacılık, kargo, lojis-

said, “We have to realize the digital transformation.

tik alanlarında, e-ticaret konularında hızlı bir teknoloji

Right now in our Company we are implementing a

dönüşümünü şu anda Şirketimizde uyguluyoruz” dedi.

rapid technological development in the fields of banking, cargo, logistics and e-commerce.”
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Avrupa Posta Pulu Yarışması’nda oylama heyecanı
Voting begins at the Europa Stamp Competition
PTT

A.Ş.,

Avrupa

Kamu

Posta

İşletmecileri

Derneği

PTT Corp. attends the “Europa Stamp Competition” orga-

(PostEurop) tarafından düzenlenen ve 2017 yılı teması “Kale-

nized by the European Public Postal Operators (PostEurop)

ler” olarak belirlenen “Avrupa Posta Pulu Yarışması”na üzerin-

and the 2017 theme of which is “Castles” with a design featu-

de Kars Kalesi’nin yer aldığı tasarımla katılıyor. PTT A.Ş. 2011

ring the Kars Castle. PTT Corp. had won the competition in

yılında “Ormanlar”, 2013 yılında “Posta Araçları”, 2015 yılında

2011,2013 and 2015 with the stamps themed “Forests”, “Postal

ise “Eski Oyuncaklar” temalı pullarla yarışmada birincilik ka-

Carriages” and “Old Toys” respectively.

zanmıştı.

In order to vote for our country in the stamp competi-

Sonuçları 28 Eylül 2017 tarihinde Romanya’nın baş-

tion, the results of which will be revealed in the Roma-

kenti

nian capital of Bucharest on 28 September 2017, visit

Bükreş’te

açıklanacak

pul

yarışmasında

ülke-

miz için oy kullanmak üzere 9 Eylül 2017 tarihine kadar

www.posteurop.com/europa2017 until 9 September 2017.

www.posteurop.com/europa2017 adresi ziyaret edilebilir.

ePttAVM.com’da Ramazan çeşitliliği
Ramadan diversity on ePttAVM.com

6

Türkiye’nin millî e-ticaret sitesi ePttAVM.com milyonlarca ürünü uygun fiyat seçenekleriyle kullanıcılarla buluşturmaya devam ediyor. Sitede Ramazan’a özel paket
seçeneklerinin yanı sıra seyahat kategorisi altında Hac ve Umre ürünleri de bulunuyor. Site üzerinde tespihten seccadeye, mestten rahleye sayısız ürün yüzde 50’ye
varan indirimlerle satışa sunuldu.
Turkey’s national e-commerce site ePttAVM.com continues to unite users with billions of products at reasonable prices. In addition to special Ramadan packages
featured on the site, there are also Hajj and Umrah products under the category
of “travel”. Available for purchase on the site with sales amounting to 50 percent
are numerous products from prayer beads to prayer rugs, from reading desks to
“mest”s.
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BOOK

DESTANLAŞAN
100 HİKAYE
ŞEREF
YUMURTACI
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Türk milleti, tarihin seyrinin değiş-

In 1915, when the course of history chan-

tiği 1915 yılında vatan aşkını ve iman

ged, the Turkish nation gained a great

gücünü ortaya koyarak çok büyük bir

victory by demonstrating its love in the

galibiyet elde etti. Çanakkale’de kimi

motherland and power of faith. Nume-

destansı kimi gerçek sayısız hikaye or-

rous stories – some of them real, some of

taya çıktı. Tarihçi yazar Şeref Yumur-

them epic – emerged in Çanakkale. In this

tacı bu kitapta Çanakkale Savaşı’na

book, historian and author Şeref Yumur-

dair 100 kahramanlık hikayesini bir

tacı brings together 100 stories of heroism

araya getiriyor. Yazar seçtiği hikaye-

regarding the Gallipoli Campaign. While

lerde o dönemi sade bir dil kullanarak

the author narrates that period by using

aktarırken, Çanakkale ruhunu gelece-

a plain language, he aims to carry the Ça-

ğe taşımayı ve genç nesil nezdinde can-

nakkale spirit into the future and keep it

lı tutmayı hedefliyor.

alive in the heart of the young generation.

AŞKIN MAHİYETİ
HAKKINDA
İBN SÎNÂ

Aşkın Mahiyeti Hakkında, İbn

Aşkın Mahiyeti Hakkında (On the Na-

Sînâ’nın felsefe, tıp ve tasavvuf

ture of Love) is among the numerous

dünyasını önemli derecede etki-

works by İbn Sînâ which highly influ-

leyen sayısız çalışması arasında

enced the world of philosophy, medici-

yer alıyor. İbn Sînâ eserinde ta-

ne and Sufism. While telling of the spe-

savvufî bir felsefenin inceliklerini

cifics of a Sufi philosophy in his work,

anlatırken aşk ile ilgili düşüncele-

the famous philosopher reflects his

rini soyut bir şekilde yansıtıyor.

opinion on love in an abstract manner.

Kitapta aşk konusu mizaca ve

In the book, the subject of love is pre-

devirlere göre değişen özellikle-

sented with its properties that change

riyle sunuluyor. Prof. Dr. Ahmet

in accordance with character and pe-

Ateş’in birçok nüshasını inceleye-

riod. The work, which Prof. Ahmet Ateş

rek çevirisini yaptığı eser, bütün

translated by analyzing several editi-

bir felsefe sistemine ait özgün un-

ons, includes idiosyncratic elements of

surları içeriyor.

an entire system of philosophy.
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MUSIC

AŞIK MAHZUNİ ŞERİF
ARŞİV SERİSİ - 3
AŞIK MAHZUNİ ŞERİF

118

Aşık Mahzuni Şerif, Anadolu’nun sesi-

Aşık Mahzuni Şerif conveyed the voice of

ni türküleriyle duyurur, geniş kitlelere

Anatolia with his ballads, reached large

ulaşır ve birçok esere imza atar. 2002

masses and performed many works. In

yılında kaybettiğimiz ozanın çalışma-

this album, which aims to bring together

larını bir araya getirmeyi amaçlayan

the works of the minstrel we lost in 2002,

bu albümde Mahzuni Şerif’in hem

the collections from the works of Mahzuni

yazıp hem okuduğu ve sayısı tam ola-

Şerif, which he both wrote and performed

rak bilinmeyen eserlerinden seçkiler

and the number of which is unknown, meet

“Arşiv Serisi” adı altında dinleyicilerle

the audience under the name “Arşiv Seri-

buluşuyor. 3 CD olarak hazırlanan ça-

si” (Archive Series). The work prepared in

lışmada, “Ben Bir Güzel Gördüm”, “Bi-

3 CDs features many ballads such as “Ben

lemezsin”, “Kıbrıs Destanı” gibi birçok

Bir Güzel Gördüm”, “Bilemezsin” “Kıbrıs

eser yer alıyor.

Destanı”.

BLUES AND BALLADS
BRAD MEHLDAU TRIO

Brad Mehldau Trio, farklı sanatçı-

The Brad Mehldau Trio interprets the

lar tarafından üretilen blues şarkı-

works of names such as Cole Porter,

larına ve baladlara yoğunlaştığı bu

Charlie Parker and Jon Brion in this

çalışmasında Cole Porter, Charlie

work in which they concentrate on blu-

Parker ve Jon Brion gibi isimlerin

es songs and ballads produced by dif-

eserlerini yorumluyor. Piyanoda

ferent artists. In the album, in which

Amerikan caz piyanisti, besteci ve

American jazz pianist, composer and

aranjör Brad Mehldau’nun yer al-

arranger Brad Mehldau plays the pia-

dığı albümde sanatçıya kontrabasta

no, Larry Grenadier accompanies the

Larry Grenadier, vurmalı çalgılar-

artist with bass whereas Jeff Ballard

da Jeff Ballard eşlik ediyor. Albüm-

with drums. The album features the

de “Since I Fell For You”, “My Va-

works such as “Since I Fell For You”,

lentine”, “Little Person” ve “Cherly”

“My Valentine”, “Little Person” and

gibi eserler bulunuyor.

“Cherly”.
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MOVIE

BİLAL: ÖZGÜRLÜĞÜN SESİ
BILAL: A NEW BREED OF HERO

YÖNETMEN DIRECTOR: KHURRAM H. ALAVI, AYMAN JAMAL
SESLENDİRENLER DUBBING: ENGİN ALTAN DÜZYATAN,  TAMER KARADAĞLI,  AYÇA
BİNGÖL, VOLKAN SEVERCAN,  AYHAN KAHYA
YAPIM PRODUCTION: BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ, SUUDİ ARABİSTAN UNITED ARAB
EMIRATES, SAUDI ARABIA
TÜR GENRE: ANİMASYON ANIMATION
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Bilal adında bir genç, kız kardeşiy-

A young boy named Bilal is kid-

le birlikte kaçırılır ve yaşadıkları

napped and sold together with his

yerden uzakta kurulan bir köle pa-

sister in a slave market far away

zarında satılır. Ancak Bilal’i gören

from where they live. However,

Hz. Ebubekir onun bu durumuna

seeing Bilal, Abu Bakr feels sorry

üzülür ve özgürlüğünü satın alır.

and buys off his freedom. Saved

İşkenceden kurtulan Bilal, Hz. Mu-

from torture, Bilal becomes one

hammed’e ilk inananlar arasında

of the first believers of the Prop-

yer alır ve ezanı okuyan ilk Müs-

het Muhammad and leaves his

lüman olarak tarihe geçer. Bilâl-i

mark on history as the first Mus-

Habeşî’nin hayatını konu alan ani-

lim to recite adhan. Treating the

masyon film inancın ve özgürlüğün

life of Bilal Ibn Rabah, the ani-

önemini izleyiciye yansıtıyor.

mation movie reflects the importance of belief and freedom to the
audience.
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MOVIE

TRANSFORMERS 5: SON ŞÖVALYE
TRANSFORMERS 5: THE LAST KNIGHT

YÖNETMEN DIRECTOR: MICHAEL BAY
OYUNCULAR STARS: ANTHONY HOPKINS, MARK WAHLBERG, JOSH DUHAMEL,
TYRESE GIBSON
YAPIM PRODUCTION: ABD USA
TÜR GENRE: BİLİMKURGU, AKSİYON SCIENCE FICTION, ACTION
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“Transformers” serisinin 5. filmin-

In the 5th movie of the “Trans-

de Optimus Prime ortadan kaybol-

formers” series, Optimus Prime

muştur. Transformerlar ile insanlar

disappears. A war between the

arasında bir savaş başlamıştır ve bu

Transformers and man starts

savaş kötüye gitmektedir. Bunun

and this war gets worse. So, Cade

üzerine Cade Yaeger; Bumblebee,

Yaeger tries to solve the mystery

bir İngiliz lordu ve Oxford profesö-

behind the arrival of the Trans-

rü ile işbirliği yaparak Transformer-

formers and stop the war by co-

ların dünyaya gelişinin arkasındaki

operating with Bumblebee, an

gizemi çözmeye ve savaşı durdur-

English lord and an Oxford pro-

maya çalışır. Mark Wahlberg ve

fessor. In the movie, in which Mark

Anthony Hopkins’in başrollerini

Wahlberg and Anthony Hopkins

paylaştığı filmde sanatçılara ilk üç

take the leading roles, Josh Duha-

filmde de rol alan Josh Duhamel ve

mel and Tyrese Gibson who were

Tyrese Gibson eşlik ediyor.

featured in the first three movies
accompany the artists.
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Bilgi
Information

Türkiye’nin her köşesinde insanımı-

Working to meet the needs of the people

zın ihtiyaçlarını karşılamak için çalı-

in every corner of Turkey, the Post and

şan Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim

Telegraph Organization (PTT Corp.)

Şirketi (PTT A.Ş.) ülke genelinde 2126

brings services to citizens with 2126

Pttmatik'le hizmet sunuyor. Ülkemizin

Pttmatiks throught Turkey. In 175 sett-

başka hiçbir banka ATM’sinin bulun-

lements where there are no other ATMs

madığı 175 yerleşim yerinde vatandaşla-

of any bank in our country, Pttmatik

ra Pttmatik hizmet götürüyor. Kısa bir

offers services to citizens. The Pttmatik

geçmişe sahip olmasına rağmen hem

has ensured to be listed among the first

cihaz sayısı hem de banka ve kredi kartı

ten in the sectorial ranking based on

ile yapılan para çekme işlem cirolarına

the number of machines as well as the

göre sektör sıralamasında ilk 10’a gir-

operational volume of cash withdrawal

meyi başaran Pttmatik, çok sayıda kart-

with bank and credit cards. The Pttma-

lı ve kartsız işlem yapılmasını mümkün

tik ensures carrying out many transac-

kılıyor.

tions with out without cards.

Pttmatikler’de gerçekleştirilebilen iş-

The operations, which can be carried

lemler finansal ve finansal olmayan

out by using PTTmatiks, are catego-

şeklinde ikiye ayrılıyor. Finansal işlem-

rized into two, namely financial and

lerin içinde para çekmenin yanı sıra çek

non-financial operations. As the finan-

ve havale işlemleri ile su, elektrik ve do-

cial operations, the machine features

ğalgaz faturalarının tahsilatı yer alıyor.

cash withdrawal as well as the cheque

Banka ödemelerine ilaveten çok sayıda

and money order operations and the

Pttmatikler’de hesap numarası veya Hızlı
Geçiş Sistemi (HGS) numarası ile HGS
yüklemesi de yapılabiliyor.
The HGS (Fast Transit System) deposits can be
carried out by using the account number or HGS
identification number.

bankanın kredi kartı tahsilat işlemleri-

collection of electricity and natural gas

nin de yapılabildiği Pttmatikler, kulla-

invoices. The Pttmatiks, through which

nıcılarına GSM faturası tahsilatı hizme-

many credit card payment operations

ti de sunuyor. Türk Telekom ve ADSL/

in addition to bank payments can be

Özel Telekom tahsilatlarının yanı sıra

carried out, provide the service of GSM

GSM karta TL yükleme işlemlerinin de

invoice collection to its users. As well as

yapılabildiği Pttmatikler’de anlaşmalı

the collection of invoices of Türk Telekom

banka işlemleri, Ptt Bonus Kredi Kartı

and ADSL/Private Telekom and TL de-

borç ödemesi ve Cep Nakit Kart para ya-

positing to the GSM card, the contracted

tırma işlemleri de gerçekleştirilebiliyor.

banking operations, the payments of Ptt

Pttmatikler’de ayrıca hesap numarası

Bonus Credit Card and the cash deposits

veya Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) numa-

to the Cep Nakit Kart can also be car-

rası ile HGS yüklemesi de yapılabiliyor.

ried out through Pttmatiks. In addition,

Pttmatikler’de gerçekleştirilebilen finansal olmayan işlemler ise şu şekilde
sıralanıyor: Çek ve havalelere ilişkin he-

the HGS (Fast Transit System) deposits
can be carried out by using the account
number or HGS identification number.

sap görüntüleme ve kart bakiye sorgusu,

The non-financial operations which can

HGS hareket/bakiye/geçiş sorgulama,

be carried out through Pttmatiks are

cep telefonu güncelleme, Ptt Bonus Kre-

listed as such: Displaying the summary

di Kartı sorgulama.

of cheque and money order accounts as

Pttmatikler’de ayrıca İninal Kart’ın
para yatırma ve bakiye sorgulama işlemleri de yapılabiliyor.

well as the credit card balances, displaying the summary/balance/ transition
of the HGS accounts, updating the cell
phones and displaying the balance of Ptt
Bonus Credit Card.
Operations of money depositing and balance displaying of the İninal Card can
be carried out through Pttmatiks, as
well.

125

life

Bulmaca

Hazırlayan: Mustafa Başaran

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

126

127

SUDOKU

life

Mayıs ayı kazananları:

Bulmaca
Çözümler

Fatma Esgin, Erdem Akdoğan, Hasan Ekiz, Zeynep Canbolat Ünal, Oğuz Duran

Hazırlayan: Mustafa Başaran
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