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GENEL MÜDÜR’DEN
DIRECTOR-GENERAL’S ADDRESS

life
Geleceğe yön veren iki asırlık tecrübe
An experience of two centuries steering the future
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Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketimiz (PTT A.Ş.) için-
de bulunduğumuz Ekim ayında 177’nci kuruluş yıldönümünü 
kutluyor. Ülkemizin modernleşme atılımının önemli bir par-
çası olan Posta Nezareti’nden “Güçlü Türkiye’nin Yenilenen 
PTT’si”ne geçen süreçte teşkilatımız her zaman milletimizin 
refahı, devletimizin bekası için canla başla çalışan, gerekti-
ğinde elini taşın altına koymaktan çekinmeyen bir kurum 
olmuştur. Küresel posta sektöründe yaşanan dönüşüme pa-
ralel olarak hizmet yelpazesini genişleten PTT A.Ş., yurt için-
de pazar lideri konumunda bulunmanın yanı sıra bir dünya 
markası olma vizyonuyla hareket etmektedir. Şirketimizin 
inovasyon ve Ar-Ge yatırımlarına verdiği önem, posta, kar-
go-lojistik, bankacılık alanlarında dijitalleşme atılımları ile 
elektronik hizmetlerde yerli ve millî kaynaklara dayanarak 
uluslararası ölçekte hizmet üretme yaklaşımını da beraberin-
de getirmektedir. Yatırım planlama, hizmet ağını genişletme, 
insan kaynağı ihtiyacını giderme gibi konularda da Büyük Ve-
ri’nin imkanlarından yararlanarak attığımız adımlarla hem 
ülke ekonomisine katkıda bulunmayı hem de dünya posta 
sektörüne yeni modeller sunmayı gözetiyoruz. 

Eylül ayı içinde peş peşe gerçekleştirilen Dünya Posta Birliği 
(Universal Postal Union-UPU) Koordinasyon Komitesi Top-
lantısı, UPU CEO Forumu ve Post-EXPO organizasyonunda 
posta sektörünün paydaşlarıyla gelecekteki yol haritalarımız 
üzerinde çalışma imkanı bulduk. Söz konusu toplantılarda 
PTT Anonim Şirketimizin alanında artık dünya çapında sözü 
geçen bir kurum olduğunu görmenin gururunu bir kez daha 
yaşadık.

Yalnızca Şirketimizin değil, UPU’nun da kuruluş yıldönümü 
Ekim ayına tekabül ediyor. 9 Ekim, Birlik üyesi 192 ülkede 
Dünya Posta Günü adıyla kutlanıyor. Bu ayın bizim için bir 
büyük önemi de Cumhuriyetimizin ilanının 94’üncü yıldönü-
müne ulaşmamızdır. Aziz milletimizin hizmetinde bir kurum 
olmanın gururuyla Cumhuriyet Bayramımızı kutluyor, bay-
ram coşkumuzun daim olmasını temenni ediyorum.

This October, our Post and Telegraph Organization Corporation 
(PTT Corp.) is celebrating its 177th establishment anniversary. 
During the process starting with the Ministry of Post – an im-
portant part of our country’s modernization leap – leading to 
“Strong Turkey’s Renewed PTT”, our Organization has always 
been an institution that has worked wholeheartedly for the well-
being of our nation and the perpetuity of our state, and has not 
refrained from shouldering responsibility when required. Ex-
panding its scope of services in parallel with the transformation 
experienced in the global postal sector, the PTT Corp., in addi-
tion to being the domestic market leader, moves forward with 
the vision of becoming a global brand. The importance our Com-
pany attributes to innovation and R&D investments, by resting 
on leaps of digitalization in the fields of post, cargo-logistics and 
banking as well as local and national resources, brings with 
it the approach to produce services on the international scale. 
With the steps we take by making use of the opportunities of-
fered by Big Data in terms of investment planning, service scope 
extension and meeting human resource need, we both contrib-
ute to the country’s economy and offer new models to the global 
postal sector.

At the Universal Postal Union (UPU) Coordination Committee 
Meeting, UPU CEO Forum and Post-EXPO organized succes-
sively in the month of September, we had the opportunity to 
work with the stakeholders of the postal sector on our future 
roadmap. In the said meetings, we once again experienced the 
pride of seeing that our PTT Corporation is an institution that 
has a say in the global sense.

In addition to our Company, the UPU was established in the 
month of October, as well. 9 October is celebrated as the World 
Post Day in the 92 member states. Yet another reason why this 
month is of such major significance to us is that we have reached 
the 94th anniversary of the proclamation of our Republic. With 
the pride of serving our esteemed nation, I congratulate our Re-
public Day, and hope that our vigor remains perpetual.

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
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 
BM Genel Kurulu’nda önemli mesajlar
President Erdoğan relays important messages at the UN General Assembly

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York’ta Birleş-
miş Milletler 72. Genel Kurulu’na hitap etti. “İnsana Odak-
lanmak: Sürdürülebilir Bir Dünyada Herkes İçin Barış ve İn-
sanca Yaşama Mücadelesi” temasıyla toplanan Genel Kurul’da 
önemli mesajlar veren Erdoğan, dünya genelindeki terör ve 
çatışma ortamıyla mücadele edilebilmesi için yeni bir bakış 
açısı geliştirilmesi gerektiğini belirterek, “Daha güvenli ve 
müreffeh bir dünya için hepimizin elini taşın altına koyması 
gerekiyor. Türkiye, işte bu anlayışla girişimci ve insani bir dış 
politika yürütüyor” dedi. 

Konuşmasında süregelen Suriye krizine de değinen Erdoğan, 
uluslararası toplumun Suriye halkını yalnız bıraktığını ifade 
ederek şunları söyledi: “Biz Türkiye olarak hangi kökenden, 
hangi meşrepten olursa olsun hepsini de kardeşimiz olarak 
gördüğümüz, derin tarihî ilişkilerle bağlı olduğumuz bu in-
sanların yaşadıkları trajediye kayıtsız kalamazdık. Suriye’de 
çatışmaların başladığı 2011 yılı baharından beri sorunun çö-
zümü için her türlü insani ve siyasi gayreti gösterdik, göste-
riyoruz. Şu anda ülkemizde 3 milyonun üzerinde Suriyeli ile 
200 binin üzerinde Iraklı sığınmacıya ev sahipliği yapıyoruz.” 

President Recep Tayyip Erdoğan delivered a speech at the 72nd 

United Nations General Assembly in New York. Relaying im-
portant messages at the General Assembly convened with the 
theme of “Focusing on People – Striving for Peace and a De-
cent Life for All on a Sustainable Planet”, Erdoğan stated that a 
new perspective is required to battle the overall state of terror 
and conflict in the world and said, “We all have to shoulder the 
burden for a safer and more prosperous world. It is with this 
understanding that Turkey carries out an active and humane 
foreign policy.”

Also touching upon the ongoing Syrian crisis in his speech, Er-
doğan indicated that the international community has not stood 
by the people of Syria, and went on to add: “As Turkey, we could 
not remain indifferent to the tragedy experienced by these peo-
ple we deem our brothers no matter of which origin or disposi-
tion, to whom we are bound by deep historical relations. Ever 
since Spring 2011, when the conflict in Syria has begun, we have 
shown every effort for the solution of the problem, and continue 
to do so. Right now, we are hosting over 3 million Syrians and 
over 200 thousand Iraqi refugees in our country.”

Güncel
Agendalife 1
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“Yeni çatışmaların fitilini ateşlemek yerine  
barışı tesis için çalışmalıyız”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 
72. Genel Kurulu’nda terör örgütleri konusuna da değindi. 
DEAŞ ve PKK’nın yanı sıra FETÖ ile mücadelenin sürdüğü-
nü hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, operasyonlarda elde 
edilen başarılara ilişkin bilgi aktardı. Konuşmasında Irak’ta-
ki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulunan ve bağımsızlık 
talepleri gibi gelişmelerin yeni krizler çıkarma riski bulundu-
ğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yeni çatışmala-
rın fitilini ateşlemek yerine hep birlikte bölgede huzuru, barı-
şı, güvenliği, istikrarı tesis için çalışmalıyız” dedi. 

“Instead of sparking new conflicts, we must 
work to promote stability in the region”

At the 72nd General Assembly, President Recep Tayyip Erdoğan 
also touched on the issue of terrorist organizations. Reminding 
that the combat against Daesh and the PKK, as well as FETÖ 
continues, President Erdoğan relayed information on the suc-
cess achieved in various operations. Making evaluations on the 
situation in Iraq and underlining that developments such as 
requests for independence run the risk of creating new crises, 
“Instead of sparking new conflicts, we must work together to 
promote peace, calm, security and stability in the region,” said 
President Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son derece geniş kapsamlı Ge-
nel Kurul konuşmasının önemli maddelerinden biri de  
Myanmar’daki krizdi. “Uluslararası toplum, tıpkı Suriye’de 
olduğu gibi Arakan Müslümanlarının maruz kaldığı insani  
dram konusunda da iyi bir sınav verememiştir” diyen Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, bölgedeki Müslüman topluma yönelik 
bir etnik temizlik yapıldığını ifade etti. 

Konuşmasında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin daha 
işlevsel hale gelebilmesi için reforme edilmesi gerektiğini de 
belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Mevcut yapısıyla insan-
lığın hayrına somut adım atma kapasitesi kalmamış olan bu 
çarpık sistemin devamında ısrar etmek kimsenin faydasına 
değildir” değerlendirmesinde bulundu.

One of the important agenda items of President Erdoğan’s ex-
tensive General Assembly speech was the crisis in Myanmar. 
Stating, “As it was the case in Syria, the international commu-
nity failed the test in terms of the humanitarian crises faced by 
the Rohingya Muslim community,” Recep Tayyip Erdoğan indi-
cated that what is going on in the region is an ethnic cleansing.

Also stressing that the United Nations Security Council has to go 
through reforms in order to become more functional, President 
Erdoğan affirmed, “Insisting on this crooked system, which has 
no capacity of taking tangible steps for the good of mankind in 
its present state, is of no interest to anyone.”
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Prime Minister Yıldırım evaluates  
the Turkish economy

Prime Minister Binali Yıldırım convened with opinion leaders 
and NGO representatives in Şanlıurfa. Making evaluations on 
the country’s agenda in the speech he delivered at the meeting, 
Yıldırım commented, “The goal is to go above the level of con-
temporary civilizations, to be among the numbered countries 
by the centenary of our Republic.” Stressing that Turkey has 
taken important steps of development and that seven million 
people were employed in the last seven years, Prime Minis-
ter Binali Yıldırım stated that a growth of 5 percent has been 
achieved in the first half of 2017, and went on to add, “We are 
talking about a country – Turkey – that has successively grown 
5.5-6 percent in average, while the growth in Europe was under 
one percent.” Expressing that the market was relieved owing to 
the precautions taken in 2017, Yıldırım continued: “We definite-
ly have to make more investments and production; find more 
jobs and provision for our people. We will waste no time with 
futile efforts; we will work with an understanding that builds 
on actual work.”

Başbakan Yıldırım’dan 
Türkiye ekonomisi 
değerlendirmesi

Başbakan Binali Yıldırım, Şanlıurfa’da kanaat önderleri ve 
sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. 
Toplantıda yaptığı konuşmada ülke gündemini değerlendiren 
Yıldırım, Türkiye’nin gelecek tasarılarına dair “Hedef, muasır 
medeniyetler seviyesinin üzerine çıkmak, Cumhuriyetimizin 
100. yıldönümünde dünyada parmakla gösterilen ülkeler ara-
sına girmek” yorumunda bulundu. Türkiye’nin önemli kalkın-
ma adımları attığını ve son yedi yılda yedi milyon kişinin is-
tihdam edildiğini vurgulayan Başbakan Binali Yıldırım, 2017 
yılının ilk yarısında yüzde 5’lik büyüme kaydedildiğini ifade 
ederek, “Avrupa’da yüzde birin altında büyüme olurken orta-
lama üst üste yüzde 5,5-6 oranında büyüyen bir Türkiye’den 
bahsediyoruz” dedi. 2017 yılında alınan önlemlerle piyasala-
rın rahatlatıldığını belirten Yıldırım, ülke ekonomisine ilişkin 
değerlendirmelerini şöyle sürdürdü: “Mutlaka daha çok yatı-
rım, üretim yapmamız, daha çok insanımıza aş-iş bulmamız 
lazım. Boş işlerle uğraşmayacağız; laf üzerine laf koyan değil, 
taş üzerine taş koyan bir anlayışla çalışacağız.”

2
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“Our country’s future is bright, 
and tomorrow clear” 

Prime Minister Binali Yıldırım convened with the representa-
tives of the business world and non-governmental organiza-
tions in Eskişehir. Beginning his speech with an evaluation on 
the 15 July coup attempt, Yıldırım stated that the said incident 
was an attack on Turkey’s production-heavy economy in addi-
tion to its democracy. Drawing attention to the fact that Turkey 
stands in the center of the world in terms of geography, Prime 
Minister Binali Yıldırım said, “In this sense, we certainly know 
what meaning our country holds, its value, and develop our mid 
and long term plans, projects accordingly.”

New reforms and investments to come

Indicating that in the next 10 years, an investment of 100 billion 
dollars each will be made in the fields of transportation infra-
structures as well as informatics, technology and virtual real-
ity, Yıldırım stated that Turkey received a global investment of 
186 billion dollars in the last 15 years and said, “Our country’s 
future is bright, and tomorrow clear.” Reminding that Turkey 
achieved a growth of 2.9 percent in 2016, “We have initiated a 
mobilization of new reforms, investments and export to render 
growth even more balanced, more inclusive and sustainable. 
We are taking the steps required by export-dependent growth,” 
evaluated Prime Minister Yıldırım.

“Ülkemizin geleceği parlak, 
yarınımız aydınlıktır”

Başbakan Binali Yıldırım, Eskişehir’de iş dünyası ve sivil 
toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Burada 
yaptığı konuşmaya 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin bir de-
ğerlendirmeyle başlayan Yıldırım, söz konusu olayın demok-
rasinin yanı sıra Türkiye’nin üretime dayalı ekonomisine de 
bir saldırı niteliğinde olduğunu belirtti. Türkiye’nin coğrafi 
bakımdan dünyanın merkezinde bulunduğuna dikkat çeken 
Başbakan Binali Yıldırım, “Bu bağlamda ülkemizin ne anlama 
geldiğini, değerini şüphesiz biliyoruz ve buna göre de orta ve 
uzun vadeli planlarımızı, projelerimizi yapıyoruz” dedi.

Yeni reform ve yatırımlar yolda

Önümüzdeki 10 yıl içinde yalnızca ulaştırma altyapıları-
na 100 milyar dolarlık; bilişim, teknoloji ve sanal gerçeklik 
alanlarına da aynı miktarda yatırım yapılacağını ifade eden 
Yıldırım, Türkiye’ye son 15 yılda 186 milyar dolarlık küresel 
yatırım geldiğini belirterek, “Ülkemizin geleceği parlaktır, 
yarınımız aydınlıktır” dedi. Türkiye’nin 2016 yılında yüzde 
2,9’luk büyüme kaydettiğini hatırlatan Başbakan Yıldırım, 
“Büyümeyi daha dengeli, daha kapsayıcı, sürdürülebilir kı-
lacak yeni reform, yatırım ve ihracat seferberliğini başlattık. 
İhracata dayalı büyümenin gerektirdiği adımları atıyoruz” 
açıklamasında bulundu.

3
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Turkey to become the world’s 
logistics base

Visiting the city to make inspections at the Kars Logistics 
Center, which is still under construction, Minister of Trans-
port, Maritime Affairs and Communication Ahmet Arslan 
stated that a mobilization was initiated to make Turkey the 
world’s logistics base. Reminding that construction continues 
at 7 logistics bases, Arslan went on to add: “Additionally, the 
works of 7 logistics bases, of which the planning, tender and 
project preparation we have completed, are ongoing. Thus, 
we will have gifted the country 21 logistics bases. This means 
an additional 35 million tons to the load capacity handled in 
Turkey, and a logistics area of around 10 million squareme-
ters.”

Heralding that the Kars Logistics Base will be completed by 
October 2018, Minister Ahmet Arslan said, “The Baku-Tbili-
si-Kars Railway Project at the Kars Logistics Base, which will 
transport the load in our country to Europe, and from there 
to Central Asia, will be two complementary projects.” Stating 
that Kars and the region will develop significantly owing to 
these enhancements, “Within the scope of the mobilization we 
have initiated with the aim of making our country the world’s 
logistics base, we carry out projects in many different parts of 
the country. That, in return, will contribute to the growth of 
Turkey’s economy, industry and production,” evaluated Arslan.

Türkiye dünyanın lojistik 
merkezi olma yolunda

İnşaatı devam eden Kars Lojistik Merkezi’nde incelemelerde 
bulunmak üzere şehri ziyaret eden Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Türkiye’nin dünyanın lojis-
tik üssü haline gelmesi için seferberlik başlatıldığını kaydetti. 
7 lojistik merkezinde inşaat çalışmalarının devam ettiğini ha-
tırlatan Arslan, şunları söyledi: “Planlama çalışmasını yaptığı-
mız, gerek ihale hazırlıkları yapılan gerek projeleri hazırlanan 
7 lojistik merkezinin daha çalışması sürüyor. Böylece ülke ge-
nelinde 21 lojistik merkezi kazandırmış olacağız. Bu, Türkiye’de 
elleçlenen yük kapasitesine 35 milyon ton ilave yük kapasitesi 
eklemek ve yaklaşık 10 milyon metrekare de lojistik alan oluş-
turmak demek.”

Kars Lojistik Merkezi’nin 2018 yılının Ekim ayında tamam-
lanacağının müjdesini veren Bakan Ahmet Arslan, “Bu sene 
içinde açılacak Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi’yle ülke-
mizdeki yüklerin Avrupa’ya, buradan Orta Asya’ya gitmesine 
aracılık edecek Kars Lojistik Merkezi birbirini tamamlayan iki 
proje olacak” dedi. Bu gelişmeler sayesinde Kars’ın ve bölgenin 
ciddi anlamda gelişeceğini ifade eden Arslan, “Türkiyemizin 
dünyanın lojistik üssü olması adına başlattığımız seferberlik 
çerçevesinde ülkenin birçok yerinde projeler yapıyoruz. Bu da 
Türkiye’nin ekonomisinin, sanayisinin ve endüstrisinin büyü-
mesine katkı sağlayacak” değerlendirmesinde bulundu.

4
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Demiryolunda millî seferberlik dönemi
National mobilization in railways

Sakarya’da temaslar gerçekleştiren Ulaştırma, Denizcilik 
ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Türkiye Vagon Sana-
yi A.Ş.’deki (TÜVASAŞ) vagon üretim hattında ve vagon-
larda incelemelerde bulundu. Türkiye’nin yüksek hızlı tren 
işletmeciliğinde dünyada 8’inci, Avrupa’da 6’ncı olduğunu 
kaydeden Bakan Arslan, “Şu an 1213 kilometre yüksek hızlı 
tren hattında işletmemiz 
devam ediyor ve yaklaşık 
4 bin kilometrede de yük-
sek hızlı tren ve hızlı tren 
inşaatı devam ediyor” dedi. 
Başka hatlara ilişkin proje 
hazırlama çalışmalarının 
sürdüğünü aktaran Arslan, 
konuşmasında şunları kay-
detti: “Bu demiryolu sefer-
berliği kapsamında ülkenin 
her yerini demir ağlarla bir-
birine bağlarken ve ülkenin 
demiryolu taşımacılığında çok daha fazla pay alması adına 
çalışmalar yaparken, aynı zamanda demiryolu araçlarının da 
hem modernize edilmesi hem günümüz teknolojisine uygun, 
gerek Türkiye gerekse de Türkiye dışı için demiryolu araçları 
imal etmekle ilgili Sakarya, Sivas ve Eskişehir’deki fabrikala-
rımızda çok ciddi üretimler yapıyoruz.” 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı kalkın-
ma hamlesiyle birlikte yoğun çalışmalar yapıldığını ifade 
eden Arslan, “Özellikle dışa bağımlılıktan kurtulmak, itha-
lat yapmak yerine yerelde yapmak ve ihracat yapmak adına 
önemli bir mesafe almış durumdayız. Bundan sonra çok daha 
fazlasını yaparak ülkemizin bu kalkınma hamlesinde biz de 
Bakanlık olarak demiryolu araçları sektöründe gerekli desteği 
vermiş olacağız” dedi.

Making contacts in Sakarya, Minister of Transport, Maritime 
Affairs and Communication Ahmet Arslan inspected the car-
riage production lines and the carriages at the Turkish Wagon 
Industry Corp. (TÜVASAŞ). Indicating that Turkey ranks 8th in 
the world and 6th in Europe in terms of high-speed train indus-
try, Minister Arslan said, “Right now, we are carrying out our 

operations on high speed 
train lines of 1213 kilome-
ters and have ongoing high 
speed train and speed train 
constructions in around 4 
thousand kilometers.” Af-
firming that project prepa-
ration works are ongoing 
in terms of other lines, 
Minister Arslan went on to 
add: “Within the scope of 
this railway mobilization, 
we connect each and every 

part of the country with networks of iron, carry out works for 
our country to get a bigger share in railway transportation, 
and at the same time make serious productions in our factories 
in Sakarya, Sivas and Eskişehir in order to both modernize rail-
way carriages and making high technology vehicles for both 
Turkey and abroad.”

Expressing that intensive works are carried out with the leap 
of development initiated by President Recep Tayyip Erdoğan, 
Arslan said, “We have made important progress in terms of get-
ting rid of foreign dependency in particular, local production 
instead of import, and making exports. By doing much more 
from now on as Ministry, we will provide the required support 
in the field of railway vehicles.”

5
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e-Devlet ve Siber Güvenlik Koordinasyon Toplantısı
e-State and Cyber Security Coordination Meeting

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı (UDHB) Ha-
berleşme Genel Müdürlüğü, 7 Eylül 2017 günü e-Devlet ve Si-
ber Güvenlik Koordinasyon Toplantısı’nı gerçekleştirdi. 2017 
yılı içinde düzenlenen yedinci ko-
ordinasyon toplantısı UDHB Müs-
teşar Yardımcısı Galip Zerey ve 
UDHB Haberleşme Genel Müdü-
rü Ensar Kılıç’ın açılış konuşma-
larıyla başladı. “e-Devlet Zaman 
Planı” çerçevesinde bürokrasinin 
ve kırtasiyeciliğin azaltılması, 
vatandaşların en çok talep göster-
dikleri e-Devlet hizmetleri, Ka-
muNet platformu ve siber güven-
lik konularına ilişkin sunumların 
gerçekleştirildiği Koordinasyon 
Toplantısı’nda İçişleri, Millî Eğitim ve Sağlık Bakanlıkları-
nın elektronik projelerine ilişkin bilgi aktarıldı. Toplantı,  
soru-cevap etkinliği ve fikir teatisinin ardından sona erdi.

On 7 September 2017, Ministry of Transportation, Maritime Af-
fairs and Communication Directorate-General of Communica-
tion held the e-State and Cyber Security Coordination Meeting. 

The seventh coordination meeting 
held within the year 2017 began with 
the opening speeches by Ministry 
Vice Undersecretary Galip Zerey 
and Ministry Director-General of 
Communication Ensar Kılıç. During 
the Coordination Meeting, where 
presentations were made  on the 
subjects of reducing bureaucracy 
and paperwork within the frame-
work of the “e-State Time Plan”, most 
requested e-State services, the Ka-
muNet platform and cyber security, 

information was relayed on the electronic projects of the Minis-
tries of the Interior, National Education and Health. The meeting 
came to an end following the Q&A session and opinion exchange.

6
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AILE DOSTU 
HIZMET
PTT KARGO’DAN 
AILE BIREYLERINE Ayrıntılı bilgi PTT 

işyerlerinde

%10  INDIRIM
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PTT A.Ş. 177 yaşında
PTT Corp. turns 177

life
Enver Uygun 

Türkiye’nin modernleşme serüveni içinde askerlikten eğiti-
me, sanattan iletişime bugün hâlâ hayatımızda etkili olan 
birçok kurum 19. yüzyılda ortaya çıkar. Tanzimat Ferma-
nı’ndan bir yıl sonra, 1840’ta kurulan Posta Nezareti gerek 
Osmanlı Devleti’nin son yıllarında gerekse Millî Mücadele 
ve Cumhuriyet dönemlerinde kritik önem taşıyacak, mo-
dern Türkiye’nin kuruluşunda rol oynayacaktır.

Throughout the modernization process of Turkey, many in-
stitutions, which still influence our lives today from military 
to education, from art to communication, showed up in the 
19th century.  The Ministry of Post, which was established in 
1840, one year after the Edict of Gülhane, would have crucial 
importance in the last years of the Ottoman Empire as well as 
in the periods of the National Struggle and the Republic, and 
would play a crucial role in the foundation of modern Turkey. 



15

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT A.Ş.) olarak 
hizmet vermeye başlayana kadar adı ve organizasyon yapısı 
çağın gereklerine uygun biçimde yenilenen kurum, 20. yüz-
yılla birlikte artan iletişim ihtiyaçlarına cevap vermek üzere 
yurt çapında hizmet ağını hızla genişletir. 1901 yılından itiba-
ren para transferine başlayan ve 1909’da telefon hizmetlerini 
bünyesine alan PTT, posta, telgraf, telefon ve havale işlem-
lerini ülkenin her köşesine ulaştırır. 1990’lara gelindiğinde 
dünyada iletişim alanında başlayan ve ilerleyen yıllara dam-
gasını vuracağını hissettiren dönüşüm PTT A.Ş.’ye de yansır. 
1995 yılında telefon hizmetlerinin Türk Telekom’a aktarılma-
sıyla teşkilatın yapısında köklü değişikliğe gidilir. Aynı yıl 
parasal işlemler için gişe otomasyon sisteminin yaygınlaştı-
rılması, Şirket’in sonraki dönemde atacağı büyük adımların 
ilkini teşkil eder. 

PTT A.Ş. 2000’li yılların başında kapsamlı bir dönüşüm sü-
recine girer. Geleneksel posta hizmetlerinin dünya çapında 
geçirdiği değişimi takip ederek geçmişten gelen tecrübesini 
farklı hizmet alanlarında değerlendirmeyi planlayan Şirket, 
2004 yılında PTT Bank’ı hayata geçirir. Yurt içi ve yurt dışı 
para transferi, tahsilat ve ödeme gibi işlem hacmi yüksek 
hizmetleri vatandaşlarla buluşturmanın yanı sıra 2009’da  
Pttmatik’ler aracılığıyla işyerlerine uğramadan iş ve işlem 
gerçekleştirme imkanı sunar. PTT A.Ş. bankacılık alanında 
yaptığı yatırımlar sonucunda bugün hiçbir banka şubesinin 
bulunmadığı 1777 yerleşim yerinde yalnızca PTT işyerleri; 
hiçbir banka ATM’sinin bulunmadığı 175 yerleşim biriminde 
sadece Pttmatik’ler aracılığıyla bankacılık işlemleri gerçek-
leştirmektedir.

The institution, the name and the organizational structure of 
which had been renewed in accordance with the needs of the 
century until it started providing services under the name of  
Post and Telegraph Organization Corporation (PTT Corp.), wid-
ened its service network throughout the country in order to meet 
the communication needs that increased with the 20th century. 
The PTT, which started making money transfers in 1901 and in-
corporated telephone services in 1909, brought post, telegraph, 
telephone and money transaction operations to every corner of 
the country. In the 1990s, the transformation which started in 
the world in the field of communication and which would have 
its mark on the coming years, was reflected on the PTT Corp., as 
well. With the transfer of telephone services to Türk Telekom in 
1995, rooted changes were made in the structure of the organi-
zation. The dissemination of the cash-desk automation system 
was the first of the great steps which the Company would take in 
the following years . 

The PTT Corp. entered a comprehensive transformation process 
in the early 2000s. Following the transformation that the tradi-
tional postal services were experiencing globally, the Company, 
which planned to the utilize its experience from the past in dif-
ferent fields of service by, carried the PTT Bank into effect in 
2004. Besides bringing the services with high transaction vol-
umes such as national and international money transactions, 
collections and payments to citizens, in 2009, it offered the op-
portunity to carry out transactions through Pttmatiks without 
going to the branches. As a result of the PTT Corp.’s investments 
in the field of banking, the banking operations can be carried out 
through Pttmatiks in 1777 settlement areas where there are no 
branches of other bank, and in 175 settlements areas where there 
are no other ATMs. 

PTT A.Ş. 2000’li 
yılların başında 

kapsamlı bir dönüşüm 
sürecine girdi. 

The PTT Corp. entered 
a comprehensive 

transformation process 
in the early 2000s.
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Günümüzde Türkiye’nin en yaygın 
hizmet ağına sahip lojistik firması 
olma özelliği taşıyan PTT Kargo ise 
2008 yılında kurulur. Posta kabul 
ve sevkinde uzmanlaşmış bir ku-
rumun kargo alanına yeni bir soluk 
getireceği kolaylıkla tahmin edile-
bilir. PTT A.Ş., ülkemizde ve dünya 
genelinde her geçen gün işlem hac-
mi büyüyen, değişen alışkanlıklarla 
birlikte müşteri talep ve  ihtiyaçları-
nın da çeşitlendiği kargo sektörün-
de sürekli bir adım önde olma so-
rumluluğuyla hizmet üretmektedir. 

PTT A.Ş., dünyada giderek gelenek-
sel alışverişin yerini alan çevrimiçi 
alışveriş alanında önemli bir adım 
atarak Türkiye’nin millî e-ticaret 
platformu ePttAVM.com’u 2012 
yılında hayata geçirir. Böylece e-ti-
caret alanında yaygın hizmet ağıyla 
lojistik hizmeti vermesinin ötesine 
geçerek tedarikçiyle tüketici arasın-
da köprü işlevi gören dünyadaki az 
sayıda posta idaresinden biri olur. 

The logistics firm with the widest 
service network in Turkey today, the 
PTT Kargo was founded in 2008. It 
could be easily foreseen that an insti-
tution, which was specialized in the 
collection and delivery of post, would 
give a new impulse to the field of 
cargo. The PTT Corp. offers services 
with the responsibility to continuous-
ly keep its position one step ahead in 
the sector of cargo, in which the glob-
al transaction volume increases day 
by day, and the consumer needs and 
demands become diversified with the 
changing needs. 

Taking an important step in online 
shopping, which replaced tradition-
al shopping in the world, the PTT 
Corp. carried into effect the national 
e-commerce platform of Turkey, ePt-
tAVM.com in 2012. Therefore, it went 
beyond providing logistics services 
with its wide service network in the 
field of e-commerce and became one 
of the few postal administrations in 
the world that serves as a bridge be-
tween supplier and consumer. 

Türkiye’nin en yaygın 
hizmet ağına sahip 

lojistik firması  
PTT Kargo 2008 
yılında kuruldu.

The logistics firm with 
the widest service 

network in Turkey today,
 PTT Kargo was 

founded in 2008.
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Hayatın her alanında etkili olan dijitalleşmeyi hizmet altya-
pısında kullanarak ürün ve hizmet yelpazesini teknolojinin 
son imkanlarına uygun şekilde genişleten PTT A.Ş., bir dün-
ya markası olma vizyonuyla Ar-Ge ve inovasyonu yatırımları 
içinde üst sıraya almıştır. Kurum, düzenlediği çalıştaylar ve 
bunlardan çıkan sonuçlara dayanarak hazırlanan strateji bel-
geleriyle hizmet verdiği alanlarda yol haritası çıkarmaktan 
piyasanın nabzını tutmaya, yeni ihtiyaçlar karşısında inovatif 
çözümler üretmekten çeşitli kurumlarla işbirliği geliştirmeye 
pek çok alanda geleceği inşa edecek adımlar atmaktadır. 

The PTT Corp., which enhances its range of products and ser-
vices in alignment with the latest means of technology by using 
digitalization in its service infrastructure, placed the areas of 
R&D and innovation on the top of its investments with the vi-
sion of becoming a global brand. It takes steps that build the 
future in many fields from drawing roadmaps to stakehold-
ers with the workshops it organizes and strategy documents 
based on their results to keep the pulse of the market, from gen-
erating innovative solutions in the face of  new needs to devel-
oping collaborations with various institutions.

17

PTT A.Ş. dünyada giderek geleneksel alışverişin yerini alan çevrimiçi 
alışveriş alanında önemli bir adım atarak Türkiye’nin millî e-ticaret 

platformu ePttAVM.com’u 2012 yılında hayata geçirdi. 
Taking an important step in online shopping which replaced traditional 

shopping in the world, the PTT Corp. carried into effect the national 
e-commerce platform of Turkey, ePttAVM.com in 2012. 
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Röportaj
Interviewlife

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan: 
Ülkemizin geçmişinde kaderine paydaş olan PTT’nin 
ülkemizin geleceğinde de önemli yeri vardır
Minister of Transport, Maritime Affairs and Communication Ahmet Arslan:  
The PTT Corp., which shared the same fate in our country’s history, also has an 
important place in its future 

Röportaj Interview: Pınar Çavuşoğlu 

PTT A.Ş.’nin 177’nci yılına özel değerlendirmelerde bulunan Ulaştırma, Denizcilik 
ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, millî kuruluşumuzun el birliğiyle, gönül 

birliğiyle, vatandaşlara hizmeti merkeze alarak, yapılmayanı yaparak, yapılanı 
daha da iyileştirerek bir dünya markası olma hedefinde ilerlediğini kaydetti.

Making special evaluations for the 177th year of the PTT, Minister of Transport, Maritime 
Affairs and Communication Ahmet Arslan expressed that our national organization is 
making progress towards its goal of becoming a global brand with cooperation and 
harmony, by placing the services offered to citizens in the center, by doing what has 

never been done before, and by enhancing further what has already been done. 
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Türkiye’nin en köklü kuruluşlarından PTT A.Ş. hız-
la büyüyor, yenileniyor ve bir dünya markası olma 
hedefinde ilerliyor. PTT’nin bu atılımını nasıl değer-
lendiriyorsunuz?

PTT A.Ş. kurulduğu günden bu yana yeniliği ve daha iyiyi 
arayan bir hizmet anlayışıyla çalışmalarını sürdürmüştür. 
Son dönemde ise memnuniyet verici bir performansla büyü-
dü, büyümeye devam ediyor. Teşkilatımız el birliğiyle, gönül 
birliğiyle, vatandaşlara hizmeti merkeze alarak, yapılmaya-
nı yaparak, yapılanı daha da iyileştirerek bir dünya marka-
sı olma hedefinde ilerliyor. Dünyada e-ticaret, lojistik ve fi-
nansal hizmetler sektörlerinde büyük gelişmeler yaşanırken, 
bu alanlara ait pazar rekabeti had safhaya ulaşmışken PTT 
A.Ş.’nin elindekiyle yetinmeyen, daha iyiyi hedefleyen, her 
zaman en iyi hizmeti sunmaya gayret eden, yenilikçi bir poli-
tika izlemesi hem teşkilatımız hem de ülkemizin gelecek he-
defleri açısından son derece önemlidir. 

PTT, güvenilirliğinin ve Türkiye genelindeki yay-
gınlığının avantajını kullanarak bugün geleneksel 
posta hizmetlerinin yanı sıra kargo-lojistik, sigorta-
cılık, bankacılık ve e-ticaret alanlarında da faaliyet 
gösteriyor. PTT’nin hayatın her alanında vatandaş-
lara hizmet sunmasıyla ilgili görüşleriniz nelerdir?

PTT A.Ş. Türkiye’nin en köklü kuruluşlarından. Ancak ben 
bu tanımlamayı eksik buluyorum. PTT, Türkiye’nin yalnızca 
en köklü değil, gelişmelere açık, global, başarılı ve geçmişi ol-
duğu gibi geleceği de parlak kuruluşlarındandır. 177 yıl önce 
İstanbul’da kurulduğunda devlete ait haberleşme evrakı baş-
ta olmak üzere mektup taşıma işlevi bulunan kuruluşumu-
zun bugün Türkiye’nin dört bir yanında çok çeşitli alanlarda 

One of the most rooted corporations of Turkey, the PTT 
Corp. grows, constantly renews itself and progresses 
in the way of becoming a global brand. How do you 
evaluate this breakthrough by the PTT? 

Since the day it was established, the PTT Corp. continued its ef-
forts with an understanding of service that looks for innovation 
and searches for the better. In the recent period, it grew with a 
gratifying performance and continues to do so. Our national 
organization is making progress towards its goal of becoming 
a global brand with cooperation and harmony, by placing the 
serevices offered to citizens in the center, by doing what has 
never been done before, and by enhancing further what has 
already been done. While many developments occur in the sec-
tors of e-commerce, logistics, financial services, and the market 
competition in these fields reaches it peak, it is extremely im-
portant both for our corporation and for our country’s future 
targets  the PTT Corp. follows an innovative policy which is not 
satisfied with what it has, which targets the better, and which 
makes efforts to always offer the best service. 

Today, the PTT Corp. operates in the fields of cargo-
logistics, insurance, banking and e-commerce as well as 
the traditional postal services by using the advantage of 
its credibility and its wide network throughout Turkey. 
What are your opinions on the fact that the  PTT offers 
services to citizens in every field of life?

The PTT Corp. is one of the most rooted corporations of Tur-
key. However, I think that this definition is deficient. The PTT is 
not only the most rooted corporation of Turkey, but also one of 
those which is open to development, which is global, successful, 
and has a future as promising as its past. The fact that our cor-
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hizmet vermesi bunun en güzel kanıtıdır. PTT haberleşmede 

Türkiye’nin en büyük markası. Bankacılıkta, lojistik ve kargo 

hizmetlerinde, e-ticarette ise bir marka haline geliyor. Teşki-

latımızın bu kadar geniş bir yelpazede hizmet vermesi ve bunu 

büyük bir başarıyla sürdürmesinde Genel Müdürümüz başta 

olmak üzere, ofis memurundan sahadaki arkadaşlarımıza 

büyük PTT ailesinin millete hizmet yolunda bıkmadan, usan-

madan, mesai mefhumu gözetmeden çalışmasının büyük payı 

vardır.

PTT’nin önümüzdeki dönemde en önemli hedeflerin-
den biri “her vatandaşın bulunduğu noktadan hangi 
yöne giderse 20 dakika içinde bir PTT işyerine ula-
şabilmesi”. Kurumun ülkemiz genelinde pek çok yeni 
işyeri açarak hizmet ağını daha da genişletme arzu-
sunu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Teşkilatımız 40 bin kişiyi aşkın ailesi, sayısı 4 bin 500’ü geçen 
işyeriyle Türkiye’nin en ücra köşelerinde bile faaliyet gösteri-
yor. Gerektiğinde posta, kargo-lojistik ve bankacılık işlemle-
rini gerçekleştirebilmek için mobil işlem araçlarıyla hizmeti 
vatandaşın ayağına götürüyor. Hiçbir bankanın olmadığı 
2 bine yakın yerde bankacılık hizmeti sunuyor. Biz bununla 
yetinmiyoruz. PTT’miz hizmet verdiği alanların sürekli geliş-
mesi nedeniyle büyümeli, yenilenmeli, hep üstüne koymalı. 
Teşkilatımızın en önem verdiği değerlerden biri vatandaşın 
hayatını kolaylaştırmaktır. En iyi hizmeti vatandaşın ayağına 
götürmek için işyeri sayımızı artırıyor, yeni çalışma arkadaş-
larıyla PTT ailemizi daha da genişletiyoruz.

poration, which had the function of delivering letters, namely 
the documents of the state when it was established 177 years 
ago in İstanbul, serves today in several fields in four corners of 
Turkey is the best proof of that. The PTT is the greatest name of 
Turkey in communication. It is becoming a brand in banking, 
logistics and cargo services as well as e-commerce. The persis-
tent work of the great PTT family, especially our Director-Gen-
eral,  from office clerks to our colleagues in the field without 
taking into consideration office hours in serving the nation has 
a great share in the fact that our corporation offers such a wide 
range of services and maintains it with great success. 

One of the most important future targets of the PTT 
is that “every citizen should reach a PTT branch in 
20 minutes no matter to which direction he goes from 
where he is”. How do you evaluate the organization’s 
will to broaden its service network by opening many 
new branches throughout the country? 

With its family of over 40 thousand members and its branches 
amounting to 4 thousand 500, our corporation operates even 
in the most remote corners of  Turkey. When needed, it brings 
the service to citizens’ doorstep with its mobile operation ve-
hicles in order to carry out post, cargo-logistics and banking 
operations. It offers banking services in approximately 2 thou-
sand places where there is no bank. We aren’t satisfied with 
that. Since its fields of services widen continously, our PTT 
should grow, renew itself, and always keep building on what it 
already has. We increase our number of branches to bring the 

“Teşkilatımızın en önem verdiği 
değerlerden biri vatandaşın 
hayatını kolaylaştırmaktır.”

“One of the values to which our 
organization attaches importance 
is to facilitate the life of citizens.”
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“Yenilenmeyi 
sürdürmek, daha da 
gelişmek ve büyümek 

durumundayız.”
“We have to 

maintain innovation, 
develop even more 
and grow further.”

Bakanlığınız himayesinde ger-
çekleştirilen, sizin de büyük 
katkı sunduğunuz ve her aşa-
masını yakından takip ettiğiniz 
26. Dünya Posta Kongresi’nde 
ülkemiz, dolayısıyla PTT, UPU 
İdari Konsey Başkanlığı’nı 
2020 yılına kadar devraldı. 
PTT’yi küresel posta sektörün-
de söz sahibi ve karar alıcı bir 
noktada konumlandıran bu ge-
lişmeyle ilgili görüşlerinizi öğ-
renebilir miyiz?

PTT’miz 15 Temmuz hain darbe 
girişimine rağmen 160’a yakın ül-
keden yaklaşık 2 bin delegenin ka-
tıldığı Kongre’yi büyük bir başarıy-
la tamamladı. Dünya Posta Birliği 
(UPU) İdari Konseyi, Birliğin tüm 
faaliyetlerinden sorumlu temel or-
ganlarından biridir. Konsey’in Baş-
kanlığını yürütmek demek posta 
alanında hayata geçirilecek politi-
kaları belirlemek, posta hizmetle-
rinin çağın gerekleri doğrultusunda 
modernize olabilmesi için kararlar 
almak, Birliğin mevzuatını, tüzü-

best service to citizens; we further 
expand our PTT family with our 
new colleagues. 

At the 26th Universal Postal 
Congress which was carried 
out under the auspices of your 
Ministry, and to which you 
made a major contribution, 
our country, therefore the 
PTT, took over the Chair of 
the Council of Administration 
until 2020. Can we have your 
evaluations regarding this 
development that put the PTT 
in a decision-making position 
where it will have a say in the 
global postal sector? 

Despite the treacherous coup at-
tempt of 15 July, our PTT completed 
the Congress in which 2 thousand 
delegates from approximately 160 
countries participated. The Univer-
sal Postal Union (UPU) Council of 
Administration is one of the basic 
organs responsible for all the activi-
ties of the Union.



ğünü, idari ve hukuki sorunlarını incelemek, yıllık bütçeyi 
onaylamak, üye ülkeler arasındaki koordinasyonu sağlamak 
demektir. PTT’miz Birliğin tüm çalışmalarını yakından takip 
ederek, toplantılarına azami düzeyde katkı sunarak ve söz 
konusu görevleri en iyi şekilde yerine getirerek İdari Konsey 
Başkanlığı’nı layıkıyla yürütmektedir. Bu da PTT’miz adına 
gurur duyduğumuz bir hadisedir.

PTT 23 Ekim’de 177’nci yaşını kutlayacak. Tarihi bu 
kadar eskilere dayanan bir kurumun teknoloji ve 
inovasyonu önemseyen, dinamik bir yapıya sahip ol-
masıyla ilgili neler söylemek istersiniz?

Teşkilatımızın geçmişi neredeyse iki asır öncesine uzanıyor. 
PTT’nin telekomünikasyon kısmı ayrıldığında “Bir çınar ka-
derine terk ediliyor” denmişti. Herkes gördü ki yenilenmeyi 
hedef edinirseniz yok olmuyorsunuz. Günümüzde gelişen tek-
noloji, bilişim ve iletişim, e-ticaret, lojistik gibi kavramların 
insanların hayatının her alanına girdiği bir dönemde, bizim 
de buna ayak uydurmamız ve hedeflerimizi geleceğe taşıma-
mız çok önemli. Evet, PTT teknoloji ve inovasyonu önemsiyor, 
faaliyetlerini enerjisini hiç düşürmeden yürütüyor. Ancak ye-
nilenmeyi sürdürmek, daha da gelişmek, daha da büyümek 
durumundayız. Ülkemizin geçmişinde kaderine paydaş olan 
PTT’nin ülkemizin geleceğinde de önemli yeri vardır.  PTT’mi-
zin 177’nci yaşını kutluyor, nice başarı dolu yıllar diliyorum.

Chairing the Council means determining the policies which will 
be carried into effect in the field of post, taking decisions so that 
the postal services will be modernized according to the needs of 
the era, analyzing the legislation, code as well as the adminis-
trative and legislative problems of the Union, approving the an-
nual budget and ensuring the coordination between the member 
states. Our PTT duly performs the duty of the Chair of the Coun-
cil of Administration by following closely all the works of the Un-
ion, contributing to its meetings at maximum and by carrying 
out the duties in question in the best way. This is what we are 
proud of in the name of our PTT. 

On 23 October, the PTT will celebrate its 177th 
anniversary. What would you like to say about 
an organization which has such an old history 
transforming into a dynamic structure that attaches 
importance to technology and innovation? 

The history of our organization dates back to almost two cen-
turies ago. When the telecommunication part of the PTT was 
separated, it was said, “A plane tree is abandoned to its fate”. 
Everyone witnessed that when you target innovation, you do not 
disappear. Today, in a period when concepts such as developing 
technology, informatics and communication, e-commerce, logis-
tics have made it into people’s lives, it is very crucial that we keep 
up with it and carry our targets to the future. Yes, the PTT attach-
es importance to technology and innovation, and carries out its 
activities without losing any of its energy. However, we have to 
maintain innovation, develop and grow further. The PTT Corp., 
which shared the same fate in our country’s history, also has an 
important place in its future. I extend my congratulations for the 
177th anniversary of our PTT, and wish for many years of success. 
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Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi bu yıl 177’nci yaşını 
kutluyor. Teşkilat, geçmişte kuruluş yıldönümlerini kutlamak 
amacıyla anma pulları basarak tedavüle sunmuştur.

PTT’nin 1940’ta bastığı Postanın 100. Yıldönümü konulu dört 
parçalık seride atla ve deniz yoluyla posta taşımacılığı, posta 
dağıtıcılarının eski ve yeni üniformaları ile Sirkeci Postanesi 
tasvir edilir.

2015 yılında tedavüle sunulan, PTT’nin Kuruluşunun 175. 
Yılı konulu dört parçalık seride haberleşme teknolojisindeki 
değişim eski ve yeniye dair görsellerle karşılaştırmalı olarak 
yansıtılmıştır.

This year, the Post and Telegraph Organization Corporation 
celebrates its 177th anniversary. In the past, the organization 
has printed and issued commemorative stamps with the aim of 
celebrating its establishment anniversaries.

In the 4-piece series themed the Centenary of the Post printed 
by the PTT in 1940, horseback and sea way postal carriage, the 
former uniforms of postal dispatchers and the new ones, and 
the Sirkeci Post Office are depicted.

Put into circulation in 2015, the four-piece series themed the 175th 
Anniversary of the Establishment of the PTT features compara-
tive visuals related to the old and new reflecting the changes in 
communication technology.

Pullar
Stampslife

Yıldönümü pulları
Anniversary stamps
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Türkiye destinasyonları
Destination:Turkey

Her köşesi huzurlu
her mevsim büyüleyici
Yedigöller
Peace in every corner,  
ravishing in each season
Yedigöller

Türker Beşe

life

Her köşesi adeta cennetten bir parça 
olan Karadeniz Bölgesi’nin batısında yer 
alan Yedigöller Millî Parkı, Bolu, Zongul-
dak ve Düzce illerinin kesiştiği bölgede 
yer alır. Bolu’nun Mengen ilçesinden ve  
Ankara-İstanbul karayolundan rahatlıkla 
ulaşılabilen Millî Park, her mevsim doğa-
severlerin ilgisini çeker. Yedigöller özellikle 
sonbaharda renk değiştiren ve dökülen yap-
rakların oluşturduğu görüntüyle bambaşka 
bir güzelliğe bürünür.

The Yedigöller (Seven Lakes) National Park, 
each corner of which is almost a part of heav-
en, and which is situated to the west of the 
Black Sea region, is located in a zone where 
Bolu, Zonguldak and Düzce intersect. The Na-
tional Park, which can be easily reached from 
the Mengen district of Bolu as well as the An-
kara-İstanbul highway, grabs the attention 
of nature lovers every season. Especially in 
autumn, Yedigöller transforms into a quite 
different beauty with the scene created by the 
color-changing and falling leaves. 
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1965 yılında millî park ilan edilen Yedigöller Havzası 1600 
hektardan daha geniş bir alanı kaplar. Bulunduğu coğrafya-
nın fazla engebeli olmasından ötürü meydana gelen heyelan-
ların vadilerin önünü kapatması sonucu oluşan 7 adet göl, 
bölgeye hem adını hem de harika bir manzara armağan eder. 
26 bin metrekareye yakın bir alana sahip Büyükgöl, parkta 
bulunan göllerin en büyüğü olmasının yanı sıra 1969 yılında 
buraya kurulan istasyonla ülkemizde alabalık üretilen ilk yer 
olmuştur. Diğer göllerin isimleri ise Seringöl, Deringöl, Naz-
lıgöl, Küçükgöl, İncegöl ve Sazlıgöl’dür.

The Yedigöller Basin, declared a national park in 1965, occu-
pies an area  of over 1.600 hectares. The seven lakes, which 
were formed as a result of the landslides that occurred because 
of the rough terrain shedding the valleys, gift the region its 
name as well as the beautiful scenery. Büyükgöl, which covers 
an area of  approximately 26 thousand squaremeters, is the 
biggest among the lakes of the park and the first place to pro-
duce trout with the station established there in 1969. The names 
of the other lakes are Seringöl, Deringöl, Nazlıgöl, Küçükgöl, 
İncegöl and Sazlıgöl. 

1965 yılında millî park ilan edilen Yedigöller Havzası 1600 hektardan daha geniş 
bir alanı kaplar.

The Yedigöller Basin, declared a national park in 1965, occupies an area  
of over 1.600 hectares.



Mayıs ve eylül ayları arasında Büyükgöl ve Deringöl’de ücret 
karşılığı sportif olta balıkçılığı yapılmasına izin verilen Millî 
Park, pek çok yaban hayvanına ve yüzün üzerinde kuş türüne 
de ev sahipliği yapar. Yedigöller, ayı, yaban domuzu, kurt, tilki, 
sincap, sansar, karaca, geyik ve tavşan gibi hayvanların yanı 
sıra yabani ördek, yabani güvercin ve keklik gibi kuşların da 
yuvası konumundadır. Göllerde göl alası ve gökkuşağı alaba-
lığı bulunur. Ayrıca Millî Park’ın içinde yer alan geyik üretme 
istasyonu da doğaseverlerin ziyaretine açıktır.

The National Park, where sportive hand-line fishing is allowed 
for a fee between May and September in Büyükgöl and Der-
ingöl, hosts many animals and over a hundred bird species. 
Yedigöller is home to animals such as bear, wild boar, wolf, fox, 
squirrel, weasel, roe, deer and rabbit as well as birds such as 
canvasback duck, wild pigeon and partridge. Salmo lacustris 
and rainbow trout are found in the lakes. Moreover, the deer 
reproduction station in the national park is open to visit by na-
ture lovers. 
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Yedigöller Millî Parkı sadece gölleriyle değil, zengin bitki çe-
şitliliğiyle de adından söz ettirir. Ülkemizin en karışık doğal 
ormanı niteliğindeki parkta en çok rastlanan ağaç türü ka-
yındır. Bunun yanı sıra ormanda gürgen, kızılağaç, akçaağaç, 
karaağaç, meşe, titrek kavak, sarıçam, karaçam, köknar, fın-
dık, ıhlamur ve dişbudak ağaçları bulunur. Ayrıca ormanda 
porsuk gibi nesli azalmakta olan bitki türleri de yer alır. Yük-
sek boylu ve düzgün gövdeli bu ağaçlar, özellikle sonbahar 
mevsiminde apayrı bir güzelliğe bürünür. İç içe bulunan bu 
kadar çeşit ağaç, sonbaharda tablolara yakışacak rengarenk 
bir görüntü sunar. Ayrıca parkta zambak, siklamen, çiğdem 
ve orkide gibi çiçekli türlerin de dahil olduğu yaklaşık 250 
adet bitki türü bulunur.

The Yedigöller National Park makes its mark not only with its 
lakes but also with its diversity of plants. In the park, which is 
the most mixed natural forest of our country, the most prevalent 
tree is fagus. In addition to this, hornbeam, brazilwood, alder, 
elm, oak, quaking aspen, pine, black larch, fir, hazel, linden and 
ash trees are found in the forest. Moreover, there are endan-
gered plant species such as yew in the forest, as well. These trees, 
which are long and which have smooth boles, transform into a 
different beauty especially in the autumn. All these types of trees 
intertwined offer a colorful beauty which is worthy of paintings. 
In addition to that, in the park, there are approximately 250 
plant species that include  flowering ones such as lily, cyclamen, 
sunflower and orchid. 
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Millî Park’ın içinde bulunan Kapankaya 
Manzara Seyir Yeri, Yedigöller’in en güzel 
yerlerindendir. 1380 metre rakıma sahip 
olan bu bölgeden gölleri ve ormanı göz 
alabildiğince seyretmek mümkündür. Ba-
kılan her yerde ayrı bir tablo, ayrı bir fo-
toğraf karesi görmenin mümkün olduğu 
Kapankaya Manzara Seyir Yeri, özellikle 
sonbaharda renkten renge giren ağaçların 
ve dökülen yaprakların oluşturduğu kom-
pozisyonla fotoğraf meraklılarının uğrak 
yeri konumundadır. Ayrıca buraya çıkan 
güzergah üzerinde bir adet anıt ağaç yer 
almaktadır.  

Located in the National Park, the 
Kapankaya Hill is one of the most beautiful 
places of Yedigöller. It is possible to watch 
the lakes and the forest as far as the eye can 
see in this region which has an altitude of 
1380 meters. The Kapankaya Hill, where it 
is possible to see a different painting, a dif-
ferent photo frame all around, is frequent-
ed by those interested in photography with 
the composition formed by its trees chang-
ing colors and its falling leaves in autumn.  
Furthermore, on the route heading here, 
there is a monumental tree.  

Yedigöller Millî Parkı sadece gölleriyle değil, zengin bitki çeşitliliğiyle de 
adından söz ettirir.

The Yedigöller National Park makes its mark not only with its lakes but also with its 
diversity of plants. 



Millî Park’ın içinde özel olarak ay-
rılmış 1 hektarlık alanda çadırla 
veya karavanla kamp yapmak müm-
kündür. Ayrıca parkın içinde bulu-
nan piknik alanları, yürüyüş yolla-
rı, şelaleler ve çok çeşitli bitki türleri 
günübirlik ziyaretçilere unutulmaz 
anlar vadeder.

It is possible to tent or caravan camp 
in the exclusively allocated area of 
1 hectare inside the National Park. 
Moreover, picnic areas, hiking trails, 
waterfalls and a great variety of 
plant species offer incredible mo-
ments for excursionists.
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Millî Park’ın içinde özel olarak ayrılmış 1 hektarlık alanda çadırla veya 
karavanla kamp yapmak mümkündür.

It is possible to tent or caravan camp in the exclusively allocated area of 1 hectare 
inside the National Park.

Millî Parklar’da 
HGS kolaylığı
Millî Parklar’a giriş ücretini  
HGS ile karşılayabilirsiniz. 



Millî Parklar’da 
HGS kolaylığı
Millî Parklar’a giriş ücretini  
HGS ile karşılayabilirsiniz. 
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Post-EXPO 2017’ye 
PTT A.Ş. damgası

PTT Corp. makes its mark 
on Post-EXPO 2017

Posta sektörünün en prestijli etkinliklerinden Post-EXPO, 
26-28 Eylül 2017 tarihleri arasında İsviçre’nin Cenevre ken-
tinde düzenlendi. 90’dan fazla ülkenin yaklaşık 3 bin 500 
katılımcıyla iştirak ettiği Post-EXPO 2017’de sektörle ilgili 
sorunlar ve çözüm önerileri dile getirildi, alandaki son ge-
lişmeler tanıtıldı. Küresel posta sektörünün nabzını tutan 
etkinlik, sektörün önde gelen isimlerini ve öncü firmalarını 
bir araya getirdi. 

Post-EXPO, one of the most prestigious events of the postal sec-
tor, was organized in Geneva, Switzerland on 26-28 September 
2017. At Post-EXPO 2017, attended by over 90 countries with 
around 3 thousand 500 participants, sector-related problems 
and solution proposals were brought forward, and the latest de-
velopments in the field were presented. Keeping close watch on 
the postal sector, the event brought together major figures and 
leading firms of the postal sector.

life
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Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT A.Ş.) etkinlik-
te ülkemizi büyük başarıyla temsil etti. Dünya Posta Birliği 
(Universal Postal Union-UPU) İdari Konsey Başkanı unva-
nıyla Post-EXPO 2017’nin açılış konuşmasını yapan PTT A.Ş. 
Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, 
Dünya Posta Birliği’nin sektörü daha ileriye taşımak için öz-
verili bir şekilde bütün uzmanlarıyla çalıştığını ifade etti. 
Posta sektörünün, dünyadaki değişimlere paralel olarak bir 
dönüşüm tecrübe ettiğini ve geleneksel posta hizmetlerinin 
yanı sıra farklı alanlarda da faaliyet gösterdiğini kaydeden 

The Post and Telegraph Organization Corporation (PTT Corp.) 
represented our country with major success at the event. Deliv-
ering the opening speech of Post-EXPO 2017 as the Universal 
Postal Union (UPU) Council of Administration Chair, PTT Corp. 
Chairman of Board and Director-General Kenan Bozgeyik 
stated that the Union works with all of its experts to carry the 
sector even further. Indicating that the postal sector, in parallel 
with the developments in the world, is experiencing a transfor-
mation and operating in different fields in addition to offering 
traditional postal services, Bozgeyik went on to add: “In order 

Bozgeyik, sözlerini şöyle sürdürdü: “Posta sektörümüz dün-
ya insanlarının mutluluğu, huzuru ve iletişiminin kolaylaş-
tırılması için daha modern bir sektör haline dönüşmek ama-
cıyla hızlı bir değişim yaşamakta. Biz de kendi ülkemizde bu 
değişimi, yenileşmeyi, modernleşmeyi hızlı ve başarılı bir 
şekilde yönetmekteyiz.” Post-EXPO 2017 açılış konuşmasın-
da sektördeki yeniliklere ve etkinlik boyunca ele alınacak 
konulara değinen Bozgeyik, posta sektörünün önümüzdeki 
yıllarda etkinliğini ve kârlılığını artıracağına olan inancını 
ifade etti.

to transform into a more modern sector so that the happiness, 
peace and communication of the people of the world are facil-
itated, a rapid transformation is being experienced. And we 
are quickly and successfully steering this change, renewal and 
modernization in our country.” Touching upon the innovations 
in the sector and the themes to be treated throughout the event 
during his Post-EXPO 2017 opening speech, PTT Corp. Chair-
man of Board and Director-General Kenan Bozgeyik expressed 
his belief that the sector will further enhance its efficiency and 
profitability in the following years. 



32

Ülkemiz panel ve sunumlarda başarıyla temsil 
edildi

Post-EXPO 2017 çerçevesinde PTT A.Ş. Genel Müdür Yardım-
cısı Adil Zembat, “Küresel Gelişmeler ve Dönüşüm” paneline 
konuşmacı olarak katıldı. Konuşmasında posta sektörünün 
içinde bulunduğu dijital dönüşümün, stratejik önemini artır-
dığını ifade eden Adil Zembat, “21. yüzyılın teknoloji ve ile-
tişim alanında sahne olduğu gelişmelerin tüm dünya vatan-
daşlarına olumlu yansıması, millî ekonomilere büyük ölçüde 
katkı sağlaması ve bu yönde geliştirilen politikaların küresel 
ölçekte başarıya ulaşması için posta sektörü kritik önem taşı-
maktadır” dedi. PTT A.Ş.’nin son dönemdeki atılımlarına da 
değinen Zembat, “İnovasyonu şirket politikamızın bir parçası 
haline getirdik” değerlendirmelerinde bulundu. Genel Müdür 
Kenan Bozgeyik’in Başdanışmanı Cumali Yüksek ise Post-
EXPO 2017’de “Türkiye’de E-Ticaretin Büyümesi” başlıklı 
bir sunum gerçekleştirdi. Sunumunda dünyada ve Türkiye’de 
e-ticaretin mevcut durumuna ilişkin bilgi aktaran Yüksek, 
alandaki gelişmeler sayesinde küçük ve orta ölçekli girişim-
lerin yeni müşteri ve pazarlara daha kolay erişebildiğini ifade 
etti.

Our country successfully represented in panels 
and presentations

Within the framework of Post-EXPO 2017, PTT Corp. Vice Di-
rector-General Adil Zembat attended the panel “Global De-
velopments and Transformation” as speaker. Expressing that 
the digital transformation experienced by the postal sector 
enhances its strategic importance, “The postal sector is of criti-
cal significance in order for the technological and communica-
tional developments of the 21st century to be reflected positively 
on the citizens of the world; so that major contribution may 
be made to national economies, and so that the policies devel-
oped in this direction achieve global success,” stated Zembat. 
Also touching upon the PTT’s latest leaps, Zembat affirmed, 
“We have rendered innovation a part of our company policy.” 
PTT Corp. Chairman of Board and Director-General Kenan  
Bozgeyik’s Chief Advisor Cumali Yüksek, on the other hand, 
delivered a speech titled “E-Commerce Growth in Turkey”. Re-
laying information on the current status of e-commerce in the 
world and in Turkey, Yüksek indicated that owing to the devel-
opments in the field, small and medium sized enterprises can 
now reach new customers and markets easier.
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Kargomat 7/24’e yoğun ilgi

PTT A.Ş., Post-EXPO 2017’de Ar-Ge faaliyetleriyle de göz dol-
durdu. Etkinlik çerçevesinde, Türk mühendis ve üreticilerin 
işbirliğiyle hayata geçirilen yerli ve millî Kargomat 7/24 ciha-
zının tanıtımı yapıldı. UPU Genel Sekreteri Bishar Hussein 
ve etkinlik katılımcılarından büyük ilgi gören cihaza ilişkin 
bilgi aktaran Genel Müdür Kenan Bozgeyik, Kargomat 7/24 
sayesinde vatandaşların kargolarını 7 gün 24 saat teslim 
alabileceklerini söyledi. PTT’nin hayatı kolaylaştırmayı ve 
dünya standartlarında hizmet vermeyi amaçladığını belirten 
Bozgeyik, “PTT olarak bankacılık, kargo, lojistik ve e-ticaret 
konularında hızlı bir teknoloji dönüşümünü gerçekleştiriyo-
ruz. Bunu 40 bin kişilik ekibimizle Sayın Cumhurbaşkanı-
mız, Sayın Başbakanımız ve Sayın Bakanımızın koyduğu di-
rektifler ve strateji sınırları içerisinde yapıyoruz ve ülkemize 
değer katmaya uğraşıyoruz” diye konuştu. Kargomat 7/24’ü 
inceleyen Bishar Hussein, söz konusu inovasyonu başarılı 
bulduğunu kaydederek, Türkiye’nin Post-EXPO 2017’de çok 
güçlü ve çok güzel şekilde temsil edilmesinden memnuniyet 
duyduğunu belirtti.

Kargomat 7/24 received major interest

At Post-EXPO 2017, the PTT Corp. also achieved major success 
with its R&D activities. Within the scope of the event, the local 
and national Kargomat 7/24 – realized through the collabora-
tion of Turkish engineers and producers – was promoted. Re-
laying information on the device, which attracted major interest 
from UPU Secretary-General Bishar Hussein and the partici-
pants, PTT Corp. Chairman of Board and Director-General 
Kenan Bozgeyik stated that thanks to Kargomat 7/24, citizens 
can receive their parcels 7 days a week, 24 hours a day. Express-
ing that the PTT aims to facilitate life and offer services at the 
global standard, Bozgeyik added, “As the PTT, we are realizing 
a rapid technological transformation in the fields of banking, 
cargo, logistics and e-commerce. We do this with our team of 40 
thousand under the guidance and strategy set by our esteemed 
President, esteemed Prime Minister and esteemed Minister, and 
try to add further value to our country.” Examining Kargomat 
7/24, Bishar Hussein stated that he evaluates the said innovation 
as successful and indicated that he is pleased that Turkey is rep-
resented very solidly and nicely at the Post-EXPO 2017.
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Bern Büyükelçisi Ilhan Saygılı: 
Türkiye, sağladığı katılım ve etkileyici sunumlarla  
Post-EXPO’da farkını ortaya koydu
Ambassador to Berne İlhan Saygılı:  
With its contribution and impressive presentations,  
Turkey distinguished itself at the Post-EXPO

Röportaj Interview: Pınar Çavuşoğlu

Türkiye Cumhuriyeti Bern Büyükelçisi Ilhan Saygılı, Türkiye ile Isviçre 
arasındaki ikili ilişkileri her boyutta daha ileriye taşıma arzusunda 

olduklarını dile getiriyor. 
Ambassador of the Republic of Turkey to Berne İlhan Saygılı states that they are willing to 
further enhance the bilateral relations between Turkey and Switzerland in every aspect. 

Röportaj
Interview
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Yaklaşık bir yıldır Türkiye’nin Bern Büyükelçiliği 
görevinde bulunuyorsunuz. İki ülkenin ilişkilerini 
pekiştirme açısından Bern’de Büyükelçilik düzeyin-
de hangi çalışmaları yürütüyorsunuz?

Demokrasimizi ve millî birliğimizi hedef alan menfur dar-
be teşebbüsünü izleyen dönemde, 14 Kasım 2016 tarihinde 
Bern’deki görevime başladım. Ülkemizdeki gelişmelerle ilgili 
olarak Avrupa genelinde gözlemlenen yanlış ve önyargılı ba-
kış açısının maalesef İsviçre basını ve kamuoyuna da hâkim 
olduğunu gördüm. Biz de Türkiye ile ilgili gerçek fotoğrafı İs-
viçre kamuoyuna aktarmaya öncelik verdik. Adeta bir sefer-
berlik ruhuyla İsviçreli dostlarımızı en doğru şekilde bilgilen-
dirmeye çalıştık. Ülkemize karşıt görüşleri kronikleşmiş belli 
kesimleri ikna etmek mümkün olmasa da İsviçreli dostları-
mızın önemli bir bölümünün geleneksel tarafsızlık kimlikle-
rini hatırlayarak görece dengeli bir tutum içine girdiklerini 
görmekten memnuniyet duyuyorum.   

Kuşkusuz, ülkemizin kurucu senedi Lozan Antlaşması’nın 
imzalandığı, özel tarihî bağlarımız olan İsviçre ile ikili ilişki-
lerimizi her boyutta daha ileri taşımayı arzu ediyoruz. Ticaret 
ve yatırım ilişkilerini geliştirmek üzere resmî temasların yanı 
sıra işadamı ziyaretlerini karşılıklı teşvik ediyoruz. Kültürel 
boyutta ülkemizin zenginliğini yansıtan konser ve sergiler 
düzenliyoruz. İki ülke arasında önemli bir köprü görevi gören 
buradaki 130 binlik Türk toplumunun beklenti ve taleplerine 
de yanıt vermeye gayret ediyoruz.  

You have been serving as Turkey’s Ambassador to 
Berne for around one year. In terms of reinforcing the 
relations between the two countries, what kinds of 
works do you carry out in Berne at the Embassy level?

I started my duty in Berne on 14 November 2016, during the 
timeframe following the abominable coup attempt targeting 
our democracy and national unity. I have seen that the flawed 
and biased perspective found throughout Europe related to the 
developments in our country is sadly prevalent among the Swiss 
press and public, as well. Thus, we have prioritized relaying the 
true situation regarding Turkey to the Swiss public. Almost with 
a spirit of mobilization, we tried to inform our Swiss friends in 
the most accurate way possible. Although it has not been possi-
ble to convince certain sections whose opposing ideas about our 
country have become chronic, I am pleased to see that an impor-
tant part of our Swiss friends recall their traditional identity of 
neutrality and adopt a relatively balanced stance. 

Certainly, we wish to further enhance our relations in every 
aspect with Switzerland, where the Treaty of Lausanne – our 
founding deed – was signed, and with which we have special 
historical ties. In addition to official correspondences aiming to 
enhance commerce and investment relations, we promote bilat-
eral business meetings. On the cultural level, we organize con-
certs and exhibitions that reflect the diversity of our country. We 
also put an effort in addressing the demands and expectations 
of the local Turkish community of 130 thousand, which serves as 
an important bridge between the two countries.
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Dünya Posta Birliği’nin (UPU) merkezi Bern’de bu-
lunuyor, posta sektörünün kalbi adeta orada atıyor. 
Merkezin Bern’de yer almasının şehirdeki yaşama 
ve şehrin dünya çapındaki önemine nasıl bir etkisi 
bulunuyor?

Nüfusu 130 bin civarında olan Bern’i Avrupa’nın canlı metro-
polleri arasında saymak mümkün değil. Ancak şehir, UNES-
CO tarafından Dünya Miras Listesi’nde koruma altına alın-
mış. Doğal güzelliği, sakin ve huzurlu ortamıyla yaşayanlara 
ve ziyaret edenlere keyif veriyor. Dünya Posta Birliği (UPU) ve 
Uluslararası Demiryolu Taşımacılığı Hükümetlerarası Örgü-
tü (OTIF)  gibi uluslararası kuruluşlar ile 90’dan fazla ülkenin 
Büyükelçiliği de şehre muhakkak bir canlılık getiriyor. UPU 
sayesinde Cenevre ve Zürih gibi daha bilinen İsviçre şehirleri-
nin yanında Bern’in adı da dünya çapında tanınıyor.    

90’dan fazla ülkenin yaklaşık 3 bin 500 katılımcıyla 
iştirak ettiği Post-EXPO, 26-28 Eylül tarihleri ara-
sında Cenevre’de gerçekleştirildi. Toplantıyla ilgili 
değerlendirmeleriniz nelerdir?

Dünyanın en önde gelen posta, kargo ve taşıma endüstri fuar-
larından olan Post-EXPO’da Türkiye, sağladığı katılım ve et-
kileyici sunumlarla farkını ortaya koydu. PTT’yi dünya mar-
kası yapma yolunda başarılı çalışmalar yapan Genel Müdür 
Sayın Kenan Bozgeyik’in inisiyatifiyle PTT de ilk kez bu fuara 
katıldı. 

The Universal Postal Union (UPU) is headquartered 
in Berne, and the heart of the postal sector in a 
sense beats there. What influence does the fact that 
the headquarters are located in Berne have on the 
life in the city and its global importance?

It is not possible to include Berne, which has a population of 
around 130 thousand, among the vivid metropolises of Europe. 
The city, however, is under protection by UNESCO in the World 
Heritage List. With its natural beauty, calm and peaceful at-
mosphere, it is a source of pleasure for locals and visitors alike. 
International organizations such as the Universal Postal Un-
ion (UPU) and the Intergovernmental Organisation for Inter-
national Carriage by Rail (OTIF) as well as the Embassies of 
over 90 countries certainly bring about vividness. Thanks to the 
UPU, Berne, among the better-known Swiss cities such as Gene-
va and Zurich, is also known of in the entire world.

Post-EXPO, attended by over 90 countries with 
around 3 thousand 500 participants, was organized 
in Geneva on 26-28 September. What are your 
evaluations regarding the meeting?

At the Post-EXPO, one of the leading post, cargo and transpor-
tation industry fairs of the world, Turkey distinguished itself 
with its contribution and impressive presentations. With the 
initiatives of Director-General Mister Kenan Bozgeyik, the PTT 
participated in this fair for the very first time.
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90 farklı ülkeden 3 bin 500 ziyaretçinin katıldığı, inovasyon, 
yeni trendler, e-ticaretin geleceği, akıllı teslimat yöntemleri 
ile sektörün karşı karşıya olduğu sınama ve fırsatların ele 
alındığı fuarda PTT’nin inovasyon ve yeni teknolojilerin kul-
lanılması boyutunda kaydettiği ilerlemenin herkes tarafından 
takdir edildiğini görmekten mutluluk duydum. Bu tür ulusla-
rarası etkinliklerde bayrağımızı dalgalandırmak önemli.

PTT, 2020 yılına kadar UPU’nun İdari Konsey Baş-
kanlığı’nı yürütecek. Bu durumun PTT ve iki ülke 
arasındaki ilişkilere etkisi hakkında neler söylemek 
istersiniz?

Ülkemizin ev sahipliğinde geçen yıl İstanbul’da düzenlenen 
26. Dünya Posta Kongresi gerek içerik gerek organizasyon 
olarak fevkalade başarılıydı. Burada da birçok yabancı dostu-
muzdan övgü dolu sözler işittim.

Ülkemizin, UPU İdari Konseyi’ne 26. Kongre’yi düzenleyen ev 
sahibi ülke olarak Başkanlık edecek olması, posta sektöründe 
öne çıkan konumumuzun somut bir göstergesidir. Başta Sayın 
PTT Genel Müdürü olmak üzere bu başarıda emeği geçen her-
kese şükranlarımı sunuyorum. 

PTT’nin dünya posta sektöründeki yeni eğilimleri izlemek 
ve yönlendirmek bakımından önemli bir sorumluluk üstlen-
diğini düşünüyorum. PTT Genel Müdürü Sayın Bozgeyik’in 
vizyoner kişiliği sayesinde UPU çalışmalarına katkı ve deste-
ğimizin artan oranda devam ettiğini görüyorum. UPU İdari 
Konsey Başkanlığı’nı yürütmemizin benim açımdan en güzel 
yanı ise PTT’nin değerli mensuplarıyla Bern’de daha sık bir 
araya gelebilmektir.

I was happy to see that the progress achieved by the PTT in 
terms of innovation and the usage of new technologies was held 
in high esteem by everyone at the fair attended by 3 thousand 
500 visitors from 90 different countries and in which innova-
tion, new trends, the future of e-commerce, smart delivery sys-
tems as well as the challenges and opportunities faced by the 
sector were treated. It is important to make our flag fly in such 
international organizations.

The PTT will serve as the UPU’s Council of 
Administration Chair until 2020. What would you 
like to say about the impact of that on the relations 
between the PTT and the two countries?

The 26th Universal Postal Congress, organized in İstanbul last 
year and hosted by our country, was exceptionally successful in 
terms of both content and organization. I have received many 
praises here from numerous  foreign friends, as well.

The fact that our country will chair the UPU Council of Admin-
istration as the host country of the 26th Congress is a tangible 
indicator of our prominent position within the postal sector. I 
offer my gratitude to everyone who has contributed to this suc-
cess, especially the esteemed PTT Director-General.

I think that the PTT undertakes an important responsibility 
in terms of keeping up with and steering the new trends in the 
postal sector. I see that our contribution and support to the ef-
forts of the UPU increasingly continue thanks to the visionary 
character of the PTT Director-General Mister Bozgeyik. For me, 
the best part of our Chairmanship of the UPU Council of Admin-
istration, on the other hand, is that I can more frequently come 
together with the esteemed members of the PTT in Berne.

“PTT’nin dünya posta sektöründeki 
yeni eğilimleri izlemek ve 

yönlendirmek bakımından önemli 
bir sorumluluk üstlendiğini 

düşünüyorum.”
“I think that the PTT undertakes an 
important responsibility in terms of 

keeping up with and steering the new 
trends in the postal sector.”
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Ek değerli anma pulları  
(1958-1979)

Filateli
Philately

Value added commemorative stamps (1958-1979)

Enver Uygun

Filatelistlerin yakından tanıdığı bir 
pulculuk geleneği olan ek değerli 
anma pulları, 9 Haziran 1958 tarih 
ve 7127 Sayılı Kanun’a göre yılda iki 
kez basılır. Ek değerli pullarda posta 
hizmetine karşılık tahsil edilen ücre-
te ilave olarak “+” işaretiyle belirtilen 
bir değer daha bulunur. Ek değerden 
elde edilen gelirin yüzde 75’i Kızı-
lay’a, yüzde 25’i Çocuk Esirgeme Ku-
rumu’na devredilir.

PTT’nin bastığı ilk ek değerli anma 
pulu 29 Ekim 1958’de tedavüle çıkan 
Cumhuriyet’in 35. Yıldönümü konulu 
üç parçalık seridir. 1959’dan itibaren 
yasada öngörüldüğü üzere her yılın 
emisyon programında iki kez ek de-
ğerli anma pullarına yer verilir. Tem-
muz ayında Göreme, Eylül ayındaysa 
15. Enternasyonal Tüberküloz Kon-
feransı konulu 105+10 kuruş bedelli 
pullar basılır.

Value added commemorative stamps, 
with which philatelists are quite famil-
iar, are printed twice a year accord-
ing to the Law Numbered 7127 dated 
9 June 1958. On value added stamps, 
there is another value denoted with a 
“+” in addition to the fee charged for 
the postal service. 75 percent of the 
revenues from the added value are 
transferred to the Red Crescent, and 
25 percent to the Society for the Pro-
tection of Children.

The first value added stamp issued by 
the PTT is the 3-piece series themed the 
35th Anniversary of the Republic dated 
29 October 1958. Starting from 1959, 
at least two value added commem-
orative stamps were included in the 
yearly emission program as foreseen 
in the law. 105+10 kuruş value stamps 
with the themes Göreme and the 15th 
International Tuberculosis Conference 
were printed in July and September 
respectively.

life
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1960 yılında tedavüle çıkan Manisa Mesir Bayramı konulu 
dört parçanın ikisinde Manisa Bimarhanesi, diğer ikisinde 
Manisa Sultan Camii ile Merkez Muslihittin Efendi görselle-
rine yer verilir. 23 Ekim 1960 tarihinde gerçekleştirilen nü-
fus sayımı anısına çıkarılan ek değerli pullar ise iki parçadan 
oluşur. 

1961’de Kandilli Rasathanesi’nin 50. Yılı konulu dört,  
UNICEF’in Kuruluşunun 15. Yılı konulu üç parçalık ek de-
ğerli anma pulları basılır. Ertesi yıl iki parçalık Dünya Sıt-
ma Eradikasyonu ve üç parçalık Çiçek konulu pullar tedavüle 
sunulur. 1963 yılında Umumi Ziraat Sayımı konulu iki parça 
ile Kızılay, Kızılhaç ve Kızılaslan sembollerine yer verilen Kı-
zılhaç’ın 100. Yılı konulu üç parçalık ek değerli anma pulla-
rı çıkarılır. 1964’te basılan beş parçalık Hayvanları Koruma 
Günü ile dört parçalık Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunları konulu 
anma pulları ek değerlidir. 

Featured on two of the Manisa Mesir Festival themed 4-piece 
issued in 1960 was the Manisa Hospital, and on the other two 
were the visuals of the Manisa Sultan Mosque, and Merkez Mus-
lihittin Efendi. The value added stamps issued to commemorate 
the census of 23 October 1960, on the other hand, were com-
posed of two pieces.

In 1961, 4-piece commemorative stamps were issued with the 
theme of the 50th Anniversary of the Kandilli Observatory, and 
3-piece ones with the theme of the 15th Anniversary of the Foun-
dation of UNICEF. The next year, the 2-piece World Malaria 
Eradication and the 3-piece Flower themed stamps were issued. 
In 1963, 2-piece value added commemorative stamps themed 
General Agriculture Inventory, and 3-piece ones themed the Cen-
tenary of the Red Cross featuring the symbols of the Red Cres-
cent, Red Cross and Red Lion, were released. The 5-piece Animal 
Protection Day and the 4-piece Tokyo Summer Olympic Games 
commemorative stamps issued in 1964 were value added.

1961’de Kandilli Rasathanesi’nin 50. Yılı konulu dört, UNICEF’in 
Kuruluşunun 15. Yılı konulu üç parçalık ek değerli anma pulları basılır.
In 1961, 4-piece commemorative stamps were issued with the theme of the  

50th Anniversary of the Kandilli Observatory, and 3-piece ones with the theme of 
the 15th Anniversary of the Foundation of UNICEF. 
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1965’te Çanakkale Zaferi’nin 50. Yılı ve Milletlerarası 2. Tütün 
Ticareti konulu üçer parçalık; 1966’da Tarihi Eserler konulu 
dört, Milletlerarası Fuarlar Birliği’nin 33. Kongresi konulu üç 
parçalık ek değerli anma pulları tedavüle sunulur. 1967’de ilk 
kez Europa/CEPT pullarına ek değer konur. Yılın ortak tasarı-
mı Belçikalı sanatçı Oscar Bonnevalle tarafından geliştirilen 
Çarklar konulu çalışmadır. 1967’nin diğer ek değerli anma 
pulu ise iki parçadan oluşur ve E-5 Karayolunun Tanıtılması 
konuludur.

1968’de Dünya Sağlık Teşkilatı’nın (WHO) 20. Yılı ile Kızı-
lay’ın 100. Yılı konulu ek değerli anma pulları basılır. 1969 
yılında NATO’nun 20. Yılı ile 21. Uluslararası Kızılhaç Kon-
feransı konulu ikişer parçalık anma pulları tedavüle sunulur. 
1970’te Avrupa Tabiatı Koruma Yılı konulu üç, Dünya Eskrim 
Şampiyonası konulu iki parçalık pullar emisyon programında 
yer alır. 1971, PTT’nin ek değerli anma pullarında çocuk tema-
sına yoğunlaştığı bir yıl olarak dikkat çeker. Bu yıl basılan üç 
parçalık Çocuk Esirgeme Kurumu’nun 50. Yılı ve UNICEF’in 
25. Yılı konulu pullar ek değerlidir. 

In 1965, value added commemorative stamps of 3 were issued 
with the theme of the 50th Anniversary of the Gallipoli Victory; 
in 1966, commemorative stamps of 4 and 3 with the themes of 
Historical Works and the 33rd International Fairs Union were 
printed. In 1967, Europa/CEPT stamps were given added value 
for the very first time. The common design of the year was the 
work themed Cogwheels developed by the Belgian artist Oscar 
Bonnevalle. The other value added stamp of 1967 was com-
posed of 2 pieces and had the theme of the Promotion of the E-5 
Highway.

In 1968, value added commemorative stamps with the themes 
of the 20th Anniversary of the World Health Organization 
(WHO) and the Centenary of the Red Crescent were print-
ed. Issued in 1969 were the 2-piece commemorative stamps 
themed the 20th Anniversary of NATO and the 21st International 
Red Crescent Conference. In 1970, 3 and 2-piece stamps were 
included in the emission program with the themes of Europe 
Nature Protection Year and World Fencing Championship re-
spectively. 1971 stands out as a year when the PTT focused on 
the theme of children in value added commemorative stamps. 
The 3-piece stamps of the 50th Anniversary of the Society for 
the Protection of Children and the 25th Year of UNICEF stamps 
were value added.

1965’te Çanakkale Zaferi’nin 50. Yılı konulu üç 
parçalık ek değerli anma pulları tedavüle sunulur. 

In 1965, value added commemorative stamps of 3 were issued 
with the theme of the 50th Anniversary of the Gallipoli Victory.
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1972’de Dünya Sağlık Günü ile Münih Olimpiyat Oyunları, 
1973’te İstanbul Teknik Üniversitesi’nin Kuruluşunun 200. 
Yılı ile Lozan Barış Antlaşması’nın 50. Yılı, 1974’te Dünya 
Nüfus Yılı ile Guglielmo Marconi’nin Doğumunun 100. Yılı, 
1975’te Dr. Albert Schweitzer’in Doğumunun 100. Yılı ile  
Namibia Günü, 1976’da Ziya Gökalp’in Doğumunun 100. Yılı 
ile Kuşlar konulu ek değerli anma pulları basılır. Bu zaman 
dilimindeki pullardan Münih Olimpiyat Oyunları üç, Kuşlar 
dört parçadan oluşur. Diğerleri tek parçalık ek değerli anma 
pullarıdır. 

Value added stamps were printed in 1972 with the theme of 
World Health Day and Munich Olympics; in 1973 with the theme 
of the 200th Anniversary of the Foundation of the İstanbul Tech-
nical University and the 50th Anniversary of the Lausanne Peace 
Treaty; in 1974 with the theme of World Population Day and the 
Centenary of Guglielmo Marconi’s Birth; in 1975 with the theme 
of the Centenary of Dr. Albert Schweitzer’s Birth and Namibia 
Day; in 1976 with the theme of the Centenary of Ziya Gökalp’s 
Birth and Birds. Among the said stamps, the Munich Olympics 
was composed of 3 pieces, and Birds of 4. The others are sin-
gle-piece value added stamps. 

1976’da Ziya Gökalp’in Doğumunun 100. Yılı ile 
Kuşlar konulu ek değerli anma pulları basılır. 

In 1976, value added commemorative 
stamps were printed with the theme of the 
Centenary of Ziya Gökalp’s Birth and Birds. 

1977 yılında tek parçalık Türkçenin Resmi Dil Oluşunun 700. 
Yılı ile iki parçalık 10. Dünya Enerji Konferansı, 1978’de dört 
parçalık Dünya Okullararası Spor Oyunları-GYMNASIADE 
78 ile iki parçalık Avrupa İnsan Haklarını ve Temel Özgür-
lükleri Koruma Sözleşmesinin 25. Yılı, 1979’da üç parçalık 
Dünya Çocuk Yılı ile turaç, toy, turna, ceylan ve yaban koyu-
nu çizimlerine yer verilen beş parçalık Avrupa Yaban Hayatı-
nı Koruma Yılı konulu ek değerli anma pulları basılır.

1980 ve sonrası ek değerli anma pullarımız Pttlife’ın gelecek 
sayısında yer alacaktır.

The 2-piece 10th World Energy Conference and the single-piece 
700th Anniversary of Turkish Becoming an Official Language 
were issued in 1977; the 4-piece World Intraschools Sports 
Games-GYMNASIADE 78 and the 2-piece 25th Anniversary of 
the European Convention for the Protection of Human Rights 
and Fundamental Freedoms in 1978; the 3-piece World Chil-
dren’s Year and the 5-piece European Wild Life Preservation 
Year featuring francolin, bustard, crane, gazelle and moufflon 
drawings in 1979. 

Our post-1980 value added stamps will be featured in the next 
issue of Pttlife.



Uzay Aracı Dışı Hareketlilik Ünitesi ekibine, 

Çeyrek asır önce “emu”nun 1 metre 82 santimetrelik,  
Avustralya menşeli, uçamayan bir kuş olduğunu ifade ettiği-
mi hatırlıyorum.* Bu görüşümde büyük oranda haklıydım. 

EMU, tarihin en çok fotoğraflanan uzay araçlarından biri 
oldu. Hiç şüphesiz bunun nedeni çok fotojenik olmasıydı. 
İçindeki çirkin kişiyi saklama özelliği de başarısında bir o 
kadar etkili oldu.  

Ancak gerçek güzelliği, işe yarıyor olmasıydı. Dayanıklı, 
güvenilir ve neredeyse sevimliydi.                     

Bunu mümkün kılan size çeyrek asırlık teşekkür ve tebrikle-
rimi iletiyorum. 

Saygılarımla,  
Neil A. Armstrong

14 Temmuz 1994 

To the EMU gang:

I remember noting a quarter century or so ago that an emu 
was a 6 foot Australian flightless bird. I thought that got most 
of it right.

It turned out to be one of the most widely photographed 
spacecraft in history. That was no doubt due to the fact that it 
was so photogenic. Equally responsible for its success was its 
characteristic of hiding from view its ugly occupant.

Its true beauty, however, was that it worked. It was tough, 
reliable and almost cuddly.

To all of you who made it all that it was, I send a quarter cen-
tury’s worth of thanks and congratulations.

Sincerely,  
Neil A. Armstrong

July 14, 1994

Neil Armstrong EMU ekibine yazdığı bu mektupta, kullandı-
ğı Uzay Aracı Dışı Hareketlilik Ünitesi’nden duyduğu mem-
nuniyeti belirtiyor ve başarılarından dolayı ekibi kutluyor. 

*Armstrong, “emu” kuşu ve Uzay Aracı Dışı Hareketlilik Üni-
tesi’nin (EMU) kısaltmalarının aynı olmasından hareketle 
kelime oyunu yapıyor.

In this letter which Neil Armstrong wrote to the Extravehicular 
Mobility Unit (EMU) gang, he expresses his appreciation for the 
spacesuit he used and congratulates the crew for their success.

Neil A. Armstrong’un kendisine 
uzay giysisi hazırlayan ekibe teşekkür mektubu
Neil A. Armstrong’s thank-you letter  to the crew who prepared his space suit 

Geçmişin postası
Post of the past
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YAYGIN İŞYERİ 
AĞIMIZLA SİZE 

 EN YAKIN 
MESAFEDEYİZ 

İSTEYİN
SİZİ MİSAFİR 

EDELİM
İNTERNET 
BANKACILIĞIYLA 
PTTBANK EVİNİZİN 
RAHATLIĞINDA HEP 
YANINIZDA

İSTEYİN
SİZE MİSAFİR 
OLALIM
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Bereketin ve çeşitliliğin ülkesi: Brezilya

Dünya destinasyonları
Destination:World

A country of abundance and diversity: Brazil

Yakup Imre

life

Sadece sambası ve futboluyla değil 
aynı zamanda Amazon Ormanla-
rı, plajları, Rio Karnavalı ve zengin 
kültürüyle dünya çapında haklı bir 
üne sahip olan Brezilya, her yıl mil-
yonlarca turisti ağırlayan eşsiz bir 
coğrafya. Amerika Birleşik Devlet-
leri’nin ardından Amerika kıtasının 
en kalabalık ikinci ülkesi Brezilya, 

Rightfully renowned in the entire world 
with not just its samba and football 
but also its Amazon Forest, beaches, 
Rio Carnival and rich culture as well, 
Brazil has a unique landscape that 
hosts millions of tourists every year. 
The second most populated country of 
the American continent following the 
United States of America, Brazil has for 
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Dünyanın en renkli ülkelerinden 
Brezilya, her yıl milyonlarca turisti 

ağırlayan eşsiz bir coğrafya.
Brazil, one of the most lively 

countries of the world, is situated 
on a unique geography that hosts 

millions of tourists each year.

Portekizli, İspanyol, Fransız ve Hollandalı kolonicilere yüzlerce 
yıl boyunca bereketini sundu.  Ülke, Afrika’dan getirilen köle-
ler, 20. yüzyılda çeşitli sebeplerle bu verimli topraklara göç eden 
Alman, İtalyan, Japon ve Polonyalı göçmenlerle birlikte birçok 
milletin iç içe geçtiği bir renkliliğe sahip oldu.

centuries offered its abundance to Portuguese, Spanish, French 
and Dutch colonialists. With the German, Italian, Japanese and 
Polish immigrants that migrated in the 20th century for various 
reasons, the country attained colorfulness where many nations 
are intertwined.
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Rio de Janeiro ve Sao Paulo gibi 
şehirlere oranla daha az bilinen ve 
nispeten genç bir şehir sayılan baş-
kent Brasilia, Brezilya’nın modern 
yapılarıyla dikkat çeken idare mer-
kezidir. Modern mimarinin dünya 
çapında tanınan isimlerinden Bre-
zilyalı mimar Oscar Niemeyer tara-
fından tasarlanan ve eğimli beton 
kolonları, cam çatısı ve üstündeki 
taçla dikkat çeken Brasilia Kated-

Lesser known compared to Rio de 
Janeiro and Sao Paulo and relatively 
younger, Brasilia is an administra-
tive center that grabs attention with 
its modern structures. Designed by 
Oscar Niemeyer, one of the world- 
famous personages of modern archi-
tecture, and striking with its sloping 
concrete columns, glass ceiling and 
the crown atop, the Cathedral of Bra-
silia, and the Palacio dos Arcos, yet 

rali, yine Niemeyer imzası taşıyan 
simetrik kemerleriyle etkileyici bir 
görünüm sunan ve Dışişleri Bakan-
lığı’na ev sahipliği yapan Palacio dos 
Arcos, Brasilia’nın en bilinen mima-
ri eserlerindendir. Yerli Halklar Mü-
zesi ve Sao Joao Bosco Kilisesi gibi 
eşine az rastlanır güzellikteki mi-
mari yapılar Brasilia’nın neden “Yeni 
Dünya’nın ütopik başkenti” olarak 
bilindiğini kanıtlar niteliktedir.

24-29 Ekim 2017 
tarihleri arasında 

başkent Brasilia’da 
Spesiyalize 

Dünya Pul Sergisi 
gerçekleştirilecek.

The Specialized World 
Stamp Exhibition will 
be held in the capital 

city of Brasilia on  
24-29 October 2017.

another masterpiece by Niemeyer 
and dazzling with its symmetrical 
arches and home to the Ministry of 
Foreign Affairs, are among Brasi-
lia’s best known works of architec-
ture. Uniquely beautiful architec-
tural works such as the Museum 
of Indigenous Peoples and the Sao 
Joao Church prove why Brasilia is 
known as the “utopic capital of the 
New World”.
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A developed center of industry and the biggest city of both 
the country and South America, Sao Paulo can be deemed the 
cultural and economical capital of Brazil. Known for its fes-
tivals and beaches, Sao Paulo hosts millions of tourists each 
year with its vivid nightlife and shopping malls appealing to 
shopaholics.

Rio de Janeiro, one of the first cities to spring to mind when 
Brazil is in question, is epically beautiful with its long beach-
es, tropical forests, damps and mountains. Situated at the 
center of the city, of 710 meters height and standing atop the 
Mount Corcovado, the Christ the Redeemer is a symbol of not 
just Rio de Janeiro but of Brazil. With a 2007 online poll, the 
statue was determined as one of the New Seven Wonders of 
the World.

Gelişmiş bir sanayi merkezi konumunda bulunan ve hem ül-
kenin hem de Güney Amerika’nın en büyük şehri olan Sao  
Paulo, Brezilya’nın kültür ve ekonomi alanlarındaki başkenti 
sayılabilir. Festivalleri ve plajlarıyla bilinen Sao Paulo, hare-
ketli eğlence hayatı ve alışveriş tutkunlarına hitap eden alış-
veriş merkezleriyle her yıl milyonlarca turisti ağırlamaktadır.

Brezilya denince akla ilk gelen şehirlerden Rio de Janeiro, 
uzun kumsalları, tropikal ormanları, bataklıkları ve dağları 
içine alan destansı bir güzelliğe sahiptir. Şehrin merkezinde 
yer alan, 710 metre yüksekliğe sahip Corcovado Dağı’nın te-
pesindeki ve sadece Rio de Janeiro’nun değil aynı zamanda 
Brezilya’nın da simgelerinden biri olan Kurtarıcı İsa Heykeli, 
2007 yılında internet üzerinden yapılan bir oylama sonucun-
da Dünyanın Yeni Yedi Harikası’ndan biri seçilmiştir.
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6 bin 500 bitki türüne ev sahipliği yapan Rio de Janeiro Botanik 
Bahçeleri, 396 metre yükseklikten Rio ve Atlantik manzarası 
sunan ünlü Kesmeşeker Dağı, dünyanın en bilinen plajların-
dan biri olan Copacabana, futbolseverler için bir mabet niteliği 
taşıyan Maracana Stadyumu, İmparatorluk Sarayı, ülkenin en 
prestijli müzelerinden biri olan Güzel Sanatlar Müzesi, tamam-
lanması yıllar süren ve her turistin ilgisini çeken Candelaria 
Kilisesi, mağara ve çağlayanlarıyla olduğu gibi hayvan çeşit-
liliği ve eşsiz bitki örtüsüyle de bilinen Tijuca Ormanı Rio de  
Janeiro’nun görülmesi gereken adreslerinin başında gelir.

Home to 6 thousand 500 plant species, the Rio de Janeiro 
Botanical Gardens; the famous Sugarloaf Mountain, which 
offers a view of Rio and the Atlantic from a height of 396 
meters; Copacabana, one of the most famous beaches of the 
world; the Maracana Stadium, a sanctuary for football lov-
ers; the Imperial Palace; the Museum of Fine Arts, one of the 
most prestigious museums of the country, and the Tijuca 
Forest, known for its caves, waterfalls and animal diversi-
ty and unique plantation, are among the hot spots of Rio de 
Janeiro.

Kısaca Amazon Ormanları olarak adlandırılan ve beş buçuk 
milyon metrekarelik alanıyla Amazon Havzası’nın büyük kıs-
mını kaplayan Amazon Yağmur Ormanları, dokuz ülkenin sı-
nırları içerisinde olmasına rağmen Brezilya’yla birlikte anılır. 
Kırk bin ağaç, iki bin kuş, iki bin iki yüz balık çeşidine ve yak-
laşık yüz otuz bin omurgasız hayvana ev sahipliği yapan bu 
eşsiz ormanların yüzde 60’ı Brezilya sınırları içindedir.

Briefly called the Amazon Forest and encompassing the major-
ity of the Amazon Basin with its surface area of five and a half 
million squaremeters, the Amazon Rain Forest is almost synon-
ymous with Brazil despite being part of nine different countries. 
60 percent of these unique forests that are home to forty thou-
sand trees, two thousand birds, two thousand two hundred fish 
species and around one hundred and thirty thousand inverte-
brates are within the borders of Brazil.
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Brezilya’da düzenlenen en ünlü organizasyonlardan biri hiç 
şüphesiz Rio Karnavalı’dır. Her yıl Paskalya tarihinden 
yedi hafta önce düzenlenen ve dört gün bo-
yunca sınırsız eğlencenin hüküm sürdüğü 
festivalde bulunmak için on binlerce turist 
akın akın Rio’ya gelir. Samba okullarının yarışmalarına 
sahne olan festival, renklerin iç içe geçtiği bir coşku ortamı 
sunar.

Brezilya yalnızca muhteşem doğası, karnavalı ve zengin kültü-
rüyle değil, futbolcularıyla da dünya çapında meşhurdur. Didi, 
Talisca ve Fernandão’nun da aralarında bulunduğu Brezilyalı 
onlarca futbolcu Türk takımlarında oynamaktadır.

Without doubt, the most famous event organized 
in Brazil is the Rio Carnival. Annually organ-
ized seven weeks prior to Easter and lasting four 

days, the festival of endless fun drives tens 
of thousands of tourists to Rio. The festival, 

where samba schools compete, offers an at-
mosphere of colorful euphoria.

Brazil is famous in the world not just with its amaz-
ing nature, carnival and rich culture, but 

with its footballers, as well. Tens of Brazil-
ian footballers including Didi, Talisca and 

Fernandão play in Turkish teams.

Brezilya’da düzenlenen en ünlü organizasyonlardan biri hiç şüphesiz  
Rio Karnavalı’dır. Sınırsız eğlencenin hüküm sürdüğü festivalde bulunmak için 

 on binlerce turist akın akın Rio’ya gelir. 
Without doubt, the most famous event organized in Brazil is the Rio Carnival. The festival 

of endless fun drives tens of thousands of tourists to Rio. 
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life
Kurumsal iletişiminizi güçlendirin
Strengthen your corporate communication

PTT A.Ş.’nin 2010 yılından bu yana 
sunduğu Birleşik Posta Hizmeti, 
fiziksel ve elektronik postayı bir 
araya getiriyor. Posta sektöründe 
sunulan elektronik hizmetlerin 
başında gelen Birleşik Posta, posta 
idarelerinin dijital dönüşümünün 
tamamlanmasında önemli bir adım 
olarak değerlendiriliyor.

Offered by the PTT Corp. since 2010, 
the Hybrid Mail Service brings 
physical and electronic mail to-
gether. One of the leading electronic 
services rendered in the postal sec-
tor, hybrid mail is evaluated as an 
important step in the completion 
of postal administrations’ digital 
transformation.

Birleşik Posta kapsamında kurum, 
kuruluş ve özel kişilerin ücreti 
ödenmiş fatura, sigorta poliçesi, 
banka ekstresi, tebrik, broşür, kut-
lama kartı gibi toplu gönderileri 
dijital ortamda alınıyor. Veri işleme 
süreçleri tamamlanan gönderiler, 
varış yerine en yakın Birleşik Posta 
Baskı Merkezi’ne iletiliyor.

Within the scope of Hybrid Mail, 
institutions’, establishments’ and 
private persons’ paid collective dis-
patches such as bills, insurance poli-
cies, bank statements, congratulato-
ry notes, brochures and celebrations 
are received on the digital platform. 
After the data processing is com-
plete, the dispatch is transmitted to 
the Hybrid Mail Printing Center that 
is closest to the destination.

Birleşik Posta Baskı Merkezi’ne ile-
tilen veriler burada yüksek teknoloji 
baskı makinelerinde basılıyor, gön-
derilerin zarflaması gerçekleştiriliyor 
ve ardından teslimat süreci başlıyor. 
Sıralama ve tasnifleme süreçlerinin 
hızla tamamlandığı Birleşik Posta 
sayesinde teslimat süreleri de kısalı-
yor. Birleşik Posta Baskı Merkezleri 
Ankara, İstanbul, İzmir, Erzurum ve 
Mersin’de bulunuyor. 

Data transmitted to the Hybrid 
Mail Printing Center is printed in 
high-technology machines, envel-
oped and then the delivery process 
begins. Owing to Hybrid Mail, which 
ensures the rapid completion of sort-
ing and classification processes, 
delivery time is shortened, as well. 
There are Hybrid Mail Printing 
Centers in Ankara, İstanbul, İzmir, 
Erzurum and Mersin.
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Toplu gönderilere ait bütün süreçle-
rin dijital ortamda gerçekleştirildi-
ği ve takibinin yapılabildiği Birleşik 
Posta sayesinde baskı ve gönderi 
maliyetlerinde önemli derecede 
tasarruf ediliyor. Hizmet, aynı za-
manda tedarik, stok ve tüketim 
malzemesi maliyetlerini de büyük 
ölçüde azaltıyor.

Hybrid Mail, in which all processes 
related to collective dispatches are 
carried out and tracked on the dig-
ital platform, considerably lowers 
printing and posting costs. The ser-
vice also saves on supply, stock and 
consumption material costs. 

Birleşik Posta, gönderici kurum-
lara azalan maliyetin yanı sıra tek 
bir noktadan süreç takibi, adres 
doğrulaması ve düzeltmesi yapma 
gibi avantajlar da sunuyor. Hizmet, 
kurumlar için kârlı bir tanıtım ara-
cı işlevi de görüyor. Uygun fiyata 
yüksek kaliteyle basılan tanıtım 
malzemeleri sayesinde kurumların 
pazarlama gücü artıyor.

In addition to lowering costs, Hy-
brid Mail also offers the advantage 
of tracking the process, and address 
verification and modification from 
a single point. The service is also a 
profitable means of promotion for 
institutions. Thanks to high-quality 
promotional material printed at af-
fordable prices, institutions’ promo-
tional strength is increased. 

Birleşik Posta kapsamında kişisel-
leştirilmiş çözümler geliştirilebiliyor. 
Hizmet kapsamında kişiye özel renkli 
baskı yapılabildiği gibi gönderilerin 
her sayfasına kişiye özel bilgi basıla-
biliyor.

Hybrid Mail also enables the devel-
opment of personalized solutions. 
Within the scope of the service, it is 
possible to make colored prints, and 
add personal information on each 
page.
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Millî iradenin taçlandığı gün
29 Ekim 1923
National will crowned
29 October 1923

Yakup Imre

life

Uzun yıllara dayanan tarihi boyunca birçok 
kez ölüm kalım mücadelesi veren Türk 
milletinin 20. yüzyılda ortaya koyduğu 

hayati başarılardan biri Kurtuluş Savaşı’nı 
kazanmaksa bir diğeri hiç şüphesiz bu savaşın 

ardından Cumhuriyet’i ilan etmektir. 
One of the vital successes shown in the  

20th century by the Turkish nation, which had 
fought for survival many times throughout its long 

history, was to win the War of Independence, 
whereas the other was to proclaim  

the Republic after this war. 
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23 Nisan 1920 tarihinde 
kurulan Büyük Millet Meclisi, 

Anadolu’nun her yanından gelen 
temsilcilerin katılımıyla açıldı. 

The Grand National Assembly 
was opened on 23 April 1920 
with the participation of the 
representatives who arrived 

from the four corners of Anatolia.

Osmanlı İmparatorluğu birçok yönden zayıf düşürülüp bil-
hassa 1900’lü yılların başında paylaşılmaya kalkışıldığında, 
bu devasa devletin sınırları içinde yaşayan insanlar şaşkın 
oldukları kadar hüzünlü, kızgın oldukları kadar karamsar 
bir ruh hali içindeydiler. Özellikle Balkan Harbi sonucunda 
yaşanan ayrılıklar Osmanlı İmparatorluğu’nun özünü oluş-
turan İstanbul ve Anadolu’da büyük bir acıyı beraberinde 
getirdi, ardından gelen I. Dünya Savaşı boyunca yaşananlar 
acıları misliyle artırdı. 

Mustafa Kemal’in 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun’a çıkma-
sıyla başlayan Millî Mücadele süreci, sadece düşman ordula-
rını vatan topraklarından atmak değil, aynı zamanda Türk 
yurdunun bağımsızlığını da korumak içindi. Samsun’un 
ardından Erzurum ve Sivas’ta kongreler düzenlendi. Bu 
kongreler yüzyıllardır Anadolu’da yaşayan ve bu bereketli 
toprakları ilelebet savunmak isteyen her kesimden ileri ge-
lenleri birleştiren bir yapı arz ediyordu. Bu yapıdan çıkan 
“Tek bir egemenlik vardır, o da milletin egemenliğidir. Mil-
letin egemenliğiniyse yine milletin azim ve kararı kurtara-
caktır” ilkesi tüm yurtta büyük bir karşılık buldu. Böylece 
23 Nisan 1920 tarihinde kurulan Büyük Millet Meclisi, Ana-
dolu’nun her yanından gelen temsilcilerin katılımıyla açıldı. 
Millî iradenin en büyük temsilcisi olan Büyük Millet Mecli-
si, öncelikle Mustafa Kemal Paşa’yı Meclis Başkanı seçti, ar-
dından işgal güçlerine karşı yurt genelinde mücadele kararı 
aldı. Bu kararla başlayan Kurtuluş Savaşı başarıyla devam 
etti ve Büyük Taarruz’la düşman ordularının Anadolu’dan 
atılmasıyla nihayete erdi. 

When the Ottoman Empire was weakened in many aspects and 
started to be shared in the beginning of especially the 1900s, the 
people living within the boundaries of this giant state were puz-
zled as well as sad, angry as well as pessimist. Especially the 
separations that emerged as a result of the Balkan War brought 
along a great sorrow in İstanbul and Ankara, which formed the 
basis of the Ottoman Empire; the following First World War in 
incrementally creased the pains suffered. 

The process of the National Struggle, which started with Musta-
fa Kemal’s landing in Samsun on 19 May 1919, was not only for 
sending the enemy armies away from the country; it was also 
to protect the independence of the Turkish homeland. Congress-
es were organized in Erzurum and Sivas after Samsun. These 
congresses had the structure that brought together the notables 
from all segments who lived in Anatolia and who wanted to de-
fend forever these fertile soils. The principle of “There is only one 
sovereignty and it belongs to the nation. The sovereignty of the 
nation will be procured by the determination and decision of the 
nation” was reciprocated throughout the entire country. There-
fore, the Grand National Assembly was opened on 23 April 1920 
with the participation of the representatives who arrived from 
the four corners of Anatolia. The greatest representative of the 
national will, the Grand National Assembly first chose Mustafa 
Kemal Pasha as the Parliamentary Speaker, then took the deci-
sion to fight against the enemy forces throughout the homeland. 
The War of Independence that started with this decision contin-
ued successfully and ended with the removal of enemy armies 
from Anatolia with the Great Offensive. 
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Osmanlı İmparatorluğu’ndan kalan son topraklar işgalciler-
den arındırılmış, Büyük Millet Meclisi’nin 1 Kasım 1922 ta-
rihinde aldığı kararla saltanat kaldırılmış, millet egemenliği 
yönünde büyük adımlar atılmıştı. 24 Temmuz 1923 günü İs-
viçre’nin Lozan şehrinde birçok devletin katılımıyla imzala-
nan Lozan Barış Antlaşması, Türk milletinin bağımsızlık ira-
desini tüm dünyaya duyurmuştu. Artık Türkiye bağımsız bir 
ülkeydi fakat devletin yönetim biçimi henüz belirlenmemişti. 

The last lands left from the Ottoman Empire were freed from the 
occupants, the sultanate was abolished with the decision taken 
by the Grand National Assembly on 1 November 1922 and great 
steps were taken in terms of national sovereignty. The Treaty 
of Lausanne, which was signed on 24 June 1923 in  Lausanne, 
Switzerland with the participation of many states, announced 
the Turkish nation’s will of independence to the entire world. 
Turkey was now an independent country, but the regime of the 
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Yapılan hazırlıklar giderek hızlanmış, 13 Ekim 1923 tari-
hinde Ankara yeni ülkenin başkenti ilan edilmişti. Bağım-
sızlığın kazanılmasında payı olan birçok kesimle yapılan 
görüşmelerin neticesinde 29 Ekim 1923 tarihinde Mustafa 
Kemal Paşa, taslağı hazırlanan Cumhuriyet önergesini Bü-
yük Millet Meclisi’ne sundu. Meclis, sunulan önergeyi kabul 
etti ve bu tarihten itibaren kurulan yeni devletin ismi Tür-
kiye Cumhuriyeti Devleti, devletin yeni yönetim biçimiyse 
cumhuriyet olarak belirlendi. Türkiye Cumhuriyeti Devle-
ti’nin ilk Cumhurbaşkanı ise Mustafa Kemal Paşa oldu. Ar-
tık egemenlik kayıtsız şartsız milletindi ve millet, kendini 
yönetme yetkisini hür iradesiyle seçtiği vekilleri aracılığıyla 
kullanacaktı.

country was not yet determined. Preparations picked up speed 
and Ankara was declared the capital of the new country on 13 
October 1923. As a result of the meetings with many sections 
who had their share in gaining the independence, on 29 Octo-
ber 1923, Mustafa Kemal Pasha tabled the motion of Repub-
lic – the draft of which was prepared – to the Grand National 
Assembly. The Assembly approved the motion; and after that 
date the name of the new country established was determined 
as the State of the Republic of Turkey whereas the new regime 
as republic.  The State of the Republic of Turkey’s first President 
was Mustafa Kemal Pasha. Now, sovereignty rested uncondi-
tionally on the nation and the nation was going to use it to rule 
itself through the deputies which it chose by free will. 

Her yıl 29 Ekim’de tüm Türkiye’de Cumhuriyet Bayramı kutlamaları 
gerçekleştirilir. Bayram coşkusu yurdun dört bir yanını sarar.

Every year, Republic Day celebrations take place in Turkey on  
29 October. A festive spirit surrounds the entire country.
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We all recognize Daniel Defoe as the English 
author of that very famous work, Robinson Cru-
soe. Defoe is also known for his opposition to 
the British rule. It is known that he was impris-
oned several times for his writing in which he 
criticized the administration and culture in his 
country, he was left hung for days on pillory for 
torture purposes and by this way he was trot-
ted out to public. Rumor has it that the famous 
author was a spy, as well. The proofs that Defoe 
was spying for the Ottoman Empire strengthen 
the possibility that he was the one who sent in-
formative letters to Ottoman statesmen with the 
signature “A Turkish Spy”.

Hepimiz Daniel Defoe’yu Robinson Crusoe 
adlı o çok meşhur eserin İngiliz yazarı ola-
rak biliriz. Defoe İngiliz yönetimine muha-
lifliğiyle de tanınır. Ülkesindeki yönetimi ve 
kültürü eleştiren yazıları nedeniyle defalar-
ca hapse atıldığı, işkence amacıyla piloride 
günlerce asılı bırakıldığı, bu şekilde halka 
teşhir edildiği biliniyor. Meşhur yazarın bir 
casus olduğuna dair söylentiler de bulunu-
yor. Defoe’nun Osmanlı İmparatorluğu için 
casusluk yaptığına dair kanıtlar, onun Os-
manlı devlet adamlarına “Bir Türk Casusu” 
imzasıyla bilgilendirici mektuplar gönderen 
kişi olduğu ihtimalini güçlendiriyor.

Futility, or the Wreck of the Titan is a book 
written by the American author Morgan Rob-
ertson. The work treats the journey of a luxuri-
ous ship titled Titan from America to the Unit-
ed Kingdom. The work is shaped around the 
love story of a couple voyaging in the ship. Due 
to the inattention of the watchman, the ship 
crashes against an iceberg, gets damaged and 
starts taking on water. Many of the passengers 
on the ship freeze to death in the ocean which 
is as cold as ice. What makes this book inter-
esting and what causes Robertson to be called 
the greatest soothsayer of the century is that 
Futility, or the Wreck of the Titan was written 
14 years before the Titanic disaster.

Futility, or the Wreck of the Titan (Anlamsız-
lık, veya Titan’ın Batışı), Amerikalı yazar Mor-
gan Robertson tarafından kaleme alınan bir 
kitap. Eser, Titan adlı lüks bir geminin Ameri-
ka’dan İngiltere’ye yolculuğunu anlatıyor. Hi-
kaye gemide yolculuk yapan bir çiftin aşk hi-
kayesi etrafında şekilleniyor. Titan, gözcünün 
bir dikkatsizliği nedeniyle buzdağına çarparak 
hasar görüyor ve su almaya başlıyor. Gemideki 
yolcuların çoğu okyanusun buz gibi suların-
da donarak can veriyor. Bu kitabı ilginç kılan 
ve Robertson’ın çağın en büyük kahini olarak 
anılmasını sağlayan ise Futility, or the Wreck 
of the Titan’ın Titanik faciasından 14 yıl önce 
yazılmış olması.

Daniel  Defoe casus muydu?
Was Daniel Defoe a spy? 

Titanik’in hikayesi, batışından 14 yıl önce yazıldı
The story of Titanic was written 14 years before it sank

Ilginç bilgiler
Interesting factslife
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In the famous Palais Garnier of Paris, just as 
the opera “La belle Hélène” was being per-
formed, the magnificent chandelier fell on 
the audience. French author Gaston Leroux 
said that the chandelier fell mysteriously and 
claimed that a ghost living in the labyrinths 
of the opera house cut the rope of the chande-
lier. This event which inspired Lereox made 
him write the novel The Phantom of the Op-
era (Le Fantôme de l’Opéra).  After many 
years, the novel was adapted to the theater 
and cinema and it became the story of one of 
the most famous musicals in the world.

Paris’in meşhur Palais Garnier’inde, tam da 
“La belle Hélène” operası sahnelenirken bi-
nanın dillere destan, görkemli avizesi seyir-
cilerin üzerine düşer. Fransız yazar Gaston 
Leroux, avizenin esrarengiz bir biçimde düş-
tüğünü söyleyerek opera binasının labirent-
lerinde yaşayan bir hayaletin avizenin ipini 
kestiğini iddia eder. Leroux’ya ilham veren 
bu olay Operadaki Hayalet (Le Fantôme de 
l’Opéra) romanını kaleme almasını sağlar. 
Roman yıllar sonra tiyatro ve sinema uyar-
lamalarının yanı sıra dünyanın en meşhur 
müzikallerinden birine de hikayesini verir.

Sultan Abdulhamid II is known for his interest 
in detective novels. The number of detective 
novels, which the Sultan ordered to be translat-
ed into Turkish during his period of sultanate, is 
about 600. During his visit to London, he went 
through a case that could exactly be the subject 
of detective novels. He received a letter of threat 
from Jack the Ripper. He commissioned Abdül-
hak Hamit (Tarhan) who worked as a chief clerk 
at the London Embassy to carry out a research 
on the subject. Jack the Ripper was a serial killer 
living in London. Abdülhak Hamid didnt receive 
any further information than that. The Sultan 
returned from his London visit without going 
through any accident and this incident was for-
gotten after a while. The name of Jack the Riper, 
which had inspired many artists, was carried 
into the future through literature and cinema.

Sultan II. Abdülhamid, polisiye romanlara 
olan merakıyla da biliniyor. Sultan’ın sal-
tanatı döneminde Türkçeye çevrilmesi için 
talimat verdiği polisiye roman sayısı 600 ci-
varındadır. II. Abdülhamid Londra ziyareti 
sırasında tam da polisiye romanlara konu 
olacak bir olay yaşar. Sultan, Karındeşen 
Jack imzalı bir suikast mektubu almıştır. O 
dönem Londra Sefareti’nde başkatip olarak 
çalışan Abdülhak Hamid’e (Tarhan) konu-
yu araştırması için talimat verir. Karınde-
şen Jack Londra’da yaşayan bir seri katildir. 
Abdülhak Hamid bundan daha fazla bilgi 
edinemez. Sultan, başına bir kaza gelmeden 
Londra gezisinden döner ve olay bir süre 
sonra unutulur. Pek çok sanatçıya ilham ve-
ren Karındeşen Jack’in adı ise edebiyat ve 
sinema aracılığıyla yıllar ötesine taşınır.

Avizeden doğan efsane
The legend that originates in a chandelier

II. Abdülhamid’e tehdit mektubu
A letter of threat to Abdulhamid II
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Tarih sahnesi
History on stage

Ekim
October

Avusturya Posta İdaresi dünyanın ilk kartpostalını 
bastı. Oldukça yoğun ilgi gören kartpostal, tedavüle 
sunulmasını takip eden ilk birkaç ay içinde neredey-
se 3 milyon sattı.

Austrian Post prints the world’s first postcard. Re-
ceiving major interest, the postcard sold almost  
3 millions within the first few months of issuance.

1 Ekim/October 1869

Alman Demokratik Cumhuriyeti (Doğu Almanya) 
toprakları, Almanya Federal Cumhuriyeti (Batı Al-
manya) topraklarına dahil oldu. Berlin, yeniden birle-
şen Almanya’nın başkenti ilan edildi.

German Democratic Republic (Eastern Germany) and 
German Federal Republic (Western Germany) are uni-
fied. Following the unification, Berlin is proclaimed 
capital.

3 Ekim/October 1990

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB), ilk 
yapay uydu Sputnik 1’i uzaya fırlattı. Olay, Soğuk Sa-
vaş dönemine damga vuran SSCB-ABD arasındaki 
“uzay yarışı”nın başlangıcı kabul ediliyor.

The Union of Soviet Socialist Republics (USSR) 
launches Sputnik 1, the first artificial satellite, into 
space. The event is recognized as the beginning of the 
“space race” – a cornerstone of the Cold War era – 
between the USSR and the US.

4 Ekim/October 1957
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Dünya Posta Birliği (Universal Postal Union-UPU) 
İsviçre’nin başkenti Bern’de kuruldu. 9 Ekim günü-
müzde dünya çapında Dünya Posta Günü olarak kut-
lanıyor.

The Universal Postal Union (UPU) is established in the 
Swiss capital of Berne. Today, 9 October is celebrated 
as World Post Day. 

9 Ekim/October 1874

Posta Nezareti kuruldu. Bu sayede Osmanlı Devle-
ti’nde hâlihazırda sunulmakta olan posta hizmetleri 
sistematik hale getirildi ve halkın bu hizmetlerden 
daha kapsamlı şekilde yararlanmasının önü açıldı.

Ministry of Post is established. Thus, postal services 
– which were already being offered within the Otto-
man State – were rendered more systematic, and it 
was ensured that the public can benefit from these 
services in a more comprehensive manner.

23 Ekim/October 1840

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Türkiye Dev-
leti’nin yönetim şeklinin Cumhuriyet olduğunu ilan 
etti. Aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı makamı oluş-
turuldu ve parlamenter sisteme geçildi.

The Grand National Assembly of Turkey declares the 
Turkish State’s form of government as republic. The 
seat of presidency is constituted and a transition is 
made to the parliamentary system.

29 Ekim/October 1923

Fransız hükümeti, 100. kuruluş yıldönümü vesilesiyle Amerika 
Birleşik Devletleri’ne Özgürlük Heykeli’ni armağan etti. Bugün 
ülkenin sembolleri arasında yer alan heykelin başındaki tacın 
yedi sivri ucu yedi kıtayı simgeliyor. Heykelin elinde ise Ameri-
kan Bağımsızlık Bildirgesi’ni temsil eden bir tablet bulunuyor.

The French government gifts the Statue of Liberty to the United 
States of America on the occasion of the centenary of its founda-
tion. A symbol of the country today, the statue has a crown with 
seven spikes that represent the seven continents, and holds a 
tablet that symbolizes the Declaration of Independence.

28 Ekim/October 1886
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Posta sektörünün küresel düzenleyicisi
Dünya Posta Birliği
Global regulator of the postal sector
Universal Postal Union

Çağla Taşkın

İnsanoğlunun haberleşme ihtiyacı, bu 
ihtiyaca yönelik buluş ve sistemlerin ha-
yata geçirilmesini beraberinde getirmiş-
tir. Ulaklar, menzilhaneler, hatta güver-
cinlerden ilk düzenli posta teşkilatlarına 
kadar uzanan bu süreçte kuşkusuz sis-
temler kadar idareler de gelişmiş, kendi 
sınırlarının ötesine geçerek yeni iş ve 
büyüme alanları arayışına girmiştir. Sı-
nır ötesi iletişim gereksinimi ise bu ara-
yışın ateşleyicilerinden olmuştur. 17. ve 
18. yüzyıllarda spesifik ikili anlaşmalar-
la yürütülen devletler arası iletişim, 19. 
yüzyıla gelindiğinde kompleks bir hal 
almış; değişen dünyayla birlikte dönü-
şen posta hizmetlerinde geniş kapsam-
lı bir düzenleme ve idare zorunlu hale 
gelmiştir. Ülkeler arası iletişimde bütün 

Mankind’s need for communication 
has revealed itself as various discov-
eries and systems. During this process 
ranging from messengers, range-hous-
es, even pigeons to the first regulated 
postal administrations; Posts have also 
developed, went beyond their own bor-
ders and sought new areas of activity 
and growth. The need for cross border 
communication, on the other hand, has 
been an igniter to this search. Carried 
out with specific bilateral agreements 
in the 17th and 18th centuries, intrastate 
communication had become complicat-
ed by the 19th century, and the postal 
services that were transformed with the 
changing world required an extensive 
regulation and administration. Aware 

life Tarih sahnesi
History on stage
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192 üye ülkesi bulunan Dünya Posta Birliği’nin karar organı niteliğindeki Idari 
Konsey’in başkanlığını Türkiye yürütüyor.

Having 192 member states, the Universal Postal Union’s decision-making body, the 
Council of Administration, is chaired by Turkey.

posta idarelerinin tâbi olacağı bir düzenlemenin vakitten ve 
nakitten tasarruf ettireceğinin bilincinde olan devletler bunun 
için önce kendi ulusal posta sistemlerini daha sistematik hale 
getirmeleri gerektiğinin de farkındaydı. Osmanlı Devleti dahil 
olmak üzere ülkelerin 19. yüzyılda attıkları ileri sistematizasyon 
adımları, uluslararası bir ortak işleyişin temellerini teşkil etti. 
Sıra, küresel bazda işleyiş gösterecek, posta idareleri arasındaki 
iş ve işlemleri düzenleyecek bir birlik kurmaya gelmişti.

Tek ağ, çoklu işlev

Amerikan Posta İdaresi’nin başında bulunan Montgomery 
Blair’in girişimleriyle 1863 yılında Paris’te toplanan kongrede 
alınan kararlar, bu bağlamda önemli bir adım kabul edilir. 15 
ülkeden delegenin katılımıyla düzenlenen kongrede üzerinde 
konuşulan konuların daha kapsamlı şekilde ele alınması ise 
1874 yılında, Kuzey Almanya Konfederasyonu’ndan kıdemli 
posta memuru Heinrich von Stephan’ın girişimiyle toplanan 
konferansta gerçekleşir. 15 Eylül’de başlayan konferans, 9 Ekim 
günü Bern Anlaşması’nın imzalanması ve Dünya Posta Birli-
ği’nin (Universal Postal Union-UPU) kurulmasıyla sonlanır. 

Uluslararası posta hizmetlerinin tek bir ağ üzerinden ve bu ağda 
tanımlı düzenlemelerle gerçekleştirilmesi amacıyla yola çıkan 
UPU, günümüzde elektronik ticaretten teknoloji danışmanlığı-
na birçok farklı alanda faaliyet gösteriyor. 192 üye ülkesi bulu-
nan Birliğin karar organı niteliğindeki İdari Konsey’in başkan-
lığını ise Türkiye yürütüyor.

that a regulation to which all states would be subject would 
save on time and money, countries also realized that it was im-
portant to systematize their own postal administrations first. 
Advanced steps taken in the 19th century by countries includ-
ing the Ottoman State provided a foundation for internation-
al joint operation. Now it was time to establish a union that 
would function on the global level, and regulate the operations 
between Posts.

Single network, multiple use

The decisions taken at the congress convened in Paris in 1863 
upon the initiatives of the United States Postmaster General 
Montgomery Blair are acknowledged as an important step to-
wards this goal. The themes treated at the congress attended 
by delegates from 15 countries were handled in further detail 
in 1874, when a senior postal official from the North German 
Federation took the lead. The conference that began on 15 Sep-
tember ended on 9 October with the conclusion of the Treaty 
of Berne and the establishment of the Universal Postal Union 
(UPU).

Setting forth with the aim of realizing international postal ser-
vices via a single network and through the regulations defined 
on this network, the UPU now carries out activities in many 
different fields from electronic commerce to technology consul-
tancy. Having 192 member states, the Union’s decision-making 
body, the Council of Administration, is chaired by Turkey.



Reşat Nuri Güntekin’in 1930 yı-
lında yazdığı, toplumsal sorunları 
ele alan roman Yaprak Dökümü, 
Osmanlı dönemindeki Batılılaşma 
çabalarını ve bu çabanın getirdiği 
sosyal değişimleri Ali Rıza Bey ve 
ailesi ekseninde işler. Romanın çe-
şitli tarihlerde çekilmiş dizi ve sine-
ma uyarlamaları mevcut.

Yaprak Dökümü (Falling Leaves), 
which was written by Reşat Nuri 
Güntekin in 1930 and which handles 
social problems, treats the West-
ernization efforts during the Otto-
man period and the social changes 
brought by these efforts within the 
framework of Ali Rıza Bey and his 
family. The novel was adapted to the 
TV and cinema at various dates.

Droseraceae (Böcekkapangiller) fa-
milyasına ait bir tür olan Sinekkapan 
(Dionaea muscipula) yapraklarıyla 
dikkat çeker. Dikenli yapraklarını 
kapatıp avını önce sıkıştıran, sonra 
salgıladığı sıvı ile öldüren bu etçil bit-
ki, yaprak üzerinde oluşan elektriksel 
uyarılar sayesinde sinek, böcek ve 
örümcekleri yakalar.

A member of the Droseraceae family, 
Venus’s flytrap (Dionaea muscipula) 
grabs attention with its leaves. Clos-
ing its thorny leaves, snapping shut 
its catch and then killing it with the 
mucilage it excretes, this carnivorous 
plant catches flies, insects and spi-
ders through the electrical stimula-
tion generated on leaves.

Bilim insanlarının son yıllardaki 
önemli keşiflerinden biri kabul edi-
len “biyonik yaprak”, güneş ener-
jisini sıvı yakıta çeviren bir sistem 
işlevi görür. Doğal yaprakların fo-
tosentezinin bir kopyası niteliğin-
deki dönüşüm sürecinde, bakteriler 
katalizörler aracılığıyla ayrıştırılan 
oksijen ve hidrojeni tüketerek sıvı 
yakıt üretir. 

Regarded as one of the important 
discoveries of scientists in the re-
cent years, “bionic leaves” serve as 
a system that turns solar energy 
into liquid fuel. In the transforma-
tion process which is a duplicate of 
the photosynthesis of natural leaves, 
bacteria, through catalysts, consume 
oxygen and hydrogen, and produce 
liquid fuel.

Kolaj: Yaprak
Collage: Leaflife
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Yaprakların dökülme sürecinin te-
melinde yapraktaki fitokrom mole-
küllerinin sonbaharın gelişiyle daha 
az güneş ışığı geldiğini algılaması, 
yaprağa etilen gazı salgılatması ve 
güneş ışığından oksijen üretilme-
sini sağlayan klorofili geri çekmesi 
yer alır. Etilen gazı yaprak sapına 
ulaşıp özel enzim üretimini başlat-
tıktan bir süre sonra yaprak gövde-
sinden ayrılır ve dökülür.

At the bottom of defoliation lies the 
fact that the phytochrome molecules 
on the leaf sense that less sunlight 
reaches with the arrival of autumn, 
the leaf has more ethylene gas se-
creted and it withdraws chlorophyll 
which allows oxygen production 
from sunlight. Shortly after the eth-
ylene gas reaches the leaf stalk and 
starts special enzyme production, 
the  leaf breaks away from the blade 
and falls. 

Orhan Veli Kanık ve arkadaşlarının 
ilk sayısını Ocak 1949’da yayımla-
dığı Yaprak dergisi, 1950 yılının 
Haziran ayına kadar 28 sayı basılır. 
Orhan Veli’nin ölümünden sonra şa-
irin anısına Son Yaprak adıyla tek 
sayı çıkarılır ve dergi yayın hayatını 
tamamlar. 

Yaprak (Leaf), which was first pub-
lished by Orhan Veli Kanık and his 
friends in January 1949, was pub-
lished in 28 issues until June 1950. 
A single issue called Son Yaprak 
(The Last Leaf) was published in the 
memory of the poet after his death 
and the magazine completed its pub-
lication life.

Albert Einstein’ın 1926’da çözdüğü 
Çay Yaprağı Paradoksu, çay karış-
tırıldığında yapraklarının neden 
dağılmadan dibe çökerek ortada 
toplandığına ışık tutar.

Solved by Albert Einstein in 1926, the 
Tea Leaf Paradox sheds light on why 
tea leaves gather in the middle and 
sink when the tea is stirred.
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Emtia tuzağı
The commodity trap

Jessica Raines
Amerikan Denetleme Dairesi Posta Hizmetleri Birimi

E-ticaret gün geçtikçe büyüyor ve 
küresel e-ticaret gelirlerinin bu yıl 
1,6 trilyon doları bulacağı öngö-
rülüyor.1 Bu e-ticaret pazarı, koli 
gönderimlerinde önemli bir artışı 
-yalnızca Amerikan piyasasında 68 
milyar dolarlık bir hacim- berabe-
rinde getirdi.2 Kargoya genellikle 
posta sektörünün kurtarıcısı olarak 
bakılıyor. Dünyanın her yerinde-
ki posta idareleri için koli lojistiği, 
hem yaygın nitelik taşıyan hem de 
bir zorunluluk halini almış bir hiz-
met çeşitlendirme alanı. Posta ida-
releri bu büyümekte olan pazardan 
kendilerine pay çıkarmayı ve kargo-
daki artıştan kâr sağlamayı şu ana 
kadar başardılar. (…)

E-commerce is booming, and 
worldwide retail e-commerce sales 
are already projected to top $1.6 
trillion this year.1 This e-commerce 
market has resulted in a dramatic 
increase in parcel shipments – a 
$68 billion market in the United 
States alone.2 Parcels are frequent-
ly hailed as the savior of the post-
al industry. For posts around the 
world, parcel logistics is an area of 
diversification that is not only com-
mon, but is an imperative. Thus far, 
posts have been able to capture a 
share of this emerging market and 
benefit from this increase in pack-
ages. (…)

Sektörel
Sectorallife

U.S. Postal Service Office of Inspector General

Çeviri   : Çağla TaşkınTranslation
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Fakat müşterilerin değişen konumu ve kargo teslimatı tedarik 
zincirini dönüştüren yeni rakipler nedeniyle posta idarelerinin 
bu piyasadan aldıkları pay tehdit altında bulunuyor.3 Yeni tek-
nolojiler ve sosyal medya ile son derece rekabetçi nitelik taşı-
yan ve piyasada sayıları giderek artan seçenekler, müşterileri 
artık daha güçlü bir konuma ulaştırıyor. Yeni iş alanları açmak 
ve güven kazanmak için perakendecilerin artık daha güçlü bir 
pozisyonda olan müşterilerin ihtiyaçlarına etkin şekilde cevap 
vermesi gerekiyor. Büyük çevrimiçi perakendeciler, müşteri-
lerin hızlı ve ücretsiz kargo taleplerine cevap vermede genel 
anlamda başarılı oldular. Bu da müşteri için iyi olsa bile posta 
idareleri üzerinde baskı oluşturan bir durum (…)

Perakendeciler genellikle en uygun fiyatlı teslimat seçeneğini 
ararlar. Bu da çoğu zaman posta idareleridir. Posta idareleri, 
perakendecilerin ölçek ve kapsam ekonomilerini doğal olarak 
güçlendirir ve düşük maliyetli hizmet sunar. Şimdiye kadar bu 
posta kolisi hacminde artış, posta idarelerinin piyasa payında 
büyüme ve posta idarelerinin kargo teslimatı tedarik zincirin-
deki diğer oyuncularla pazarlık gücünde yükselme anlamına 
gelmiştir. Fakat büyük perakendeciler, tedarik zincirinin müm-
kün olduğunca büyük bir kısmını kendi içlerinde tamamlama 
yönündeki gayretlerini sürdürüyor. (…)

However, the market share of posts is threatened by the 
changing role of customers and new competitors disrupting 
the parcel delivery value chain.3 Customers have been em-
powered by new technology, social media, and an increasing 
number of choices in a highly competitive market. Retailers 
must be highly responsive to the now-empowered customers’ 
needs in order to gain their business and confidence. Large 
online retailers have generally been very responsive to cus-
tomers’ demands for fast and cheap shipping—a development 
that may be good for the end customer, but puts pressure on 
posts. (…)

Retailers usually look for the cheapest delivery option. Often, 
this is the post. Posts naturally leverage economies of scale 
and scope to provide a low cost service. For now, this has 
meant a surge in postal package volumes, growth in postal 
market share, and an increase of posts’ bargaining power 
relative to other players in the parcel delivery value chain. 
But major retailers continue their efforts to move as much of 
the value chain as possible in-house. (…)

Büyük perakendeciler tedarik zincirini çoğunlukla kendileri yürütüyor.  
Bu durum da posta idarelerini rekabetin son derece yüksek olduğu bu piyasada 

savaş vermek zorunda bırakıyor.
Major retailers continue their efforts to move as much of the value chain as possible in-
house. This means that posts will have to fight for every inch in this highly competitive 

market, especially in more profitable areas.
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Bunun anlamı, posta idarelerinin özellikle daha kârlı alanlar-
da, rekabetin son derece yüksek olduğu bu piyasada savaş ver-
mek zorunda kalacak olmasıdır. Posta idareleri daha rekabetçi 
olabilmek için bir dizi strateji benimseyebilir; öncelikle tesli-
mat alanını güçlendirebilir. Bu da hem inovasyon geliştirmek 
için teknoloji ve Büyük Veri’nin kullanılması hem de tam gö-
rünürlük ve teslimat bildirimi sunulması; üstün hizmet veril-
mesi anlamına geliyor. Teslimat seçeneklerinin artırılması ve 
iade süreçlerinin sorunsuz kılınması da büyük önem taşıyacak. 
Fakat yalnızca teslimat odaklı bir yaklaşım ne mali bakımdan 
sürdürülebilir ne de istenir bir şeydir. Posta idareleri, stratejik 
ortaklıklar tesis etmek ve diğer iş kollarına açılmak suretiyle 
kargo teslimatı tedarik zincirindeki faaliyetlerini genişletmek 
durumunda kalacaktır. Buna lojistik ile mali hizmetler ve bilgi 
hizmetleri de dahildir. Posta idareleri son tahlilde faturalama, 
ödeme, gümrükleme, depolama, tam lojistik ve planlamayı da 
içine alan tam kapsamlı hizmet çözümleri sunacaktır.

This means that posts will have to fight for every inch in this 
highly competitive market, especially in more profitable are-
as. To become more competitive, posts can adopt a number of 
response strategies in addition to leveraging their naturally 
low-cost service. First, posts will have to defend and strength-
en the last mile. This means providing superior service above 
all, as well as leveraging technology and big data to inno-
vate while offering full visibility and delivery notifications. 
Increased delivery options and seamless returns service will 
also be essential. A last mile-only strategy, though, is neither 
financially sustainable nor desirable. Posts will also need to 
expand along the parcel delivery value chain through strate-
gic partnerships and diversification into complementary busi-
ness lines. These include services such as logistics, financial, 
and information services. Eventually posts will need to offer 
full-service solutions, including invoicing, payment, customs 
clearance, warehousing, full logistics, and planning.

* Makale, Postal Innovation Platform’un (PIP) “Reflections on the PIP Conference 2015” 

başlıklı yayınında yer almaktadır ve PIP’in izniyle kullanılmıştır.

* Article appears in the publication titled “Reflections of the PIP Conference 2015” by the 

Postal Innovation Platform (PIP) and is used courtesy of PIP.

1 eMarketer, Retail Ecommerce Sales Worldwide, by Region, 2015-2019, Temmuz 2015

2 Amerikan Denetleme Dairesi Posta Hizmetleri Birimi, “Package Services: Get Ready, Set 

Grow,” RARC-WP-14-012, 21 Temmuz 2014

3 Amerikan Denetleme Dairesi Posta Hizmetleri Birimi, “Rethinking the Parcel Delivery Va-

lue Chain: A Recap of the International Roundtable,” RARC-IB-15-005, 27 Temmuz 2015

1 eMarketer, Retail Ecommerce Sales Worldwide, by Region, 2015-2019, July 2015

2 U.S. Postal Service Office of Inspector General, “Package Services: Get Ready, Set Grow,” 

RARC-WP-14-012, July 21, 2014

3 U.S. Postal Service Office of Inspector General, “Rethinking the Parcel Delivery Value Cha-
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Röportaj
Interviewlife

Bülent Inal: Sultan II. Abdülhamid 
rolü oyunculuk kariyerimin dönüm 
noktalarındandır
Bülent İnal: The role of Sultan Abdulhamid II is one of the 
turning points of my acting career 

“Payitaht Abdülhamid” dizisinde Sultan II. Abdülhamid’i canlandıran  
Bülent Inal, dizinin başarı grafiğinin yüksek olmasında insanların kendi 

tarihini merak etmesinin büyük payı olduğunu söylüyor. 
Bülent İnal, who portrays Sultan Abdulhamid II in the series “Payitaht 

Abdülhamid”, says that the interest people have in their own history has an 
important share in the high success of the series. 

Röportaj Interview: Gökçe Doru
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“Payitaht Abdülhamid” dizisinde canlandırdığınız 
karakterin tarihimiz açısından büyük önemi bulu-
nuyor. Bu rol size teklif edildiğinde neler hissettiniz?

Sultan II. Abdülhamid hem yaşadığı dönemde hem de son-
rasında tarihin gidişatını etkilemiş çok önemli bir padişah. 
Aynı zamanda sinemacıların en çok çekmek istediği döne-
min de son sultanı. “Payitaht Abdülhamid” dizisinde Sultan  
II. Abdülhamid’i canlandırmam teklif edildiğinde önce kork-
tum. Çünkü dönem zor, Sultan ise çok sevilen, insanların 
hakkında çok fazla bilgi sahibi olduğu biri. Bununla birlikte 
Sultan II. Abdülhamid’i canlandırmak, bir oyuncunun haya-
tı boyunca karşılaşabileceği çok özel fırsatlardan. Gerçekten 
oynamayı çok istedim ve teklifi kabul ettim.  

Dizide Osmanlı İmparatorluğu’nda önemli reformla-
ra imza atmış bir padişahı canlandırıyorsunuz. Sul-
tan II. Abdülhamid’i canlandırmanın ne gibi zorluk-
ları bulunuyor? Rolünüze nasıl hazırlanıyorsunuz?

Bu kadar sevilen birini canlandırmak zor gerçekten. Hakkın-
da çok fazla bilgi ve belge bulunuyor. Eğer seyirci, yorumladı-
ğınız padişah portresine inanmazsa projeyi riske atmış olur-
sunuz. Kısa bir zamanım vardı; bu zaman diliminde Sultan  
II. Abdülhamid hakkında elimden geldiğince çok şey oku-
maya çalıştım. Danışmanlarımızla, tarihçilerle sohbet ettim. 
Önceleri fiziksel benzerliği yakalamaya çalıştım. Daha sonra 
ise onun iç dünyası ve maneviyatını anlamaya gayret ettim. 
Bu gayretin rolü yönlendirmemde daha faydalı olacağını dü-

The character that you portray in the series 
“Payitaht Abdülhamid” has great importance in 
terms of our history. How did you feel when you 
were offered this role? 

Sultan Abdulhamid II is a very important ruler who affected 
the course of history both in the period when he lived and after-
wards. He is also the last sultan of the period that filmmakers 
want to shoot the most. When I was offered to portray Sultan 
Abdulhamid in the series “Payitaht Abdulhamid”, I was at first 
anxious because the period is tough, and the Sultan is a loved 
one about whom people have so much information. Besides, 
portraying Sultan Abdulhamid II is one of the very special op-
portunities an actor may take throughout his life. I really want-
ed to portray him and accepted the offer. 

In the series, you portray a sultan who had his 
signature under important reforms in the Ottoman 
Empire. What are the difficulties of portraying 
Sultan Abdulhamid II? How do you prepare yourself 
for the role?

It is really hard to portray someone who is that much loved. 
There are lots of information and documents about him. If the 
audience doesn’t believe in the portrait you render of the sultan, 
you put the project at risk. I had a limited time; I tried to read 
about Abdulhamid II as much as I could in this time period. I 
talked to our consultants as well as historians. Firstly, I tried 
to capture the physical similarity. Later, I made an effort to 
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şündüm. Aslolan seyircinin kal-
bine girebilmekti. Gelen tepkiler 
büyük oranda olumlu oldu. 

Toplumumuz “Payitaht Ab-
dülhamid”i çok sevdi; yeni 
bölümleri sabırsızlıkla bek-
liyor. Dizi reytinglerinin bu 
kadar yüksek olmasının al-
tında size göre hangi neden-
ler yatıyor? 

Seyirci çok sahiplendi projeyi. 
Böyle bir dizinin yayımlanacağı 
ilk duyulduğu andan itibaren se-
yirci de bizimle beraber bir yol-
culuğa çıktı. Hâlâ aynı inançla 
yanımızda yürümeye devam edi-
yorlar. “Payitaht Abdülhamid”in 
büyük ve önemli bir proje olduğu-
nun farkındalar. İnsanlar kendi 
tarihini merak ediyor. Özellikle 
kalplerde yer etmiş padişahları 
izlemek, o döneme yakından bak-
mak istiyor. Bu işin başarısında 
Türkiye Radyo Televizyon Kuru-
mu (TRT) ve ES Film’in payı çok 
fazla. Bütün kadro çok büyük bir 

understand his inner world and his 
spirituality. I thought that this effort 
would be useful for me in directing 
the role. What really matters was to 
win over the audience. The reactions 
turned out to be mainly positive. 

Our society loved “Payitaht 
Abdülhamid” very much; they 
wait impatiently for the new 
season. In your opinion, what 
are the reasons behind the fact 
that the ratings are so high? 

The audience highly embraced the 
project. Since the first moment it 
was heard that such a series would 
be broadcasted, the audience went 
on a journey with us. Sharing the 
same belief, they still continue to 
walk with us. They realize that  
“Payitaht Abdülhamid” is a great 
and important project. People are 
curious about their own history. 
They especially want to watch the 
sultans who won hearts and take a 
close look at that period. The Turkish 
Radio and Television Corporation 

“Seyirci çok sahiplendi 
projeyi. Böyle bir dizinin 

yayımlanacağı ilk 
duyulduğu andan itibaren 
seyirci de bizimle beraber 

bir yolculuğa çıktı.”
“The audience highly 

embraced the project. Ever 
since the first moment it was 

heard that such a series would 
be broadcasted, the audience 

went on a journey with us.” 
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titizlik ve özenle, ama öncelikle kalpleriyle bu işi yapıyor. Se-
yirci de bu özeni takdir ediyor.

Seyirciler sizi canlandırdığınız karakterle özdeşleşti-
riyor mu? Sultan II. Abdülhamid ve Bülent İnal ara-
sında benzerlikler bulunuyor mu?

Eğer rol aldığınız dizi bir başarı yakalamışsa siz de canlandır-
dığınız karakterle anılmaya başlıyorsunuz. Sokakta insanlar-
dan çok güzel tepkiler alıyorum. Her şeyden önce kalplerinde-
ki II. Abdülhamid sevgisinden dolayı büyük saygı duyuyorlar. 

“Payitaht Abdülhamid” dizisini oyunculuk kariyeri-
nizde bir dönüm noktası olarak görüyor musunuz? 
Sultan II. Abdülhamid gibi bir karaktere hayat ver-
miş olmak bundan sonraki proje tercihlerinizi ne 
yönde etkileyecek?

Sultan II. Abdülhamid’i canlandırmak benim için çok özel. 
Oyuncuların karşısına her zaman böyle özel roller çıkmıyor. 
Oyuncu olarak bu rolün kariyerimin dönüm noktalarından 
biri olduğunun farkındayım. İleride ne olur bilemiyorum. Şim-
di hayatımda “Payitaht Abdülhamid” projesi var. Bu proje de-
vam ettiği sürece ben de elimden gelenin en iyisini yapmayı 
sürdüreceğim. İyi yapımcı, iyi senaryo, iyi oyuncular, iyi yö-
netmen ve iyi teknik ekip... Bir oyuncu daha ne ister?

(TRT) and Es Film have great share in the success of this work. 
The entire crew carries out its job with great daintiness and 
care, but before all with their hearts.  The audience appreciates 
this care. 

Does the audience identify you with the character 
you portray? Are there similarities between Sultan 
Abdulhamid II and Bülent İnal? 

If the series in which you take role has achieved success, you 
start to be identified with the character you portray. I get very 
good reactions from the people in the streets. Before all, they 
have major respect because of the love for Abdulhamid II in 
their hearts. 

Do you consider the TV series “Payitaht Abdülhamit” 
as a turning point in your career as an actor? How 
will portraying a character such as Abdulhamid II 
affect your project choices afterwards? 

For me, it is very special to portray Abdulhamid II. It is not al-
ways that actors are offered such special roles. I am aware that 
this role is one of the turning points of my career as an actor. 
I do not know what will happen in the future. Now I have the 
project “Payitaht Abdülhamid” in my life. As long as this pro-
ject resumes, I will continue doing my best. A good producer, a 
good scenario, good actors, a good director and a good techni-
cal team… What more does an actor want? 

“Eğer rol aldığınız dizi 
bir başarı yakalamışsa 
siz de canlandırdığınız 

karakterle anılmaya 
başlıyorsunuz.”

“If the series in which you 
take role has achieved 

success, you start to 
be identified with the 

character you portray.”
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Modern bir Robinson Crusoe hikayesi:  
“Yeni Hayat”

Iletişim ve sanat
Communication and art

A modern Robinson Crusoe tale: 
“Cast Away”

Eda Eraslan

Tom Hanks’in yepyeni ve modern 
bir ıssız ada hikayesi yarattığı 
2000 yapımı “Yeni Hayat” filmi, 
büyük bir gişe başarısına imza attı. 
Film, kargoların alıcıya zamanında 
teslim edilmesini her şeyden çok 
önemseyen bir kargo şirketi çalı-
şanının başına gelen talihsiz olayı 

The 2000 movie “Cast Away”, where 
Tom Hanks creates a brand new and 
modern deserted island story from 
scratch, had achieved major success 
at the box office. The movie centers 
around an unfortunate event that 
happens to an employee of a cargo 
company that attributes the utmost 

life
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konu ediniyor. Duygusal ihtiyaçların da insanı hayatta tu-
tan fiziksel ihtiyaçlar kadar mühim olduğunun ve zamanın 
öneminin altını çizen bu film, yapımından 17 yıl sonra, yani 
günümüzde dahi aynı keyifle izlenebilir.

Gelelim filmin hikayesine... Dünya geneline dağıtım yapan 
büyük bir kargo şirketinin dağıtım operatörlerinden Chuck 
Noland (Tom Hanks) biraz da yaptığı işin doğası gereği za-
mana bağımlı yaşar. Zamanlamanın her şeyden önemli ol-
duğunu düşünen Chuck, çalıştığı kargo şirketinin dünyanın 
dört bir tarafındaki dağıtım merkezlerinde dakikliğe her 
şeyden çok önem verildiğinden emin olmak için sürekli se-
yahat eder. Filmin açılış sahnesinde Rusya’da bir grup kargo 
dağıtıcısına ateşli bir konuşma yaparken görürüz Chuck’ı. 
Zaman her şeydir, kargoların varması gereken yere zama-
nında varamaması için hiçbir mazeret geçerli değildir. Yeni 
yıl arifesi kargo dünyası için yoğun bir dönem olmasına rağ-
men Chuck, çalışanlarından her kargo paketinin yeni yıl ge-
cesinden önce adresine ulaştırılmasını beklemektedir.

Chuck bitmek bilmeyen seyahatleri yüzünden uzun süredir 
birlikte olduğu, hayatının aşkı Kelly Fears (Helen Hunt) ile 
evlenecek zaman bulamamıştır; artık bu durumu değiştir-
meye kararlıdır. Yeni yıl arifesinde sevgilisine evlenme tek-

importance to delivering dispatches on time. The fact that 
the mentioned cargo company started to receive applica-
tions with 30 percent increase shortly after “Cast Away” was 
screened, that the volleyball which “portrayed” Wilson was 
auctioned for 18 thousand dollars and that the renowned se-
ries “Lost” – yet another deserted island story – was inspired 
by this movie are some of the apparent indicators of its suc-
cess. This movie, which underlines the importance of time, 
that emotional needs are just as vital as the physical ones that 
ensure our survival, can be watched with pleasure even 17 
years after its release.

Here’s how the story goes... Chuck Noland (Tom Hanks), a de-
livery operator at one of the cargo firms that operate world-
wide, leads a time-dependent life, partly owing to his pro-
fession. Thinking that time is more important than anything 
else, Chuck travels all the time to make sure that his compa-
ny’s worldwide branches are punctual. In the opening scene, 
we see Chuck giving a fiery speech to a group of dispatchers 
in Russia. Time is everything; there is no excuse for delayed 
delivery. Although New Year’s Eve is a busy time for cargo 
companies, Chuck expects his staff to deliver each and every 
package before New Year’s.

“Yeni Hayat”ın vizyona 
girmesinden bir süre 

sonra filmde adı geçen 
kargo şirketine yapılan iş 
başvurularının yüzde 30 

artması filmin başarısının en 
basit göstergelerinden.
The fact that the mentioned 

cargo company started to receive 
applications with 30 percent 

increase shortly after “Cast Away” 
was released is an apparent 
indicator of movie’s success.
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lif eder ve bir yüzük verir. Kelly ile 
gelecek planlarını konuştuğu bu 
önemli anda acil bir mesaj alır ve iş 
için hemen yola çıkması gerektiğini 
öğrenir. Ayrılırken Kelly’e “Hemen 
döneceğim!” diye 
seslenen Chuck’ın 
planları bindiği 
uçağın Pasifik üze-
rinde arızalanıp 
düşmesi ile altüst 
olur. Chuck uçak 
kazasından kurtu-
lan tek yolcu ola-
rak ıssız bir adada 
açar gözlerini.

Uçağa ve arka-
daşlarına ne oldu-
ğundan habersiz, 
kendine gelir gelmez sahile vuran 
kargo paketlerini bir bir toplar ve 
düzenli bir şekilde istifler. Zaman-
la ilk günlerdeki iyimserliğini bir 
kenara bırakan Chuck yeme-içme 

Because of his never-ending travels, 
Chuck cannot find the time to marry 
his long-time partner, the love of his 
life Kelly Fears (Helen Hunt), and is 
now determined to change that. He 

proposes to her 
on New Year’s Eve 
and gives her a 
ring. At this cru-
cial moment when 
he is talking to 
Kelly about their 
future plans, he 
receives an ur-
gent message and 
finds out that he 
has to set out for 
work immediate-
ly. Calling out “I’ll 
be right back!” to 

Kelly as he leaves, Chuck has his plans 
crushed as his plane fails over the Pa-
cific and crashes. The sole passenger to 
survive the crash, Chuck opens his eyes 
on a deserted island.

74

Chuck uçak 
kazasından 
kurtulan tek 
yolcu olarak 

ıssız bir adada 
açar gözlerini.

The sole 
passenger to 

survive the plane 
crash, Chuck 

opens his eyes on 
a deserted island.



7575

ve barınma gibi temel ihtiyaçlarını gidermek için kargo pa-
ketlerini -ihtiyaç duyduğu şeyleri bulmak amacıyla- tek tek 
açmaya başlar. Sadece üzerinde küçük kanat resimleri olan 
bir paketi, bir gün teslim edebilmek umuduyla, olduğu gibi 
saklar.

Açtığı kargo paketlerinin birinden adada kaldığı süre boyun-
ca bir arkadaş olarak göreceği, bir insan yerine koyacağı vo-
leybol topu çıkar. Wilson adını verdiği topla günler boyunca 
konuşur, dertleşir; hatta -filmin unutulmaz sahnelerinden 
birinde- kavga eder. Adada kaldığı süre Chuck’ı hem fiziksel 
hem de duygusal anlamda bambaşka biri yapar. Bir yandan 
adadan kurtulmayı hayal eder, bir yandan adada geçirdiği 
zamanın hem kendisini hem de geride bıraktıklarını nasıl 
değiştirdiğini düşünür. Muhtemelen kazadan sağ kurtuldu-
ğunu kimse bilmiyordur. Geri dönmeyi başarabilse de artık 
onu bekleyen bir işi, bir nişanlısı olduğundan emin değildir. 

Chuck’ın adadaki hikayesi tam dört yıl sonra, adanın açıkla-
rından geçen bir geminin onu fark etmesiyle biter. Geçen za-
man pek çok şeyi değiştirmiştir ve Chuck’ın geride bıraktığı 
hayatına adapte olması hiç de kolay değildir. Fakat sonunda 
Chuck dört yıl boyunca sakladığı kargo paketini üzerinde 
yazan adrese götürür ve “Bu paket hayatımı kurtardı” no-
tuyla teslim eder.

Unaware of the fate of the plane and his friends, Chuck – as soon 
as he composes himself – starts collecting the packages washed 
ashore and piles them up in an orderly manner. Leaving aside 
his initial optimism in time, Chuck – in order to meet his basic 
needs of nutrition and sheltering – starts to open the packages 
one by one. The only package he keeps with the hope of deliver-
ing it one day is the one with small wings on it.

Inside one of the packages is a volleyball he will keep as a friend 
throughout his time on the island, and treat as a human being. 
For days, he talks to this volleyball he names Wilson and in one 
of the unforgettable scenes of the movie, fights with him. His 
time on the island transforms Chuck into a completely new per-
son in both the physical and emotional sense. In one hand he 
dreams of being saved, and in the other he ponders on how his 
time on the island has changed both him and those he left be-
hind. Probably no one knows that he survived the crash. Even if 
he does manage to go back, he is not sure if he has someone – a 
fiancée – awaiting him.

Chuck’s story on the island comes to an end after four complete 
years, when a ship notices him. The time that has passed has 
changed many things, and it is not easy for Chuck to adapt to 
the life he had left behind. However, in the end, Chuck carries the 
package he had kept for four years and delivers it with the note, 
“This package saved my life.”

Chuck’ın açtığı kargo 
paketlerinin birinden adada 

kaldığı süre boyunca bir arkadaş 
olarak göreceği, bir insan yerine 

koyacağı voleybol topu çıkar. 
Wilson adını verdiği topla günler 

boyunca konuşur, dertleşir.
Inside one of the packages is a 
volleyball Chuck will keep as a 

friend throughout his time on the 
island, and treat as a human being. 
For days, he talks ands opens up to 

this volleyball he names Wilson.
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It has been around twenty years 
since the English writer Kevin Ashton 
coined the concept of the “Internet 
of Things” departing from the idea 
of tying the Internet and the physi-
cal world together. With the help of 
the technologies that were developed 
in the span of these twenty years, 
we know today that the Internet 
of Things is among the important 
agenda items of the future. Viewed 
simply, the Internet of Things can be 
conceived as an intelligible network 
formed when devices are connected 
to one another systematically. How-
ever, the importance really comes 
through when we go into the depths 
of the possible transformations to be 
brought about by this connection. 

Nesnelerin Interneti mi  
nesnelerin Panoptikon’u mu?

Perspektif
Perspective

The Internet of Things or the Panopticon of Things?

Buğra Ayan

İngiliz yazar Kevin Ashton’ın inter-
net ve fiziksel dünyayı birbirine bağ-
lamaktan yola çıkarak “Nesnelerin 
İnterneti” (Internet of Things) kav-
ramını ortaya atmasının üzerinden 
yaklaşık yirmi yıl geçti. Bu yirmi yıl 
zarfında gelişen teknolojilerin de 
yardımıyla bugün Nesnelerin İnter-
neti’nin geleceğin önemli gündemleri 
arasına girdiğini biliyoruz. Basit ola-
rak bakıldığında Nesnelerin İnterneti 
cihazların sistemli bir şekilde birbir-
lerine bağlanmasıyla oluşan akıllı ağ 
olarak düşünülebilir. Fakat işin öne-
mi, bu bağlanmanın meydana getire-
ceği muhtemel toplumsal dönüşüm-
lerin derinliğine inildiğinde ortaya 
çıkıyor.

life
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Şöyle düşünelim. Facebook ilk ortaya çıktığında “görüşemedi-
ğiniz arkadaşlarınızı bulabileceğiniz bir platform” olarak ken-
dini tanımlamıştı. Fakat insanların bu platformda kurdukları 
etkileşim konuyu farklı bir noktaya taşıdı. Bugün Facebook 
kendini tüm dünyada “açık toplum oluşturma misyonuna sa-
hip bir şirket” olarak tanımlıyor. Sosyal mecra, bir yandan 
da devlet başkanları ile görüşen politik bir güç. Üyelerinin 
çoğu ise platformu kimliklerinin önemli bir parçası olarak 
görüyor. Üzüntülerini, sevinçlerini ailelerinden önce burada 
paylaşıyorlar. Facebook örneğinde de görüldüğü gibi interne-
tin sosyal ağlar ile hızlandırdığı bu toplumsal dönüşüm Nes-
nelerin İnterneti çağıyla doruk noktasına çıkacak. Bu çağda 
artık sadece siz değil arabalarınız, mutfaklarınız birbiriyle 
etkileşecek. Bugün bir kişinin sadece kendine ait profili var-
ken Nesnelerin İnterneti çağında belki de mutfağının, robo-
tunun, evcil hayvanının, arabasının kendi türleri için tasar-
lanan platformlarda sosyal ağ profilleri olacak. Bu karmaşık 
etkileşimler yeni bir yaşam ve düşünce tarzının da toplumlara 
yayılmasını beraberinde getirecek. 

Let’s think of it this way. When Facebook first emerged, it 
had identified itself as “a platform where you can find your 
friends you were not seeing”. However, the interactions 
formed by people on this platform took it to a whole other 
level. Today, Facebook defines itself all around the world as 
“a company with the mission of establishing an open socie-
ty”. The social milieu is at the same time a political power 
that meets with heads of state. Most of its users, on the other 
hand, consider the platform an important part of their iden-
tity. They share their sadness and joy on here before they do 
that with their families. As apparent in the case of Facebook, 
this social transformation, in which the Internet is acceler-
ated with social networks, will reach its zenith with the age 
of the Internet of Things. In this age it will not be only you 
that interacts; your cars, kitchens will do the same. While 
today someone only has a profile of their own, in the age of 
the Internet of Things, their kitchens, robots, pets, cars will 
perhaps have profiles of their own on platforms designed for 
their kind. These complicated interactions will bring about 
the dissemination of a new way of living and thinking. 

Nesnelerin Interneti çağında belki de mutfağın, robotun, evcil hayvanın, arabanın 
kendi türleri için tasarlanan platformlarda sosyal ağ profilleri olacak.

In the age of the Internet of Things, kitchens, robots, pets, cars will perhaps have 
profiles of their own on platforms designed for their kind. 



Oluşacak düşünce tarzının en yakın olduğu kavram ise “tek-
nokrasi”. İlk taslağının hazırlanmasının üzerinden 100 yıl ge-
çen ve tüm karar verme süreçleri teknik uzmanların elinde 
olan bir yönetim şekli olarak tanımlanan teknokrasi, Nesne-
lerin İnterneti çağında çok daha güçlü bir şekilde toplumların 
gündemine girebilecek. İnsanlar daha çok teknik düşünecek 
ve daha az karar verecek. 

The way of thinking to be formed is most closely associated 
with the concept of “technocracy”. Defined as a way of ad-
ministration which was first drafted over 100 years ago and 
in which all decision-making processes are steered by tech-
nical experts, technocracy will enter into the agenda with 
further force in the age of the Internet of Things. People will 
think more technically and make fewer decisions.

Bu durum kimi zaman kulağa hoş gelirken kimi zaman ise bir 
Panoptikon’un içine doğru mu gidiyoruz sorusunu sorduru-
yor. İngiliz toplum kuramcısı Jeremy Bentham’ın 1785 yılında 
tasarlamış olduğu hapishane modeli Panoptikon’un özelliği 
tek odalı hücredeki mahkuma saklanacak hiçbir yer bırakma-
ması, tüm hayatının gözetlenebilmesiydi. Kavramın mucidi 
Bentham, Panoptikon’u “Bir üst aklın gücü elde etmesinin 
yeni bir modeli” olarak ifade etmişti.

While this sometimes sounds nice, it sometimes makes us ask 
whether we are heading towards a Panopticon. The exclusive 
property of the Panopticon, the jailhouse model designed in 
1785 by English social theoretician Jeremy Bentham was that 
it left no room at all for the prisoner inside the single cell, 
and his entire life could be watched. Bentham, the inventor 
of the concept, had defined the Panopticon as a “new mode of 
obtaining power of mind over mind”.
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Nesnelerin İnterneti şirketlerin verdiği destekler, sunduğu 
gelir ortaklıkları modelleri ile gündemde kendine yer bulsa 
da asıl hikaye 2020 yılında 50 milyar cihazın birbirine bağlı 
olması beklenen bu sistemin getireceği toplumsal dönüşümde 
yatıyor. Şimdiden bu toplumsal dönüşüme hazırlanmalı, eği-
tim sistemimizi küresel sorunları çözebilecek bireylerin yetiş-
tiği bir iklime kavuşturmalıyız.

Nesnelerin İnterneti açılmamış bir kutu gibi hâlâ gizemini 
koruyor. Fakat durum ne olursa olsun geçtiğimiz yıl hayatını 
kaybeden sosyolog Zygmunt Bauman’ın modernlik ve belir-
sizlik üzerine bakış açısı Nesnelerin İnterneti konusunda da 
insanlığın karşısına çıkacak gibi duruyor: “Modernlik, kendi 
belirsizliğini geçici bir sıkıntı olarak reddedebiliyordu. Her 
belirsizlik, bunun tedavisini içeren bir reçeteyle tamamlanı-
yordu. Bunlar sadece başka başka sorunlardı, her biri de çö-
zümleriyle tanımlanıyordu.”

Although the Internet of Things comes to the agenda with 
company subsidies and the revenue partnership models it 
offers, the actual story lies in the societal transformation to 
be brought about by this system in which 50 billion devices 
are expected to be connected to one another by 2020. Starting 
from now, we have to get prepared for this societal trans-
formation, and give our educational system an atmosphere 
in which individuals who can tackle global issues are raised.

The Internet of Things still maintains its mystery like an un-
opened box. However, it seems that whatever the case, the 
viewpoints on modernity and ambiguity of sociologist Zyg-
munt Bauman, who passed away last year, will appear be-
fore humanity on the subject of the Internet of Things, as well: 
“Modernity could reject its own ambiguity as a temporary 
nuisance. Each ambiguity was complete with a prescription 
on its treatment. These were only different problems, and 
they were all defined with their solutions.”

2020 yılında dünyada 50 milyar cihazın birbirine bağlı olacağı öngörülüyor 
ve böyle bir sistemin toplumdaki yansımalarının ne olacağı merak ediliyor.

It is foreseen that by 2020, 50 billion devices will be connected to one another, 
and the societal reflections of such a system is a matter of curiosity.
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Kuru bamya çorbası

Yapılışı:

Preparation:

Dried okra soup

Bol mineral içermesi nedeniyle sağlığa 
faydalı bir bitki olan bamya Anado-
lu’nun hemen her yerinde etli veya etsiz 
yemeği yapılarak tüketiliyor. Konya’da 
ise kuru bamya çorbası çok seviliyor. 
Selçukluların kahvaltıda bamya çorba-
sı içtiği de rivayet ediliyor.

200 gram et çok küçük doğranarak 1 yemek kaşığı zeytinyağı içinde kavrulur. 
Kuru bamya ise bir miktar sıcak su içinde hafif yumuşayıncaya kadar bekleti-
lir. Bir tencerede küçük doğranmış soğan ve domatesler zeytinyağında kavrulur. 
Üzerine su eklenir ve kaynatılır. Yarım limonun suyu kaynayan karışıma ilave 
edilir. Ardından bamya ve etler eklenir. Bir süre daha kaynatılan çorba servise 
hazırdır. Konya’nın pek çok yerinde bu çorba pişirilirken zeytinyağı yerine tere-
yağı, su yerine et suyu kullanılır. Bazı ilçelerinde ise çorbada domates yer almaz.

Okra, which is healthful as it contains 
plenty of minerals, is consumed in al-
most all places of Anatolia as a meal 
cooked with or without meat. Dried 
okra soup is loved very much in Kon-
ya. Rumor has it that the Seljuqids 
drank okra soup for breakfast, as well.

Mince 200 grams of meat and grill with 1 tablespoon of olive oil. Leave the dried 
okra in a little amount of hot water until it softens. Fry the minced onion and to-
matoes in a pot with olive oil. Add water and boil. Add the juice of half a lemon to 
the mixture. Add the okra and the meat. After boiling for a little longer, the soup is 
ready to be served. In many places of Konya, while cooking this soup, butter is used 
instead of olive oil whereas broth is used instead of water. In some districts, tomato 
is not used in the soup.

Malzemeler
Ingredients

- 1 su bardağı kuru bamya
- 1 orta boy soğan
- 1 orta boy domates
- 4 yemek kaşığı zeytinyağı
- 200 gram dana veya kuzu eti
- Yarım limon
- 5 su bardağı su
- İsteğe bağlı tuz ve karabiber

- 1 cup of dried okra 
- 1 medium-sized onion 
- 1 medium-sized tomato
- 4 tablespoons of olive oil
- 200 grams of beef or lamb meat
- Half a lemon 
- 5 glasses of water 
- Salt and pepper to taste

Iç Anadolu lezzetleri
Central Anatolian delicacies

Gökçe Doru

Gastronomi
Gastronomylife



81

Ankara tava 
Ankara tava

Yapılışı:

Preparation:

Başkent’in en ünlü yemeklerinden 
Ankara tava daha çok düğün, sünnet, 
Hıdırellez gibi kutlama günlerinde 
pişiriliyor. Taş fırında hazırlandığın-
da tadına doyum olmayan bu yemek, 
evlerde tencere veya elektrikli fırında 
yapılabiliyor.

Kemikli dana eti veya kuzu kaburga 2 su bardağı su içinde haşlanır. Suyu bir 
kaba süzülür ve etler kemikten sıyrılır. Bir tencerede rendelenmiş domates ve 
küçük doğranmış biberler zeytinyağı içinde kavrulur. Şehriye eklenerek kavurma 
işlemine kısa bir süre daha devam edilir. Üzerine bir kaba ayrılan et suyu eklenir. 
Şehriye pilavı kısık ateşte 20 dakika kadar pişirilir. Ankara tava şehriye pilavı 
üzerine etler konularak servis edilir.

One of the most famous meals of the 
capital, Ankara tava is cooked on days 
of celebration such as wedding, cir-
cumcision and Hıdırellez. This meal, 
which is tasty when prepared in stone 
ovens, can be cooked in pans and elec-
tric ovens at home. 

Boil the beef on the bone or rack of lamb in 2 glasses of water. Filter its broth to 
a bowl and pick the meat off from the bones. Fry the grated tomatoes and finely 
sliced peppers in olive oil. Add the orzo and continue frying for a while more. Add 
the broth left in the bowl. Stew the orzo pilaf for approximately 20 minutes. Add 
the meat on the orzo pilaf and serve Ankara tava.

- 500 gram kemikli dana eti veya 
   kuzu kaburga
- 1,5 su bardağı arpa şehriye
- 2 orta boy domates
- 2 adet sivri biber
- 3 yemek kaşığı zeytinyağı
- 2 su bardağı su
- İsteğe bağlı tuz ve karabiber

- 500 grams of beef on the bone 
   or rack of lamb
- 1.5 glass of orzo 
- 2 medium-sized tomatoes 
- 2 green peppers 
- 3 tablespoons of olive oil
- 2 glasses of water 
- Salt and pepper to taste

Malzemeler
Ingredients
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Beypazarı kurusu

Yapılışı:

Preparation:

İç Anadolu, ülkemizde karbonhidrat-
lı besinleri en çok tüketen bölgelerin 
başında geliyor. Bölgenin bazı hamur 
işleri dünyaca da meşhur; Beypazarı 
kurusu gibi.

Ocakta hafif ısıtılmış ve derin bir kaba alınmış süt içine şeker ve maya konulur. Homojen bir karışım elde edene kadar karıştırılır. 
Oda ısısına getirilmiş (yumuşak) tereyağı ve tuz bu karışıma eklenir. 1 su bardağı un ilave edildikten sonra yoğurma işlemine 
geçilir. Unun geri kalanı yoğurma işlemi devam ederken azar azar eklenir. Sert kıvamlı bir hamur elde edilir. Üzeri kapatılan 
hamur mayalanmaya bırakılır. Kabaran hamur 5 eşit parçaya ayrılır ve her parça bir süre daha yoğrulur. Sert bir zemin üzerine 
alınan parça kalın bir çubuk oluşturacak şekilde iki el yardımıyla yuvarlanır. Çubuk, bıçakla küçük parçalar halinde kesilir. Diğer 
hamurlar için de aynı işlem uygulanır.

Beypazarı kurusu yapılırken en önemli basamak hamurun pişirilmesidir. 180 derecelik fırına alınan hamur parçaları hafif pembe-
leştikten sonra fırın ısısı 100 dereceye, yaklaşık 5 dakika sonra ise 50 dereceye düşürülür. Hamur kızardıktan sonra fırın kapatılır 
ancak ağzı açılmaz. İyice soğuyan fırından kurular çıkarılır. Beypazarı kurusu 6 ay kadar oda sıcaklığında muhafaza edilebilir.

Central Anatolia is among the leading 
regions where starchy foods are con-
sumed the most. Some of the pastry 
of region such as Beypazarı biscuit is 
world famous, as well.

Add sugar and yeast in the milk in a mildly heated and deep bowl. Mix until a homogenous mixture is obtained. Add the butter at room 
temperature (soft) and salt to this mixture. Add 1 glass of flour and start kneading. Add the rest of the flour in dribs and drabs while 
kneading. Obtain a firm dough. Leave the covered dough for yeasting. Partition the leavened dough in 5 equal pieces and knead every 
piece for a while more. Roll the piece taken on a firm base with two hands so as to form a thick stick. Slice the stick into small pieces 
with a knife. Apply the same procedure for the other pieces of dough. 

While cooking the Beypazarı biscuit, the most important step is to bake the dough. After the dough pieces are taken on a 180 degree 
heated oven turn pink, change the oven heat to 100 degrees and lower it to 50 degrees 5 minutes later. Take the biscuits out of the oven 
that has cooled down well. Beypazarı biscuits can be preserved at room temperature for 6 months.

- 5 çorba kaşığı kadar tereyağı
- 4 su bardağı un
- 1 su bardağı süt
- 1 adet yaş maya
- 1 tatlı kaşığı şeker
- 1 tatlı kaşığı tuz
- İsteğe bağlı tarçın ve mahlep

- 5 table spoons of butter
- 4 glasses of flour 
- 1 glass of milk
- 1 fresh yeast 
- 1 dessert spoon of sugar
- 1 dessert spoon of salt 
- Cinnamon and mahaleb to taste

Malzemeler
Ingredients

Beypazarı biscuit
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Ashure

Preparation:
Soak the cracked wheat, dried beans and chickpeas in water the night before. Boil 
each of them individually and strain them. If you are going to use the boiling water 
of the legumes while making the ashure, you should remove the wheat starch from 
the recipe. Mix the wheat starch, sugar and water inside a pot. You can add milk 
if you wish. Add the legumes into the mixture and boil. Proceed to add the cloves, 
apricots, figs, almonds and the nuts to the boiling mixture. If you add the walnuts at 
this stage, the ashure will appear darker. This dessert, which is tastier if consumed 
warm, is served after decorating with cinnamon, walnut and pomegranate.

Aşure

Yapılışı:

Yalnızca İç Anadolu Bölgesi’ne özgü 
bir tatlı olmasa da Muharrem ayı 
içinde bulunmamız nedeniyle tatlı 
olarak aşureye yer vermek istedik. 
Yapımı biraz zahmetli bu tatlı, çok 
lezzetli ve besleyici. 

Yarma, kuru fasulye ve nohut bir gece önceden suda bekletilir. Her biri ayrı ayrı 
olacak şekilde haşlanır ve suları dökülür. Aşure yapımında eğer baklagillerin 
haşlama suyu kullanılacaksa tariften buğday nişastası çıkarılmalıdır. Buğday 
nişastası, şeker ve su bir tencerede karıştırılır. İsteğe bağlı olarak süt de eklene-
bilir. Karışıma baklagiller ilave edilir ve kaynatılır. Karanfil, kayısı, incir, badem 
ve fındık kaynayan karışıma eklenir. Ceviz bu aşamada konursa aşurenin rengi 
daha koyu görünecektir. Ilık tüketildiğinde daha lezzetli olan bu tatlı tarçın, ce-
viz ve narla süslenerek servis edilir.

Although not exclusive to the Central 
Anatolian Region, we wanted to fea-
ture ashure since we are within the 
month of Muharrem. Despite being a 
little laborious to make, this dessert is 
very tasty and nutritive.

- 1 su bardağı yarma
- Yarım su bardağı kuru fasulye
- Yarım su bardağı nohut
- 5-6 adet kuru kayısı
- 5-6 adet kuru incir
- Yarım su bardağı badem
- Yarım su bardağı fındık
- Yarım su bardağı ceviz
- Yarım nar
- 2 adet karanfil
- 1 çay bardağı toz şeker
- 1 çay kaşığı tarçın
- 1 çorba kaşığı buğday nişastası
- 3 su bardağı su

- 1 cup of cracked wheat
- Half a cup of dried beans 
- Half a cup of chickpeas 
- 5-6 dried apricots
- 5-6 dried figs
- Half a cup of almonds
- Half a cup of nuts
- Half a cup of walnuts
- Half pomegranate
- 2 cloves
- 1 tea cup of granulated sugar
- 1 tea spoon of cinnamon
- 1 spoon of wheat starch
- 3 cups of water

Malzemeler
Ingredients
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Uykunun hakkını vermek gerek

Sağlık
Health

Give sleep its due

Eda Eraslan

life

Hafta sonu veya bir tatil günü gelince öğleye kadar uyumanın 
hayalini kuruyor, ne zamandır izlemek istediğiniz dizinin birkaç 
bölümünü hafta sonu gecelerine saklıyor ve bu yüzden sabah geç 
uyanmayı tasarlıyorsanız tekrar düşünün! Uyku düzeninin bo-
zulması, pek çok insan için hafta sonlarının rutini haline gelse de 
uzmanlara göre yeterli ve kaliteli bir uyku çekmediğiniz her gece 
sağlığınızı tehdit ediyor.

Gündelik hayatın koşuşturması içinde pek özen göstermediğimiz 
ve çoğu kez kendimize biraz daha fazla zaman ayırabilmek için 
bozduğumuz uyku rutinimizle birlikte aslında pek çok şeyi feda 
ediyoruz. Araştırmalara göre “düzenli uyku” da en az kaliteli ve 
yeterli uyku kadar önemli. Her gün yaklaşık aynı saatlerde uyu-
yup uyanmak sadece gün içinde daha aktif olmanızı ve dikkatini-

If you are dreaming of sleeping in on the weekend or on a day 
off, binging on the weekend on a couple of episodes of a series 
you have been wanting to see, and waking up late the next 
day, think again! Although disturbed sleeping patterns is a 
weekend routine for many, experts say that each night with 
inadequate sleep is a threat to your health. 

With our sleep routine, to which we do not pay a lot of atten-
tion in the hustle and bustle of everyday life, and which we 
disturb so that we can spare some time for ourselves, we ac-
tually sacrifice a lot. Researches state that “regular sleep” is 
just as important as high quality and adequate sleep. Going 
to bed and waking up at the same hour everyday does not 
only ensure that we are more active and more focused, but 



zi daha kolay toplamanızı sağlamakla kalmıyor, depresyon, kalp 
rahatsızlıkları ve obezite gibi pek çok ciddi sağlık sorunu yaşama 
riskinizi de azaltıyor.

Yaş, mevsim, iklim, coğrafya, çalışma koşulları ve genetik fak-
törler dahil pek çok değişkene bağlı olarak bir yetişkinin sağlıklı 
hayat için ihtiyaç duyduğu uyku süresi günde 6 ila 10 saat arasın-
da değişiyor. İleri yaşlarda gün içindeki aktiviteler kısıtlandığı, 
dolayısıyla harcanan enerji miktarı azaldığı için vücut uykuya 
daha az ihtiyaç duyuyor. Aynı şekilde, gün içerisindeki bedensel 
ve zihinsel aktivitelerinin yoğunluğu sebebiyle çocukların eriş-
kinlere göre daha fazla uyuması gerekiyor. Ayrıca protein yapımı 
ve hücre yenilenmesini sağlayan büyüme hormonunun salgılan-
ması gece 12’de en yüksek seviyeye ulaştığı için özellikle büyüme 
çağındaki çocukların erken saatlerde uyuması gerekiyor.

Kısacası uykudan çalıp hayata eklediğimiz zamanlarla aslında 
kendi sağlığımızı ve huzurumuzu tehlikeye atıyoruz. Çocukken 
oyundan geri kalmamak, şimdi hayatı kaçırmamak için erteledi-
ğimiz uykuya artık hakkını vermek gerek.

also decreases the risk of many serious health issues such as 
depression, cardiovascular disease and obesity.

Depending on many variables such as age, season, climate, 
geography, working conditions and genetic factors, an adult 
needs between 6 to 10 hours of sleep for a healthy life. Since 
daily activities are limited at older ages, and thus the energy 
consumed is decreased, the body needs less sleep. Similarly, 
owing to the density of daily physical and mental activities, 
children need more sleep compared to adults. Moreover, be-
cause the growth hormone which ensures protein formation 
and cell renewal reaches maximum secretion at midnight, 
adolescents should go to bed early. 

Put briefly, with the time we steal from sleep and add to life, 
we actually put our health and peace at risk. We need to give 
sleep – once delayed in childhood to remain part of the game, 
and now to not miss out on life – its due.

 Araştırmalara göre “düzenli uyku” da  
en az kaliteli ve yeterli uyku kadar önemli.
Researches state that “regular sleep” is just as 
important as high quality and adequate sleep.
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The microwave, which enables us to warm 
our food in a couple of minutes, is one of the 
inventions that facilitates our life. Getting 
rid of the grease that vaporizes and sticks 
to the inner surface of the oven is almost a 
torture. However, it is very easy to over-
come this problem with natural materials. 
Wipe the inner surface of the microwave 
oven with some carbonated water. Repeat 
the same process with vinegar. Wipe out 
the residues of carbonate and vinegar with 
a wet cloth. You will see that your micro-
wave oven shimmers. 

Yiyeceğimizi birkaç dakika içinde ısıt-
mamıza imkan veren mikrodalga fırın 
hayatımızı kolaylaştıran icatlardan biri. 
Buharlaşarak fırının iç yüzeyine yapışan 
yağlardan kurtulmak ise neredeyse iş-
kence. Ancak bu sorunun üstesinden do-
ğal maddelerle gelmek çok kolay. Fırının 
iç yüzeyini bir miktar karbonatlı suyla si-
lin. Aynı işlemi sirkeyle tekrarlayın. Nem-
li bir bezle karbonat ve sirke kalıntılarını 
temizleyin. Mikrodalga fırınınızın pırıl 
pırıl olduğunu göreceksiniz.
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Pratik bilgiler
Good to knowlife

It is very beautiful to decorate walls with 
paintings, photos and objects, but the 
problem starts when we want to take them 
down or change their places. What are we 
to do with nail marks on the wall? There 
is a very practical solution for that and it 
is within easy reach. It is possible to cover 
the nail mark with some white toothpaste. 
You may use chewing gum instead of white 
toothpaste, as well.

Duvarları resim, fotoğraf ve objelerle süs-
lemek çok güzel de onları çıkarmak veya 
yerini değiştirmek istediğimizde başlıyor 
sorun. Duvardaki çivi izleri ne olacak? 
Bunun için çok pratik bir çözüm var; hem 
de elinizin altında. Çivi izini bir miktar 
beyaz diş macunuyla kapatmak mümkün. 
Beyaz diş macunu yerine sakız da kulla-
nabilirsiniz.
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Leave chemicals aside for cleaning met-
al pots, teapots and coffee pots that are 
sooted outside or darkened due to heat. A 
banana peel does just the job of removing 
these stains. When you scrub for a while the 
parts that are darkened due to heat with 
the inner side of the banana peel, you will 
see that your metal belongings will shine.

Dışı is olmuş veya ısı etkisiyle kararmış 
metal tencere, çaydanlık ve cezveleri te-
mizlemek için kimyasalları bir kenara bı-
rakın. Yalnızca bir muz kabuğu bu kirleri 
çıkarmaya birebir. Isı etkisiyle kararmış 
bölgeleri muz kabuğunun iç kısmıyla bir 
süre ovaladığınızda metal eşyalarınızın 
parladığını fark edeceksiniz.

Tencere dibin kara...
The pot calling the kettle black…
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Some clothes slip and fall off their hang-
ers at times because of the fabric, at other 
times because of the hanger’s property. If 
the surface of your hanger is not rough or 
hooded there is method to keep the clothes 
there. Cover the two ends of the hanger 
with a few rubber bands. The rubber will 
apply a frictional force and your clothes 
will stay on the hanger. 

Kimi zaman kumaşın kimi zaman da as-
kının özelliği nedeniyle bazı kıyafetler 
askıdan kayar ve düşer. Elbise askınızın 
yüzeyi pürüzlü veya çengelli değilse kı-
yafetleri orada tutmanın bir yöntemi var. 
Askının iki ucuna birkaç adet paket lasti-
ği sarın. Lastik bir sürtünme kuvveti uy-
gulayacak ve kıyafetleriniz askıda usluca 
duracaktır.
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If one has to contact chemicals while clean-
ing, gloves must be definitely worn. Let’s 
assume that you have to clean a surface 
with bleach and you do not wear gloves. 
There is nothing to do for the damaged 
skin of your hand. However, you may get 
rid of the bleach smell on your hands by 
wiping them with some coffee.

Temizlik yaparken kimyasallarla temas 
edilecekse mutlaka eldiven giymeli. Bir 
yüzeyi çamaşır suyuyla temizlemeniz 
gerektiğini ve eldiven giymediğinizi var-
sayalım. Yıpranan el deriniz için yapacak 
bir şey yok. Ellerinizdeki kötü çamaşır 
suyu kokusunu ise bir miktar kahveyle 
ovarak geçirebilirsiniz.

Onion is the sine qua non of many meals, 
no matter olive oil dishes or stews. How-
ever, chopping it is a painful and tear-in-
ducing process. A substance in the onion 
comes out while being chopped and reach-
es our eyes after getting vaporized. The 
eye reacts to this substance and produces 
tears. Leaving the onion in the freezer for 
a while prolongs the vaporization process 
of the substance that produces tears in our 
eyes. We will have chopped the onions until 
it is vaporized.

Zeytinyağlı veya etli fark etmeksizin pek 
çok yemeğin olmazsa olmazıdır soğan. 
Ancak onu doğramak acılı ve göz yaşartı-
cı bir süreç. Soğanın içindeki bir madde, 
doğrarken açığa çıkıyor ve buharlaşarak 
gözümüze ulaşıyor. Göz bu maddeye karşı 
reaksiyon gösteriyor ve yaşarıyor. Soğanı 
bir süre buzlukta bekletmek gözümüzü 
yaşartan maddenin buharlaşma sürecini 
uzatıyor. O buharlaşana kadar biz soğanı 
çoktan doğramış oluyoruz.
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Gülümseyin, çekiyorum!

Hobi
Hobby

Say cheese!

Eda Eraslan 

life

Her daim popüler bir hobi olan fotoğrafçılık, 
biraz da sosyal medyayla hayatımıza giren “ânı 
paylaşma” kültürünün etkisiyle yine zirvede. 
Fotoğrafçılık özel bir zaman veya mekan gerek-
tirmeyen, tek başınıza ve dilediğiniz yerde, gere-
kirse evinizden çıkmadan keyfine varabileceği-
niz bir hobi olduğu için bu kadar yaygın. Üstelik 
eskisi gibi pahalı kameralar, lensler, tripodlar 
edinme zorunluluğu da yok! Bir zamanlar ciddi 
yatırımlar yapmadan alamayacağımız büyük ve 

Photography, which has always been a popular 
hobby, is at the peak again partly due to the “share 
the moment culture” which came into our lives 
with the social media. Photography is that popu-
lar because it is a hobby that requires no special 
time or place and you can enjoy it alone and an-
ywhere without leaving your house. Moreover, 
there is no more need for expensive cameras, lens-
es and tripods as in the past! Many features of 
big and show-off cameras, which we couldn’t buy 
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havalı fotoğraf makinelerinin pek çok marifeti artık küçücük 
akıllı telefonumuzun içinde. Dijital fotoğrafın yaygınlaşması 
ve dijital fotoğraf basımı tekniklerinin kaliteli baskıları ucuza 
yapmaya müsaade edecek şekilde gelişmesi, sadece fotoğraf 
çekmeyi değil, fotoğrafın üzerinde birtakım rötuşlar ve dü-
zenlemeler yapmayı, istenen ölçülerde kağıda aktarmayı da 
oldukça kolaylaştırdı.

Herkes fotoğraf çekebilir. Ancak iyi fotoğraf çekebilmek temel 
bir eğitim gerektiriyor. Çekim teknikleri ile ışık ve renklerin 
kullanımını bilmek, fotoğraflar üzerinde değişiklik yapmayı 
mümkün kılan Photoshop programı kullanabilmek için sayı-
sız kurs bulunuyor. Bu tür kursların çoğunda anlatılan ders-
ler fotoğraf çekimi uygulamalarıyla destekleniyor. Yani bir 
yandan fotoğrafçılığın inceliklerini öğreniyor bir yandan da 
hiç vakit kaybetmeden kamerayı elinize alıyorsunuz. Topluca 
düzenlenen fotoğraf çekimi gezileri ve ortak zevkleri paylaştı-
ğınız bir grup içine girmiş olmak da cabası.

once without making huge investments, are now inside our 
small cell phones. Digital photography, that has become wide-
spread, and the development of photo printing techniques so 
as to ensure prints of high quality for cheap prices facilitated 
not only taking photos, but also making several touches and 
arrangements on the photo and having it on paper at request-
ed measurements. 

Anyone can take a photograph. However, good shots require 
basic training. There are numerous programs to learn the use 
of light and colors aswell as shooting techniques, and Photo-
shop, which helps editing photographs. In many such courses, 
the lectures given are supported with actual photo-shooting. 
That is to say, on one side, you learn the fine details of pho-
tography whereas on the other, you take the camera without 
losing any time. The collective photo shooting excursions and 
integrating in a group in which you share the common ground 
is the icing on the cake.

Herkes fotoğraf çekebilir. 
Ancak iyi fotoğraf çekebilmek 
temel bir eğitim gerektiriyor. 
Anyone can take a photograph. 

However, good shots require 
basic training. 
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Öte yandan, kendi kendine araştırıp 
öğrenmeyi sevenlerdenseniz veya bir 
kursa ayıracak vaktiniz ve paranız 
yoksa internetin sınırsız dünyasında 
fotoğrafçılığın temellerini anlatan 
pek çok blog ve Youtube kanalı bul-
manız mümkün. İnternette kısa bir 
gezintiyle bu işe yıllarını vermiş pro-
fesyonellerin teknik bilgilerini aktar-
dıkları veya fotoğrafçılığa yeni merak 
sarmış kişilerin deneyimlerini pay-
laştıkları sayısız sayfaya ulaşabilirsi-
niz. Bu tür sitelerin çoğu aynı zaman-
da bir tür yardımlaşma ağı olarak da 
çalışıyor. Akıllı telefonunuza kurabi-
leceğiniz en yeni fotoğraf düzenleme 
uygulamalarından en güvenilir ve 
ekonomik mobil lenslere, fotoğraf 
depolamaya izin veren web program-
larından yakınlarınızda düzenlenen 
amatör fotoğraf yarışmalarına kadar 
pek çok konuda bilgi paylaşımı sağla-
yan bu siteler kendi başınıza keşfet-
mesi belki aylar alacak bir dünyanın 
sırlarını önünüze döküveriyor.

In other aspects, if you are someone 
who likes to search and learn by them-
selves or if you do not have the time or 
money to for a course, you may find 
many blogs and YouTube channels 
that explain the basics of photogra-
phy in the unlimited world of the In-
ternet. Through a short Internet surf, 
you may reach numerous web pages 
in which professionals who have ded-
icated their years to this field convey 
information, and the beginners who 
are newly interested in photogra-
phy share their experiences. Many of 
such sites work as a charity network 
as well. These sites, which ensure in-
formation-sharing on many subjects 
from photo editing apps which you 
can install on your phone to the most 
convenient and economical mobile 
lenses, from web programs which 
help stock on photos to amateur pho-
tography competitions, sheds light on 
the secrets of a world which may take 
months to discover alone. 

Profesyoneller, 
fotoğrafçılığa yeni 

başlayanların 
analog değil, 

dijital fotoğraf 
makinesi 

kullanmasını 
tavsiye ediyor.

Professionals 
recommend 

digital machines 
to beginners 

instead of 
analogue. 
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Ânı yakalama tutkusunun peşinden gideceklere birkaç te-
mel önerimiz de var: Analog değil, dijital fotoğraf makinesi 
alın. Profesyoneller yeni başlayanların dijital fotoğraf maki-
nesi kullanmasını öneriyor. Dijital makineler fotoğraflarınızı 
anında görüp değerlendirmenize ve gerekirse tekrar tekrar 
çekerek hatalarınızı düzeltmenize müsaade ediyor. Böylece 
daha hızlı ve kolay öğreniyorsunuz.

İyi fotoğraf çekebilmek için pahalı ve fazla malzemeye ihtiyaç 
vardır yanılgısına düşmeyin. Konunun uzmanları amatör fo-
toğrafçıların tek bir kamera ve lensle uzun süre çalışmasının 
aletlerin dilini çözebilmeleri için gerekli olduğu kanaatinde. 
Ekipmanlarınızı uzun süre kullanıp tamamen tanıdıktan 
sonra, ortalama iki yılda bir yenilemeniz öneriliyor.

We have some basic suggestions for those who will go after the 
passion of seizing the moment: Buy a digital camera, not an an-
alogue one. Professionals advise that beginners should use dig-
ital camera. Digital cameras enable you to view and evaluate 
your photos online as well as to take the photo once again by 
correcting your mistakes. Therefore, you learn more easily and 
quickly. 

Do not believe mistakenly that in order to take good photos, 
expensive and extra materials are needed. The experts are of 
the opinion that for amateur photographers, working with one 
camera and lens for long time is required in order to learn in de-
tail about their equipment. After you have used your equipment 
for a long time and get to know it completely, it is suggested that 
you renew it biennially. 

Paylaşmaktan çekinmeyin. Çektiğiniz fotoğrafları sizin gibi 
yeni başlayanlara veya uzun süredir fotoğrafçılıkla ilgilenen-
lere gösterin; onların çektiklerini görün. Unutmayın, ne ka-
dar çok fotoğraf görürseniz kamera açınız o kadar genişler. 
Farklı bakış açılarını değerlendirin ve işin tadını çıkarın!

Do not be shy to share. Show the photos you have taken to new 
beginners like you or to those who have been interested in pho-
tography for a long time; look at the photos they have taken. Do 
not forget, the more photographs you see, the more your shoot-
ing angle widens. Evaluate different perspectives and enjoy!
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İyi fotoğraf çekmenin göz ve kalp arasındaki doğru korelasyo-
nu yakalamakla mümkün olabileceği dile getiriliyor. Bu yüz-
den fotoğrafı çekilmeye değer görülen bir kare, farklı sanatçı-
lar tarafından fotoğraflandığında bambaşka sonuçlar ortaya 
çıkıyor. İki organ arasındaki korelasyonu en iyi kurabilen sa-
natçılardan sayılan Steve McCurry,  1979’dan bu yana fotoğraf 
çekiyor ve birkaç karede dünyaları anlatıyor.

Unutulmaz karelerin usta objektifi, Pennsylvania Eyalet Üni-
versitesi Güzel Sanatlar ve Mimari Bölümü mezunu. Burada 
film yapımı ile ilgili dersler alırken fotoğraf çekmenin daha 
fazla ilgisini çektiğini keşfediyor ve fotoğrafçılığa merak sa-
rıyor. Sonra da her şeyi geride bırakıp hayallerinin peşinden 
gidiyor.

It is stated that taking good photographs is possible by getting 
the eye-heart correlation right. Thus, a shot deemed worthy 
of photographing gives various results when captured by dif-
ferent artists. Steve McCurry, considered to be one of the best 
artists to get the correlation between the two organs right, has 
been taking pictures since 1979 and tells of an entire world in a 
few frames.

The master of unforgettable shots is an alumnus of the Pennsyl-
vania State University’s Department of Fine Arts and Architec-
ture. While taking courses on film making there, he discovered 
that taking pictures is more of an attraction to him, and got 
interested in photography. Later on, he left everything behind 
to follow his dreams. 

Işık Hür

Sanatçılar ve eserleri:  
Steve McCurry
Artists and workslife

Fırçası makine, tuvali pikseller...
His brush is a machine, his canvas pixels…



95

Afgan Kızı
Afghan Girl

Kendini “savaş fotoğrafçısı” olarak tanımlamaktan mutluluk 
duyan Steve McCurry, savaşın insanlar üzerinde bıraktığı 
etkileri merak ediyor ve savaş mağdurlarının fotoğraflarını 
çekerek arşivliyor. En meşhur eseri hiç şüphesiz “Afgan Kızı”. 
McCurry, onu dünyanın en ünlü fotoğraf sanatçısı yapan ka-
reyi Pakistan’da yakalamış. Afganistan’ın Sovyet saldırısı 
altında olduğu dönemde Pakistan’daki bir mülteci kampında 
Şarbat Gula’nın zümrüt gözleriyle büyülenmiş. 

Sanatçı, 1984 tarihli fotoğrafla ilgili “Onu ilk gördüğüm anda 
muhteşem olduğunu düşünmüştüm. O küçük Afgan kızın yü-
zündeki inanılmaz güçlü ifadeyi görmüştüm. Fakat fotoğraf 
karesi için düşünecek pek fazla vaktim yoktu. Deklanşöre bas-
tığım anda o fotoğrafın 20. yüzyılın en özel fotoğraflarından 
biri olacağı hakkında hiçbir fikrim yoktu” diyor. McCurry, fo-
toğrafını çektikten sonra haber alamadığı Afgan kızı ancak 17 
yıl sonra Afganistan’ın ücra bir köşesinde bulmuş ve yeniden 
fotoğraflarını çekmiş.

Happy to call himself a “war photographer”, Steve McCur-
ry is curious about the effects of war on man and archives 
the photographs of victims of war. It was in Pakistan that 
McCurry captured the shot that would make him the world’s 
most famous photography artist. The emerald eyes of Shar-
bat Gula at a refugee camp bedazzled him when Afghanistan 
was under Soviet attack.

On the photograph dated 1984, the artist says, “When I first 
saw her, I thought she was amazing. I saw the incredibly 
strong expression on that Afghan girl’s face. But I did not 
have much time to think about that shot. When I hit the shut-
ter, I had no idea that the photograph would be one of the 
most special shots of the 20th century.” The Afghan girl, of 
which McCurry did not hear after taking her picture, was 
found in a remote corner of Afghanistan 17 years later, and 
was photographed again.
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Steve McCurry, Türkiye’nin tanıtım kampanyası dahilinde 
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın davetlisi olarak 2014 yılında 
ülkemize geldi. “Türkiye, vakit geçirmek ve fotoğraf çekmek 
için can attığım bir yer” diyen sanatçı, kampanya kapsamın-
da İstanbul ve Pamukkale’yi gezdi, yüzlerce fotoğraf çekti. 

İstanbul, Doğu-Batı kültürlerinin sentezi dokusu ve çok renk-
liliğiyle Steve McCurry’yi büyüleyen şehirlerden biriydi. Mi-
marisiyle, efsaneleriyle ve görkemiyle dünyanın en muhteşem 
eserleri arasında sayılan Ayasofya, sanatçının bu şehirde fo-
toğraflamak istediği ilk yerlerden oldu.

As part of Turkey’s promotional campaign, Steve McCurry 
came to the country in 2014 upon the invitation of the Ministry 
of Culture and Tourism. Stating, “Turkey is a place I am eager 
to spend time in and take photographs,” the artist traveled to 
İstanbul and Pamukkale within the framework of the campaign, 
and took hundreds of photographs.

With its pattern that is a synthesis of the Eastern and Western 
cultures and its multicolored structure, İstanbul was one of the 
cities that amazed Steve McCurry. Considered one of the most 
magnificent masterpieces of the world owing to its architecture, 
legends and glory, the Hagia Sophia was one of the first places 
the photographer wanted to shoot in the city.

Ayasofya
Hagia Sophia
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Steve McCurry’nin fotoğraflamaya değer gördüğü bu kare 
Sultanahmet Meydanı’ndan. Sanatçı simit satan adamı kad-
rajın ortasına almış, Ayasofya ise tüm görkemiyle arka plan-
da yükseliyor. Masmavi gökyüzü ve uçuşan tülleri andıran 
bulutlar kompozisyonun önemli bir parçası olmuş. McCurry, 
Sultanahmet Meydanı’nın İstanbul’un en özel yerlerinden 
biri olduğunu düşünüyor ve “Sultanahmet sonsuza dek keş-
fedebileceğiniz ve tekrar tekrar gelmek isteyeceğiniz bir yer” 
diyor. Bunun nedeni de kendi deyimiyle Avrupa’nın en iyi 
müzelerinden Topkapı Sarayı Müzesi’nin burada bulunması, 
meydanın tarihi ve mimarisi.

This shot the artist considered worthy of capturing was taken at 
the Sultanahmet Square. The artist has placed the simit-seller at 
the center of the frame while the Hagia Sophia stands in all its 
glory in the background. The blue skies and clouds reminiscent 
of fluttering tulle are important parts of the composition. Mc-
Curry considers the Sultanahmet Square to be one of the most 
special spots in İstanbul and says, “Sultanahmet is a place you 
can discover until the end of time, and a place you will want to 
visit over and over again.” The reason, as he puts it, is that the 
Topkapı Museum – one of the best in Europe – is situated there, 
as well as the history and architecture of the square.

Simitçi
Simit-seller
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Bir ülkeyi tanıtmanın en önemli püf noktasının o ülkenin ünik 
özelliklerini ortaya koymak olduğunu söylüyor Steve McCurry. 
Dünyanın diğer ülkelerinden hangi yönleriyle ayrıldığını, ora-
yı özel yapanın ne olduğunu bilmek ve bunu doğru yolla an-
latabilmek... Sanatçı, semâzenleri fotoğraflarken tam olarak 
bunu hissetmiş olmalı. Semâ, Türkiye’nin yaşayan kültürü ve 
bu topraklara özel bir nevi raks. McCurry, duruşları ve kıya-
fetleriyle pek çok şey anlatan semâzenleri fotoğraflarken İs-
tanbul’un tarihî mekanlarından birini tercih etmiş.

Steve McCurry says that the key to promote a country is to 
display its unique features. Knowing how it differs from the 
other countries of the world, what makes it special and put-
ting it correctly... This must be exactly what the artist felt when 
photographing the whirling dervishes. Semâ is a kind of dance 
idiosyncratic to Turkey’s living culture and these lands. While 
photographing the whirling dervishes, who have a lot to tell 
with their positions and attire, McCurry opted for one of the 
historical spots in İstanbul.

Semâzenler
Whirling dervishes
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Steve McCurry ülkemizde en çok modernlik ile gelenekselli-
ğin uyumu, Anadolu topraklarının çok katmanlı tarihî mirası, 
binlerce yıl öncesine uzanan ve hâlâ yaşatılan kültürel özel-
liklerinden etkilenmiş. Mekan olarak onu en çok etkisi altına 
alan yerlerden biri ise dünya üzerinde nadir görülen bir jeolo-
jik yapı arz etmesi nedeniyle Pamukkale olmuş. Büyüleyici bir 
görünüme sahip Pamukkale, günbatımında fotoğraflanarak 
masalsı bir güzelliğe bürünmüş.

What influenced Steve McCurry the most in our country was 
apparently the harmony of modernity and traditionality, the 
multilayered historical heritage of the Anatolian lands, and the 
cultural properties that date back to thousands of years ago 
and are still kept alive. One of the places that have captivated 
him was Pamukkale owing to its rare geological formations. 
An enchanting sight, Pamukkale took on an epic beauty when 
photographed in the sunset.

Pamukkale
Pamukkale
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Portreler
Portraits

Müzikle yoğrulmuş bir hayat 
Orhan Gencebay
A life molded with music
Orhan Gencebay 

Mehmet Sakarya 

life

Orhan Gencebay, ortaya koyduğu özgün müziğin yanı sıra  
Türk müziğini her yönüyle beslemiş bir sanatçı ve emekçidir.
Orhan Baba’nın Türk halkının gönlünde hak edilmiş bir tahtı 

olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.
In addition to the unique music he has produced, Orhan Gencebay is 

an artist and laborer who has contributed to the Turkish music in every 
aspect. We can easily say that “Orhan Baba” has a well-deserved 

place in the heart of the Turkish public. 
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Arabeskin büyüklerinin hepsi nevi şahsına mahsus bir ka-
raktere sahiptir. Şüphesiz belli bir dönemin duygularını dışa 
vururken birçok ortak noktada buluşmuşlardır, ama arabesk 
deryasında her biri özgün edasını bir şekilde bulmuştur. Ara-
beskin içindeki zenginliği en çok yansıtan isim belki de Or-
han Gencebay, nam-ı diğer Orhan Baba’dır. Üstelik kendi mü-
ziğinin arabesk olmadığını söyleyerek. Evet, Gencebay kendi 
müziğini arabesk olarak tanımlamamaktadır; daha çok mü-
ziğini besleyen kaynakların çeşitliliğinin görülmesini isteyen 
bir itirazdır bu. O yüzden de arabesk yerine serbest Türk mü-
ziği ya da Orhan Gencebay müziği denmesini tercih eder.

Müzikle iç içe bir çocukluk

Orhan Gencebay 4 Ağustos 1944 tarihinde Samsun’da dünya-
ya gelir. Kırım Tatarı bir ailenin 4 çocuğundan biridir. Babası 
celep olup Samsun’da bir kasap dükkanı vardır. Modern, şe-
hirli bir ailede büyümüştür Gencebay. Hem ailesinin desteği 
hem de kendi deyişiyle o yıllarda Samsun’da “çağdaşlığa dair 
her şeyin olması” sayesinde 6 yaşında müzikle hemhal olma-

All the great names of arabesque music have idiosyncratic char-
acters. There is no doubt that they had many common grounds 
while reflecting the feelings of a specific period, but each of them 
somehow found their unique manners in the profoundness of the 
genre. One of the names that has reflected the richness of ar-
abesque the most is perhaps Orhan Gencebay, also known as 
“Orhan Baba”, despite saying that his music is not arabesque. 
No, Orhan Gencebay doesn’t define his own music as arabesque; 
this is rather an objection that demands the diversity of sources 
feeding his music be seen. That is why he prefers his music to be 
called the free-style Turkish music or Orhan Gencebay’s music. 

A childhood intertwined with music 

Orhan Gencebay was born on 4 August 1944 in Samsun. He was 
one of the 4 sons of a Crimean Tatar family. His father was a 
butcher and had a shop in Samsun. Gencebay grew up in a mod-
ern, urban family. Thanks his family’s support as well as to the 
fact that  – in his own words – there was “everything related to 
what was modern” in Samsun in those years, he started to oc-
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ya başlar. Aslında babası ilahiler, kasi-
deler okumaktadır ancak Orhan Gen-
cebay müzik yolculuğuna önce Klasik 
Batı Müziği ile çıkar. Mandolin ve ke-
man dersleri alır. Cazdan rocka birçok 
türe aşina olur ama onun gönlünde halk 
müziği vardır.

7 yaşında bağlama çalmaya başlayan 
Gencebay yaşına göre “ağır” bir ço-
cuktur. “Berhudar ol” lafını daha çok 
küçükken dedesinden öğrenerek kul-
lanmaya başlamıştır. Henüz 9 yaşın-
dayken arkadaşları ona “Orhan Baba” 
demektedir. 10 yaşında ilk bestesini 
yapar. Türk Sanat Müziği ve yaylı tam-
bur dersleri alır. Türk Halk Müziği ce-
miyetlerinde bağlama, Batı müziğinin 
ağırlıklı olduğu orkestralarda saksafon 
çalar. Görüleceği üzere hem Anado-
lu hem de Batı müziği Gencebay’a çok 
geniş bir müzik evreni kazandırmıştır. 
Diğer taraftan gençlik yıllarında en çok 
etkilendiği isimler Âşık Veysel, Naci 
Hoşgör ve Bayram Aracı’dır.

cupy himself with music when he was 6. 
In fact, his father used to hymn and read 
eulogies but Orhan Gencebay started his 
journey of music with classical West-
ern music. He took mandolin and violin 
courses. He became familiar with many 
music genres from jazz to rock, but he 
had folk music in his heart. 

Gencebay, who started playing the 
bağlama at 7, was an overgrown child. 
He learnt the saying “May you be con-
tent!” from his grandfather when he was 
young and started to use it. When he was 
9, his friends started to call him “Orhan 
Baba”. He composed his first work at 10. 
He took Turkish classical music and yaylı 
tambur courses. He played the bağlama 
in the Turkish folk music communities 
and the saxophone in orchestras where 
Western classical music was predomi-
nant. As it can be seen, both the Anato-
lian and Western classical music gifted 
Gencebay a huge musical world. On 
the other hand, in his youth Âşık Veysel, 
Naci Hoşgör and Bayram Aracı were 
the names by whom he was influenced 
the most.  

20 yaşından itibaren 
kariyeri çok hızlı 
bir şekilde ilerler 

Orhan Gencebay’ın. 
1966’da TRT Istanbul 

Radyosu’nun sınavlarını 
iftiharla kazanır.

Starting from the age of 
20, Orhan Gencebay’s 
career advanced very 

rapidly. In 1966, he 
won the auditions for 
the Turkish Radio and 

Television Corporation’s 
(TRT) İstanbul Radio 
with great success. 
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Orhan Gencebay 1000’e 
yakın beste yapmış, bunların 

300 kadarını kendisi 
söylemiş, 1970 sonrası Türk 

müziğinin şekillenmesine 
önemli katkıda bulunmuştur.

Orhan Gencebay composed 
nearly 1000 works, 300 
of which he sang, and 

significantly contributed to 
shaping post-1970  

Turkish music.  

Türk müziğinin özgün sesi

20 yaşından itibaren kariyeri çok hızlı bir şekilde ilerler Or-
han Gencebay’ın. 1966’da TRT İstanbul Radyosu’nun sınav-
larını iftiharla kazanır. Radyodaki 10 aylık tecrübesi, ona 
müziğinde ilerleme fırsatı verilmediği düşüncesiyle istifa ile 
sonuçlanır. 1969’da içinde “Bir Teselli Ver” parçasının da oldu-
ğu ilk 45’liği çıkar. Ünü bir anda bütün Türkiye’yi sarar. Gen-
cebay “komple” bir sanatçıdır. Beste yapar, enstrüman çalar, 
güfte yazar, düzenler, yorumlar... Belki de bu yüzden kendi 
plak şirketini kurmak istemiştir. 1972’de Yaşar Kekeva ile bir-
likte kurduğu Kervan Plak Türkiye’nin ilk yerli sermayeli plak 
şirketidir ve dönemin en önemli müzisyenlerinin çoğunun 
eserleri buradan çıkar.

Gencebay 1000’e yakın beste yapmış, bunların 300 kadarını 
kendisi söylemiş, 1970 sonrası Türk müziğinin şekillenmesine 
önemli katkıda bulunmuştur. Müziğin yanında sinema oyun-
cusu olarak da boy göstermiş, 35 filmde rol almıştır. 1996 yı-
lında “Orhan Abi Halk Show” adında bir TV programı yapan, 
2000’lerde müzik yarışmalarında jüri olarak yer alan Gence-
bay, başta 1998 yılında aldığı Devlet Sanatçısı unvanı olmak 
üzere pek çok şeref payesinin ve ödülün de sahibidir.

Unique voice of Turkish music 

Starting from the age of 20, Orhan Gencebay’s career advanced 
very rapidly. In 1966, he won the auditions for the Turkish Radio 
and Television Corporation’s (TRT) İstanbul Radio with great 
success. His 10 months of experience in the radio ended with the 
resignation with the thought that he was not given the chance to 
advance in his career. In 1969, his first vinyl, which included the 
song “Bir Teselli Ver” was released. He became famous through-
out Turkey. Gencebay was a “complete” artist. He composed, 
played an instrument, wrote lyrics, arranged, performed… 
Perhaps, that is why he wanted to establish his own recording 
company. Kervan Plak, which he established in 1972 with Yaşar 
Kekeva is the first record company with national capital and 
many of the works of the most important musicians of the peri-
od were released by this company. 

Gencebay composed nearly 1000 works, 300 of which he sang, 
and significantly contributed to shaping post-1970 Turkish mu-
sic.  Besides music, he showed up as an actor, as well; he starred 
in 35 movies. Gencebay, who made a TV program titled “Orhan 
Abi Halk Show” in 1996 and participated as jury in music com-
petitions in 2000s, owns many honorary titles including State 
Artist, which he received in 1998, as well as many awards.
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Küçük alanda büyük heyecan
Masa tenisi
Small area, major excitement
Table tennis

Pinpon olarak da anılan masa tenisi, 
iki ya da dört oyuncuyla oynanan bir 
spordur. 1880’li yıllarda Hindistan 
ve Güney Afrika’daki İngiliz asker-
leri tarafından ahşap kutu kapakları 
ve yuvarlatılmış şişe mantarlarıyla 
oynanmaya başlayan masa tenisi, 
çok geçmeden gelişerek tüm dünya-
ya yayılmış, o günlerden beri sevilen 
ve takip edilen bir spor olmuştur.

Türkiye’de ilk kez 1920’lerde oyna-
nan masa tenisi tüm dünyada oldu-
ğu gibi ülkemizde de çok geçmeden 
geniş kitlelerin ilgisini çekmiştir. 
1930’da ilk İstanbul Şampiyonası’nın 
düzenlenmesinin ardından gittikçe 
yayılan spor, 1966 yılında Masa Te-
nisi Federasyonu’nun kurulmasıyla 
birlikte daha organize bir hale gel-
miştir.

Also called ping-pong, table ten-
nis is a sport that involves two or 
four players. Having started to be 
played in the 1880s by the English 
soldiers in India and South Afri-
ca with wooden box covers and 
rounded corks, table tennis spread 
to the entire world in no time, and 
has been a favorite ever since. 

First played in the 1920s in Turkey, 
table tennis has attracted crowds 
before long – just like it was the 
case in the entire world. After 
the first İstanbul Championship 
was organized in 1930, the sport 
spread even more, and with the 
establishment of the Table Tennis 
Federation in 1966, became more 
organized.

Türker Beşe 

life Spor
Sports
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Oyunun icra edildiği masa 274 santimetre uzunluğunda, 
152,5 santimetre eninde, 76 santimetre yüksekliğindedir.

Masanın oyun yüzeyi herhangi bir malzemeden yapılabilir, 
ancak seçilen malzeme masaya 30 santimetre yükseklikten 
bırakılan standart bir masa tenisi topunun yaklaşık 23 santi-
metre sıçramasına izin vermelidir. Yüzey mat ve tekdüze koyu 
renk olmalıdır. Masanın uzun ve kısa kenarlarında yer alan 
beyaz çizgiler 2 santimetre genişliğindedir. Çift yarışmaları 
için masayı dikine iki eşit parçaya bölen beyaz çizgi ise 3 mi-
limetre kalınlığındadır.

Masayı enlemesine ikiye bölen ağın üst kısmı, masanın her 
tarafında 15,25 santimetre yüksekliktedir.

The table, on which the game is played, is 274 centimeters long, 
152.5 centimeters wide, and 76 centimeters tall.

The game surface of the table can be made of just any material, 
but the chosen material has to allow a standard table tennis ball 
dropped of from 30 centimeters to make a bounce of around 23 
centimeters. The surface should be matte and monochromati-
cally dark. The white lines on the long and short ends of the table 
are 2 centimeters wide. The white line that divides the table into 
two equal parts for the doubles games, on the other hand, is 3 
millimeters thick.

The upper part of the net that cuts through the table horizontally 
is 15,25 centimeters tall on each side.
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Masa tenisinde kullanılan top en az 40 milimetre çapında ve 
2,7 gram ağırlığında tam bir küre biçiminde olmalıdır. Bu to-
pun yapımında selüloit veya benzeri bir plastik malzeme kulla-
nılır. Topun beyaz ya da turuncu renkte ve mat olması gerekir.

Oyunda kullanılan raketler, sporcuların tercih edeceği herhan-
gi bir şekil, boyut ve ağırlıkta olabilir, ancak tablası mutlaka 
eğilmez ve sert yüzeyli, yüzde 85 doğal tahtadan olmalıdır. 

The ball used in table tennis has to be perfect sphere with a 
diameter of at least 40 millimeters and a weight of 2.7 grams. 
This ball is made of celluloid or a similar plastic material. It 
should be white or orange, and matte.

The paddles used in the games can be of any shape, size and 
weight preferred by the player, but its surface has to be hard 
and unbendable, and of at least 85 percent natural wood. 

Masa tenisinde kullanılan raketlerin 
tablası yüzde 85 doğal tahtadan olmalıdır.
The paddles used in table tennis have to be 
made of at least 85 percent natural wood. 

Tablanın iki yüzünde bulunan plastik kaplamalar, topa farklı 
sertliklerde vurmak ve falso vermek için değişik dokulardadır. 
Tabla yüzeyini taşmadan tamamen örtmesi gereken bu yüzey-
lerin bir tarafının canlı bir kırmızı, diğer tarafınınsa siyah ol-
ması gerekir.

Oyunun başlangıcında ve oyun sırasında raket her değiştiril-
diğinde, sporcular raketlerini hem hakeme hem de diğer spor-
cuya göstermek zorundadır. 

The plastic coating on both sides of the paddle surface have 
different textures so as to allow for hitting the ball with varied 
strength and to give it a spin. These coatings, which should cov-
er the surfaces without exceeding them, should be vivid red on 
one side, and black on the other.

Each time a paddle is changed at the beginning of the game and 
during it, players have to show it to both the referee and the oth-
er player.
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Türkiye Masa Tenisi Federasyonu tarafından Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig, 
3. Lig ve Terfi Ligi adı altında organize edilen 5 farklı lig vardır.

Turkish Table Tennis Federation organizes 5 different leagues 
under the names of Super League, 1st League, 2nd League,  

3rd League and Promotion League.

Türkiye Masa Tenisi Ligi 1983 yılında başlamıştır. Bugün 
Türkiye Masa Tenisi Federasyonu tarafından Süper Lig, 1. Lig, 
2. Lig, 3. Lig ve Terfi Ligi adı altında organize edilen 5 farklı 
lig vardır. İlk federasyon başkanı, aynı zamanda gazeteci olan 
Ali Abalı’dır. 

1976’da, yani Türkiye Masa Tenisi Federasyonu’nun kurulu-
şundan 10 sene sonra, Akdeniz Oyunları’nda şampiyonluğu 
ülkemize kazandıran Vasil Aleksandridis dışında Oktay Çi-
men, Kadriye Poyrazoğlu, Gürhan Yıldız, Gençay Menge gibi 
sporcular ülkemizi uluslararası müsabakalarda temsil etmiş-
tir.

2008 Pekin Olimpiyat Oyunları’nda Türkiye’yi temsil eden 
Fenerbahçe Spor Kulübü oyuncusu Melek Hu, bu sporda ilk 
Olimpiyat galibiyetimizi kazanmıştır.

The Turkish Table Tennis League began in 1983. Today, the 
Turkish Table Tennis Federation organizes 5 different leagues 
under the names of Super League, 1st League, 2nd League, 3rd 
League and Promotion League. The federation’s first chair is 
journalist Ali Abalı.

In 1976, namely 10 years after the foundation of the Turkish Ta-
ble Tennis Federation, Vasil Aleksandridis brought home our 
first ever championship at the Mediterranean Games. Oktay 
Çimen, Kadriye Poyrazoğlu, Gürhan Yıldız and Gençay Menge 
are also among the players who have represented our country 
in international competitions.

Fenerbahçe Sports Club player Melek Hu, who competed for 
Turkey at the 2008 Beijing Olympics, has won our first ever 
Olympics victory.
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Güzel Izmir’e layık  
anma pulu ve sergi
A commemorative stamp and exhibition 
fit for beautiful İzmir

“Tarihi Saat Kuleleri Konulu Pul Sergisi”, 9-11 Eylül 2017 ta-
rihleri arasında İzmir’de düzenlendi. Pasaport PTT Merkez 
Müdürlüğü’ndeki sergi alanında, mesai saatleri içinde “Tarihi 
Saat Kuleleri Konulu Pul Sergisi 09-11.09.2017 İZMİR” ibareli 
özeltarih damgası kullandırıldı. Söz konusu özeltarih damgalı 
zarflar 2,5 TL bedelle www.filateli.gov.tr adresinde ve filateli 
cep uygulamasında satışa sunuldu.

İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 95’inci yıldönümü 
kapsamında, İzmir Saat Kulesi görselinin yer aldığı bir anma 
pulu da hazırlanarak 9 Eylül 2017 tarihinde 1,80 TL bedelle, 
söz konusu pula ait ilkgün zarfı ise 3 TL bedelle PTT işyerle-
rinde, www.filateli.gov.tr adresinde ve filateli cep uygulama-
sında satışa sunuldu. Anma pulunun Konak Meydanı’ndaki 
lansmanına Başbakan Binali Yıldırım ile Ulaştırma, Denizci-
lik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da katıldı. Başbakan 
Yıldırım anma puluna ait ilkgün zarfını imzaladı.

The “Stamp Exhibition Themed Historical Clock Towers” was 
organized in İzmir on 9-11 September 2017. At the exhibition 
area in the Pasaport PTT Central Directorate, a special date 
stamp with the inscription “Historical Clock Towers Themed 
Stamp Exhibition 09-11.09.2017 İZMİR” was used. The said 
special date marked covers were put up for sale for 2.5 TL on 
www.filateli.gov.tr and on the philately mobile application.

Within the scope of the 95th anniversary of İzmir’s liberation 
from the enemy invasion, a commemorative stamp featuring 
the İzmir Clock Tower was prepared and put up for sale for 
1.80 TL, whereas the related first day cover was put up for sale 
for 3 TL at PTT offices, on www.filateli.gov.tr and the philately 
mobile application. Prime Minister Binali Yıldırım and Minis-
ter of Transport, Maritime Affairs and Communication Ahmet 
Arslan attended the launch ceremony at the Konak Square. 
Prime Minister Yıldırım signed the first day cover of the com-
memorative stamp.

Haberler 
Newslife 1
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Bir sergi de Eskişehir’de

11-15 Eylül 2017 tarihleri arasında Eskişehir’in düşman işga-
linden kurtuluşunun 95’inci yıldönümü etkinlikleri kapsa-
mında “Eskişehir’in Kurtuluşunun 95. Yılı Pul Sergisi” dü-
zenlendi. 2 Eylül PTT Merkez Müdürlüğü Müşteri Holü’nde 
gerçekleştirilen, çok sayıda pul ve kartpostalın yanı sıra 
tarihî Eskişehir fotoğraflarının da yer aldığı sergide, me-
sai saatleri içinde “Eskişehir’in Kurtuluşunun 95. Yılı Pul 
Sergisi 11-15.09.2017 ESKİŞEHİR” ibareli özeltarih dam-
gası kullandırıldı. Özeltarih damgalı zarflar 2,5 TL bedelle  
www.filateli.gov.tr adresinde ve filateli cep uygulamasında 
satışa sunuldu.

Yet another exhibition in Eskişehir

On 11-15 September 2017, the “95th Anniversary of the Libera-
tion of Eskişehir Stamp Exhibition” was organized within the 
scope of the activities of Eskişehir’s liberation from the enemy 
invasion. At the exhibition organized in the 2 September PTT 
Central Directorate’s Customer Hall, where many stamps and 
postcards as well as historical Eskişehir photographs were fea-
tured, a special date stamp with the inscription “95th Anniversa-
ry of the Liberation of Eskişehir Stamp Exhibition 11-15.09.2017 
ESKİŞEHİR” was used. Special date marked covers were put up 
for sale on www.filateli.gov.tr and the philately mobile applica-
tion for 2.5 TL.
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PTT’nin Kargo Çalıştayı 
verimli geçti
PTT’s efficient Cargo Workshop

PTT A.Ş.’nin 8-9 Eylül 2017 tarihlerinde İzmir’de düzenlediği 
Kargo Çalıştayı’nda kargo sektöründeki başarılı faaliyetlerin 
artarak devam etmesi ve bu alanda önümüzdeki dönemde 
izlenecek stratejiler üzerinde duruldu. PTT A.Ş. Yönetim Ku-
rulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, Çalıştay’da 
yaptığı konuşmada kargo sektörünün gün geçtikçe büyüdü-
ğüne işaret ederek PTT’nin bu konudaki atılımlarına değindi.  
Posta-kargonun PTT’nin faaliyet alanları içinde büyük pay sa-
hibi olduğunu dile getiren Kenan Bozgeyik, “Yüzünü geleceğe 
dönerek ve bir zihniyet dönüşümü gerçekleştirerek Şirketimizi 
gelecek nesillere bir dünya markası olarak devretme azim ve 
kararlılığını gösteren siz değerli çalışma arkadaşlarıma teşek-
kürlerimi sunuyorum” dedi.

At the Cargo Workshop organized by the PTT Corp. on 8-9 
September 2017 in İzmir, the emphasis was on the enhance-
ment of the success in the cargo sector and the related strat-
egies to be adopted in the future. In the speech he delivered 
at the Workshop, PTT Corp. Chairman of Board and Direc-
tor-General Kenan Bozgeyik indicated that the cargo sector 
grows by the day, and touched upon the PTT’s leaps in the 
field. Stressing that post-cargo has a major share in the PTT’s 
fields of activity, “I thank you, my esteemed colleagues, who 
display the will and determination to carry our Company 
to the next generations as a global brand, through a trans-
formation of mentality by turning towards the future,” said 
Kenan Bozgeyik.

2
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UPU’nun Bern’deki toplantısını başarıyla yönettik
We led the UPU’s Berne meeting with success

PTT A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü, Dünya 
Posta Birliği (UPU) İdari Konsey Başkanı Kenan Bozgeyik, 
İsviçre’nin Bern kentinde düzenlenen Dünya Posta Birliği Ko-
ordinasyon Komitesi Toplantısı’nı yönetti. 16-27 Ekim 2017 
tarihleri arasında yapılacak 
Dünya Posta Birliği İdari Kon-
sey ve Posta İşletme Konse-
yi Genel Kurullarına hazırlık 
amacıyla gerçekleştirilen top-
lantıya İdari Konsey Başkanı 
olarak Kenan Bozgeyik’in yanı 
sıra İdari Konsey Başkan Yar-
dımcıları, Posta İşletme Konse-
yi Başkanı, Danışma Komitesi 
Başkanı, İdari Konsey ve Posta 
İşletme Konseyi Komite Baş-
kanları katıldı. Toplantıyla ilgi-
li değerlendirmelerde bulunan Kenan Bozgeyik, Dünya Posta 
Birliği Koordinasyon Komitesi Toplantısı’nın verimli geçme-
sinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek gösterdikleri ilgi 
dolayısıyla katılımcılara teşekkür etti.

PTT Corp. Chairman of Board and Director-General, Univer-
sal Postal Union (UPU) Council of Administration Chair Kenan  
Bozgeyik led the Universal Postal Union Coordination Commit-
tee Meeting organized at the Swiss city of Berne. Also attend-

ing the meeting, organized 
with the aim of preparation 
for the Universal Postal Un-
ion Council of Administration 
and Postal Operations Coun-
cil Plenaries to be organized 
on 16-27 October 2017, were 
Council of Administration 
Vice Chairs, Postal Operations 
Council Chair, Consultative 
Committee Chair and Com-
mittee Heads of the Council 
of Administration and Postal 

Operations Council. Making evaluations on the meeting, Kenan 
Bozgeyik expressed his contentment with the efficiency of the 
Universal Postal Union Coordination Committee Meeting, and 
thanked the attendees for their interest.

3
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Local and healthy products on ePttAVM.com

A collaboration protocol was signed between the Post and 
Telegraph Organization Corporation (PTT Corp.) and the 
Central Union of Turkish Agricultural Credit Cooperatives. 

Accordingly, the products of the Union – a hundred 
percent farmer capital and a hundred percent Anato-
lia-originated – will be sold on ePttAVM.com and will 
be carried with PTT Kargo.

Within the framework of the protocol signed with the 
aim of delivering the products of the mutual farmers 
of the Central Union of Turkish Agricultural Credit 
Cooperatives, and thus encouraging the consump-
tion of healthy and local products, there will be sales 

under six different categories on ePttAVM.com, PTT Corp.’s 
e-commerce site. These categories are legumes, oils and sauc-
es, breakfast products, tea and sugar, dry foods, and personal 
care products.

Yerli ve sağlıklı ürünler 
ePttAVM.com’da

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT A.Ş.) ile Ta-
rım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği arasında bir işbirliği 
protokolü imzalandı. Protokole göre, Birliğin yüzde 100 çift-
çi sermayesi ve yüzde 100 Anadolu kaynaklı ürünleri 
www.ePttAVM.com’da satılacak ve PTT Kargo aracı-
lığıyla taşınacak.

Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği’nin ortak 
çiftçilerinin yetiştirdiği ürünleri halka ulaştırmak, 
böylece kişileri sağlıklı ve yerli ürün tüketimine teş-
vik etmek amacıyla imzalanan protokol çerçevesinde 
PTT A.Ş.’nin e-ticaret sitesi www.ePttAVM.com’da 
altı farklı kategoride ürün satışı gerçekleştirile-
cek. Bu kategorileri baklagiller, yağlar ve soslar, kahvaltılık 
ürünler, çay ve şeker, kuru gıdalar ile kişisel bakım ürünleri 
oluşturuyor.

4

En taze ürünler 
ePttAVM.com’da
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PTT’den yeni işyeri ve 
Pttmatikler
New offices and Pttmatiks by the PTT

Yaygın hizmet ağını gün geçtikçe daha da büyüten PTT A.Ş., 
15 Ağustos-15 Eylül 2017 tarihleri arasında Türkiye genelinde 
1 adet yeni işyeri ve pek çok Pttmatik’in açılışını gerçekleştir-
di. Ankara, Antalya, Bursa, Erzincan, Eskişehir, İstanbul, İz-
mir, Karabük, Kayseri, Muş, Nevşehir, Niğde, Sakarya, Sivas, 
Tokat ve Zonguldak olmak üzere toplam 16 ilde 65 Pttmatik, 
İstanbul’un Avrupa yakasında ise 1 işyeri vatandaşın hizme-
tine sunuldu.

Expanding its widespread service network by the day, 
the PTT Corp. opened 1 new office and various Pttmatiks 
throughout Turkey between 15 August and 15 September. 
A total of 65 Pttmatiks in 16 cities, namely Ankara, An-
talya, Bursa, Erzincan, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Karabük, 
Kayseri, Muş, Nevşehir, Niğde, Sakarya, Sivas, Tokat and 
Zonguldak, and 1 office in İstanbul’s European side were of-
fered to the service of citizens.

5

4.5G’de hız kesmiyoruz
Full speed at 4.5G

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) 2017 yılının 
ikinci “Üç Aylık Pazar Verileri Raporu”nu yayımladı. Rapora 
ilişkin değerlendirmelerde bulunan BTK Başkanı Ömer Fatih 
Sayan, 2017’nin ikinci çeyreği itibarıyla Türkiye’deki 4.5G kul-
lanıcılarının sayısının 59,9 milyonu bulduğunu ifade etti. Söz 
konusu zaman dilimine ait verilerin 11,1 milyonu sabit abone, 
55,3 milyonu mobil abone olmak üzere toplam 66,4 milyon 
genişbant internet abonesi olduğunu gösterdiğini kaydeden 
Sayan, internet abone sayısının önceki yılın aynı dönemine 
kıyasla yüzde 20,1 arttığını belirtti. BTK tarafından yayımla-
nan raporda 2017 yılının ikinci çeyreğinde fiber kablo uzun-
luğunun 304 bin 530 kilometreye ulaştığı bilgisi de yer aldı.

Information and Communication Technologies Authority (BTK) 
issued 2017’s second “Quarterly Market Data Report”. Making 
evaluations on the report, BTK Chair Ömer Fatih Sayan stated 
that as of the second quarter of 2017, the number of 4.5G users in 
Turkey has reached 59.9 million. Indicating that the data relat-
ed to the said period reveal that there are a total of 66.4 million 
broadband Internet subscribers – 11.1 million fixed and 55.3 
million mobile – Sayan went on to add that the number of In-
ternet users has grown by 20.1 percent compared to last year’s 
data related to the same period. The report issued by BTK also 
features the information that the fiber cable length has reached 
304 thousand 530 kilometers as of the second quarter of 2017.

6
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Posta sektörünün CEO zirvesi 2018’de Türkiye’de
Postal sector’s CEO summit in Turkey in 2018

Sektöründe küresel karar alıcı konumda bulunan PTT A.Ş. 
uluslararası başarılarına bir yenisini daha ekledi. Dünya 
Posta Birliği (Universal Postal Union-UPU) tarafından bu 
yıl Moskova’da ikincisi düzenlenen Dünya CEO Forumu’nda 
alınan karara göre etkinlik önümüzdeki yıl Türkiye’de yapıla-
cak. Moskova’da bir basın toplantısıyla duyurulan karar, PTT 
A.Ş.’nin yeni bir diplomatik başarısı olarak değerlendirildi. 
PTT A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Bozge-
yik konuya ilişkin “3. Dünya Posta Birliği Dünya CEO Foru-
mu’nun 2018 yılında ülkemizde düzenlenecek olması bizi son 
derece memnun etmiştir. Böylesi seçkin bir etkinliğe ülkemiz 
adına ev sahipliği yapacak olmanın gururunu yaşıyoruz” ifa-
delerini kullandı.

17-19 Eylül 2017 tarihleri arasında Rusya’nın başkenti Mosko-
va’da gerçekleştirilen UPU Dünya CEO Forumu “Çok Boyutlu 
Büyümeyi Yönetmek: Posta Stratejisinin Nasıl ve Nedenleri” 
temasıyla düzenlendi. Kenan Bozgeyik, UPU Dünya CEO Fo-
rumu’nun “Güven Yeterli Midir? Posta İdareleri için Yeni İş 
Kanalları” başlıklı panelinde yaptığı konuşmada, “Güvenin 
sahip olduğumuz en büyük değer olduğunu birlikte irdeliyor 
olmaktan memnuniyet duyuyorum” dedi. Bozgeyik, Mosko-
va’daki temasları çerçevesinde Rusya Federasyonu Posta İda-
resi CEO’su Nikolay Podguzov’la bir araya gelerek e-ticaret 
başta olmak üzere potansiyel işbirliği alanlarını değerlendirdi.

A global decision-maker in its sector, the Post and Telegraph 
Organization Corporation (PTT Corp.) has achieved yet anoth-
er international success. According to the decision taken at the 
World CEO Forum, the second of which was organized by the 
Universal Postal Union (UPU) in Moscow this year, the event 
will be held in Turkey next year. As the decision announced with 
a press conference in Moscow is deemed yet another diplomat-
ic achievement by the PTT Corp., Bozgeyik evaluated, “It has 
made us quite content that the 3. Universal Postal Union World 
CEO Forum will be organized in our country in 2018. We are 
proud that we will host such a distinguished event in the name 
of our country.”

Held in the Russian capital of Moscow on 17-19 September 2017, 
the UPU World CEO Forum was organized with the theme 
“Leading multidimensional growth: The hows and whys of 
postal strategy”. Within the scope of the forum PTT Corp. Chair-
man of Board and Director-General Kenan Bozgeyik delivered 
a speech at the panel titled “Is trust enough? Successful business 
models for modern Posts”. In the panel, where the importance 
of the concept of trust for Posts was handled, Bozgeyik said, “I 
am happy to treat together that trust is the biggest value we 
have.” As part of his contacts in Moscow, Bozgeyik met Russian 
Federation Post CEO Nikolay Podguzov, and discussed possible 
collaboration areas, especially e-commerce.
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EUROPA Pul Yarışması’nın kazananı Türkiye 
Turkey wins the EUROPA stamp competition

Avrupa Kamu Posta İşletmecileri Birliği (PostEurop) tara-
fından düzenlenen “En İyi Avrupa Pulu” yarışmasında bi-
rinciliği Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi’nin (PTT 
A.Ş.) pulu kazandı. PTT A.Ş., üzerinde Kars Kalesi görseli 
bulunan pulla 2017 teması “Kaleler” 
olarak belirlenen yarışmanın “Çevri-
miçi” (İnternet Oylaması) kategori-
sinde en fazla oyu alarak “Altın Pul” 
ödülünün sahibi oldu. Oylamada “Gü-
müş Pul” ödülü Polonya’nın olurken 
“Bronz Pul” ödülünü ise Moldova ka-
zandı. 

Bu yıl 58 farklı pulun katılım göster-
diği yarışmanın sonuçları, 27-28 Eylül 2017 tarihlerinde 
Romanya’nın başkenti Bükreş’te gerçekleştirilen PostEurop 
Genel Kurulu kapsamında düzenlenen bir gala yemeğinde 
açıklandı. Konuya ilişkin açıklama yapan PTT A.Ş. Yönetim 

The stamp by the Post and Telegraph Organization Corpora-
tion (PTT Corp.) took first place at the “Most Beautiful EUROPA 
Stamp Competition” organized by the Association of European 
Public Postal Operators (PostEurop). With the stamp featuring 

the visual of the Kars Castle, PTT Corp. 
received the highest number of votes in 
the competition’s “Online” (Internet Poll) 
category and won the “Golden Stamp” 
award. While Poland took the “Silver 
Stamp” in the voting, Moldova took 
home the “Bronze Stamp”.

The results of the competition, attended 
by 58 different stamps this year, was 

announced at the gala dinner organized within the scope of the 
PostEurop Plenary held in the Romanian capital of Bucharest 
on 27-28 September 2017. Issuing a statement on the subject, 
PTT Corp. Chairman of Board and Director-General, Universal 

8
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Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü, Dünya Posta Birliği İdari 
Konsey Başkanı Kenan Bozgeyik, elde edilen başarıdan bü-
yük memnuniyet duyduklarını ifade ederek, “PTT Anonim 
Şirketimiz faaliyet gösterdiği tüm sektörlerde olduğu gibi fi-
lateli alanında da başarılı çalışmalara imza atmaktadır. Te-
davüle sunduğu pullarla uluslararası ödüllere layık görülen, 
filateli konusunda dünya çapında adından saygıyla söz etti-
ren Şirketimiz, bu yılki ‘En İyi Avrupa Pulu’ yarışmasında 
internet oylaması birincisi olarak başarılarına bir yenisini 
daha eklemiştir. PTT ailesi olarak, ülkemizi yarışmada en 
iyi şekilde temsil etmekten ve ‘Altın Pul’ ödülünü almaktan 
büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz” dedi. 

Postal Union Council of Administration Chair Kenan Bozgeyik 
indicated that they are quite pleased with the success achieved 
and added, “Our PTT Corporation secures major success in the 
field of philately, as is the case with all of the sectors in which 
it operates. Our Company, which is deemed worthy of inter-
national prizes with the stamps it issues, and receives global 
esteem in the field of philately, took the first place in the ‘Most 
Beautiful EUROPA Stamp Competition’ with the online poll, and 
added yet another one to its achievements. As the PTT family, 
we are very happy and proud to have represented our country 
in the best possible way, and to take home the ‘Golden Stamp’ 
award.”

Avrupa’nın en iyi pulunu tespit 
etmek amacıyla 2002’den bu yana 
düzenlenen “En İyi Avrupa Pulu” 
yarışmasının Jüri Ödülü’nün ka-
zananı ise Finlandiya oldu. Yedi 
filateli uzmanından oluşan jürinin 
değerlendirmesine göre ikinci sıra-
yı İtalya ve Aland paylaşırken, Lih-
tenştayn üçüncü sırayı aldı.

The winner of the Jury Award at 
the “Most Beautiful EUROPA Stamp 
Competition”, organized since 2002 
with the aim of determining Eu-
rope’s best stamp, was Finland. Ac-
cording to the evaluations of seven 
philately experts, Italy and Aland 
shared the second spot, whereas  
Lichtenstein came in third.
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BOOK

Turgut Özakman’ın kaleme aldığı ikinci 
roman olan Romantika okuyucuya ilginç 
bir aşk hikayesi sunuyor. Eser 1960-1987 
dönemindeki toplumsal iniş çıkışların 
ekseninde Ankara’da geçen gizemli bir 
ilişkiyi ele alırken, kuşaklar arası çatış-
maları ve dönüşümleri de gözler önüne 
seriyor. Okuyucu romanda aşkın değişik 
kuşaklar tarafından ne kadar farklı yo-
rumlanabileceğine şahit oluyor ve Anka-
ra’nın birçok mekanını iki âşıkla birlikte 
dolaşıyor. Eser www.pttkitap.com üze-
rinden temin edilebilir. 

Romantika, the second novel by Turgut 
Özakman, offers an interesting love story 
to the reader. While treating a mysterious 
relationship that takes place in Ankara 
within the framework of the social ups 
and downs in the period of 1960-1987, the 
work sheds light on the conflicts of gener-
ations. In the novel, the reader witnesses 
how differently love can be interpreted by 
various generations and travels to many 
locations of Ankara with the two lovers, 
as well. The work can be reached through 
www.pttkitap.com. 

ROMANTIKA   
TURGUT ÖZAKMAN   
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Meltem Yaşar’ın Afrika sevdası çocukken 
babasının hediye ettiği Resimli Hayvan-
lar Ansiklopedisi ile başlar. Yaşar, 2005 
yılında gorilleri gözlemlemek için gittiği 
Uganda’yı çok sever. Bir süre sonra Tür-
kiye’deki evini ve işini bırakıp Uganda’ya 
taşınır. Burada bir safari şirketine or-
tak olur, hatta aşkı da bulur. Pigmelerle 
Dans, Kongo Demokratik Cumhuriyeti’n-
den Ruanda’ya, Kenya’dan Namibya’ya 
Afrika’nın birçok ülkesini gezen Mel-
tem Yaşar’ın ilginç hikayesini okuyucu-
ya ulaştırıyor. Eser www.pttkitap.com 
üzerinden temin edilebilir. 

Meltem Yaşar’s passion for Africa start-
ed with Resimli Hayvanlar Ansiklopedisi 
(The Illustrated Encyclopedia of Animals) 
gifted by his father when she as a child.  
Yaşar loved Uganda, where she went go-
rilla trekking in 2005 very much. After a 
while, she left her home and quit her job 
and moved there. She became the partner 
of a safari company, and even found love. 
Pigmelerle Dans (Dances with Pygmies) 
conveys to the audience the interesting 
story of Meltem Yaşar who visited many 
countries of Africa, from the Congo Dem-
ocratic Republic to Ruanda, from Ken-
ya to Namibia. The work can be reached 
through www.pttkitap.com.

PIGMELERLE DANS   
MELTEM YAŞAR
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EL DORADO   
SHAKIRA 

“El Dorado”, Kolombiya asıllı şarkıcı ve 
söz yazarı Shakira’nın 11. stüdyo albümü. 
Albümdeki şarkılardan “Me Enamoré” 
gerçek bir aşk hikayesini anlatması nede-
niyle dikkat çekiyor. Bu şarkı ve “Chanta-
je” müzik  listelerinde şimdiden üst sırala-
ra yerleşti. Grammy ve MTV Video Müzik 
Ödülü sahibi şarkıcı albümde yer alan 13 
parçayı İngilizce ve İspanyolca seslen-
dirmiş. Albümü www.epttavm.com’dan 
temin etmek mümkün. 

“El Dorado” is the 11th studio album by 
Shakira, singer and songwriter of Colom-
bian origin. One of the songs in the album, 
“Me Enamoré” grabs attention with the 
fact that it tells of a real love story. This 
song and “Chantaje” have already been at 
the top of the music charts. In the album, 
Grammy and MTV Video Music awarded 
singer sings 13 songs in English and Span-
ish. The work can be procured through  
www.epttavm.com.
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YAĞMUR KOKUSU   
OĞUZ SIRMALI

2011 yılında kurduğu grubu “Sırma-
lı”yla birlikte “Gençlik Rüyası” adlı bir 
albüm çıkaran Ankara Devlet Opera ve 
Balesi sanatçısı tenor Oğuz Sırmalı, ilk 
solo çalışması “Yağmur Kokusu”nu din-
leyicinin beğenisine sunuyor. Prodük-
törlüğünü Deniz Bijen Rahimi’nin üst-
lendiği ve 10 eserin yer aldığı çalışmada 
Sırmalı’ya değerli virtüöz ve vokalistler 
eşlik ediyor. Albümde sanatçının Gizem 
Berk’le gerçekleştirdiği “Özlenmeyen 
Yürekte Aşk” adında bir düet de bulu-
nuyor. Albümü www.epttavm.com’dan 
temin etmek mümkün. 

One of the tenors of the Ankara State 
Opera and Ballet, Oğuz Sırmalı, who re-
leased an album titled “Gençlik Rüyası” 
with the group “Sırmalı” he founded in 
2011, offers his first solo work “Yağmur 
Kokusu” to the audience. In the work, 
which was produced by Deniz Rijen Rahi-
mi and which features 10 songs, valuable 
virtuosos and vocalists accompany Sır-
malı. A duet titled “Özlenmeyen Yürekte 
Aşk” which the artist performed with 
Gizem Berk is featured in the album, as 
well. The work can be procured through  
www.epttavm.com.
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YÖNETMEN DIRECTOR: DENIS VILLENEUVE
OYUNCULAR STARS: HARRISON FORD, RYAN GOSLING,  
ANA DE ARMAS, JARED LETO 
YAPIM PRODUCTION: ABD USA
TÜR GENRE: BILIMKURGU SCIENCE FICTION

BLADE RUNNER 2049 
BIÇAK SIRTI 2 
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1982 yılında çekilen “Bıçak Sır-
tı” filminin devamı niteliğin-
deki “Blade Runner 2049”, Los 
Angeles Polis Departmanı’ndan 
Memur K’nın insanlığın sonunu 
getirecek önemli bir sırrı keş-
fetmesiyle gelişen olayları konu 
ediniyor. Sırrın keşfiyle birlikte 
Memur K yaklaşık 30 yıldır kayıp 
olan Rick Deckard’ı aramaya ve 
sorularına cevap bulmaya çalışır. 
Denis Villeneuve’ün yönetmen-
liğini yaptığı filmin başrolünde 
Ryan Gosling ve Harrison Ford 
yer alıyor.

A sequel to the movie “Blade Run-
ner” that was shot in 1982, “Blade 
Runner 2049” treats the events 
that occur after the discovery of a 
secret which will bring the end of 
humanity by Officer K at the Los 
Angeles Police Department. Fol-
lowing the discovery of the secret, 
Officer K tries to search for Rick 
Deckard who has been missing 
for approximately 30 years and to 
find the answer to his questions as 
well. Ryan Gosling and Harrison 
Ford star in the movie directed by 
Denis Villeneuve.
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YÖNETMEN DIRECTOR: CAN ULKAY 
OYUNCULAR STARS: ÇETIN TEKINDOR, ALTAN ERKEKLI, 
ISMAIL HACIOĞLU, LEE KYUNG-JIN 
YAPIM PRODUCTION: TÜRKIYE TURKEY
TÜR GENRE: DRAM DRAMA

AYLA

Astsubay Süleyman Dilbirliği, 
Kore Savaşı sırasında harp mey-
danında 5 yaşında Koreli yetim 
bir kız bulur ve onu sahiplenir. 
Ayla adını verdiği küçük kıza ba-
balık yapar ancak bir süre sonra 
ülkesine dönme emri alır. Süley-
man Astsubay, onu yanında gö-
türmek istese de kanunlar buna 
izin vermez. Ayla yetimhaneye 
gönderilecektir. İkili yeniden 
buluşmak üzere birbirine söz ve-
rir. Can Ulkay’ın yönetmenliğini 
yaptığı ve Türkiye’nin 90. Oscar 
Ödülleri için Yabancı Dilde En 
İyi Film adayı gösterdiği “Ayla” 
gerçek bir hikayeyi beyazperdeye 
aktarıyor.

Sergeant Süleyman Dilbirliği finds 
a 5-year-old Korean orphan in the 
battlefield during the Korean War 
and embraces her. He fathers the 
little girl whom he names, Ayla, 
but after a while he receives an 
order to turn back to his country. 
Sergeant Süleyman wants to take 
her with him, however the laws do 
not permit it. Ayla is to be sent to 
orphanage. The two promise each 
other to meet again. Directed by 
Can Ulkay, “Ayla” which was sub-
mitted by Turkey as a candidate 
for “Best Foreign Language Film” 
at the 90th Oscar Awards, turns a 
real story into screenplay.



Biz kitap dostuyuz
Kitapların eğitim ve kültüre katkısının 
bilincinde olan PTT A.Ş., yürüttüğü 
kitap taşıma kampanyasıyla kitapları 
diğer gönderilere oranla daha uygun fi-
yatlara alıcıya iletiyor. Ticari olmamak 
kaydıyla içeriğinde kitap bulunan APS 
kurye gönderileri, eğer ağırlığı 1 kilog-
ramı aşmıyorsa 3 TL ücretle alıcıya 
ulaştırılıyor. Ağırlığı 1 kilogramı aşan 
APS kurye veya kargo gönderilerine ise 
mevcut tarife üzerinden yüzde 50 indi-
rim uygulanıyor.

We are book-friendly
Aware of the contribution of books to  
education and culture, the PTT Corp., 
with its book delivery campaign, brings 
books to the recipient at even more af-
fordable prices compared to other types 
of post. EMS posts that include books – 
on the condition that they are not com-
mercial – are delivered for 3 TL if they 
are under 1 kilogram. For EMS courier 
or cargo exceeding 1 kilogram, on the 
other hand, a discount of 50 percent 
over the present tariff is applied.

Posta gönderileriniz imzanızı 
taşısın ister misiniz? 
PTT A.Ş.’nin Kişisel Pul Hizmeti’yle 
gönderilerinizde iz bırakın, postaları-
nıza değer katın. PTT işyerlerinden Ki-
şisel Başvuru Formu ve Sözleşmesi’ni 
temin ederek ilk adımı atabilir, seçti-
ğiniz bir görsel objeyi pul haline geti-
rebilirsiniz. Üstelik bu pulu gönderile-
rinizde kullanabilir veya hatıra amaçlı 
saklayabilirsiniz.

Would you like your postal  
dispatch to bear your signature?
With PTT Corp.’s Personal Stamp Ser-
vice, leave a mark on your dispatch and 
add value to your post. By obtaining the 
Personal Stamp Application Form and 
Agreement from PTT branches, you can 
take the first step, and make a stamp out 
of a visual object of your choice. Moreo-
ver, you can use this stamp on your dis-
patches or keep it as souvenir.

Milyonlarca ürün  
ePttAVM.com’da
PTT’nin e-ticaret sitesi ePttAVM.com, 
2 milyon 500 binden fazla ürünü ol-
dukça uygun fiyatlara sunuyor. Siteden 
gözünüz kapalı alışveriş yapabilirsiniz. 
Çünkü ePttAVM.com’da güvenli tica-
ret sistemiyle alıcı ve satıcı arasındaki 
bütün adımlar baştan sona kontrol edi-
liyor. Müşterinin kredi kartı bilgileri 
sistemde tutulmuyor ve üçüncü şahıs-
larla kesinlikle paylaşılmıyor. Ödeme, 
güvenli bir 3D secure sayfası üzerinden 
aracısız olarak gerçekleştiriliyor.

Millions of products on  
ePttAVM.com
PTT’s e-commerce website ePttAVM.
com offers over 2 million 500 prod-
ucts at quite affordable prices. Have no 
doubts whatsoever about shopping on 
the site, for on ePttAVM.com, each and 
every step between seller and buyer are 
controlled through the secure e-com-
merce system. Customers’ credit card 
information is not retained on the sys-
tem and is not shared with third parties 
whatsoever. Payment is made unmedi-
ated on a 3D secure site. 
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Teknolojik mektubun adı  
PTTKEP
Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) PTT 
aracılığıyla güvenli bir şekilde ileti-
liyor. PTTKEP’le gönderilen dijital 
postaların içeriği kesinlikle değişti-
rilemiyor ve bu postalar gerektiğinde 
hukuki delil olarak kullanılabiliyor. 
Zamandan, kağıttan ve paradan tasar-
ruf etmek, resmî ve ticari işlemlerini 
hızlı yapmak, ticari faaliyetlerini ve-
rimli yürütmek, çevrenin korunması-
na katkı sağlamak isteyen şahıslar ve 
kurumlar elektronik yazışmaları için 
PTTKEP’i tercih ediyor.

Technological letter: PTTKEP
Registered Electronic Mail (Kayıtlı Elek-
tronik Posta-KEP) is delivered with safe-
ty through the PTT. The content of digital 
mail sent via PTTKEP is absolutely un-
alterable, and these posts can be used as 
legal evidence if required. Persons and 
institutions that want to save on time, 
paper and money, complete their offi-
cial and commercial procedures rapid-
ly, carry out their commercial activities 
efficiently, and contribute to the protec-
tion of the environment opt for PTTKEP 
in their electronic correspondence.

Western Union hizmeti PTT’de
Uluslararası para transferinde dünya-
nın en güvenilir ve en hızlı kuruluşu 
kabul edilen Western Union, Türkiye’de 
PTT aracılığıyla hızını katlıyor. PTT bir 
Western Union temsilcisi olarak, ban-
ka hesabı gerektirmeden, dünyanın her 
noktasına para transferi işlemlerinizi 
gerçekleştiriyor. Western Union’la para 
transferi yapabilmek için kimliğinizle 
birlikte PTT’ye gitmeniz yeterli.

PTT offers Western Union service
The world’s most reliable and fastest  
institution when it comes to internation-
al money transfer, Western Union adds 
to its speed in Turkey with the PTT. As a 
Western Union representative, the PTT 
carries out money transfers anywhere 
in the world without the requirement of 
a bank account. To transfer money via 
Western Union, all you have to do is go to 
a PTT branch with your ID card.

Baskı ve gönderi maliyetinizi 
azaltın
PTT A.Ş., Birleşik Posta hizmetiyle 
müşterilerine büyük kolaylık sağlıyor. 
Kurum ve kuruluşların yanı sıra şahıs-
ların da faydalanabildiği bu hizmette 
fatura, sigorta poliçesi, banka ekstresi, 
tebrik, broşür, kutlama kartı gibi toplu 
gönderiler PTT A.Ş. tarafından basılı-
yor ve ilgili kişilere iletiliyor. Dünyada 
az sayıda posta şirketinde bulunan bu 
hizmet Türkiye’de PTT A.Ş. kalitesi ve 
güveniyle sunuluyor.

Reduce printing and dispatch 
costs
PTT Corp. offers major comfort to its 
customers with its Combined Post ser-
vice. In this service, which can be used 
by establishments, institutions and per-
sons alike, collective sendings such as 
bills, insurance policy, bank statements, 
congratulatory notes, brochures and 
celebration notes are printed by the PTT 
Corp. and sent to the relevant persons. 
Offered by only a few postal administra-
tions in the world, this service is granted 
in Turkey under the quality and safety of 
the PTT Corp.
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Bulmacalife Hazırlayan: Mustafa Başaran

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

Züleyha Özbek, Ebru Akdoğan, Fatma Bulut, Mustafa Yazar, Cihat Bakacak

Bir Uzakdoğu
sporu

Resimdeki
dünya tekvando

şampiyonu

Lanetlenmiş,
melun

Kıbrıs’ta bir
liman kenti

Cıva simgesi

Vücuda 
kırmızı kan

dağıtan büyük
atardamar

Zehir

Sene

San Marino
uluslar arası
plaka kodu

Eski tahıl
ölçeği Güçlü inanç

Aşırı yat
farkı olmadan

benzeri 
bulunabilen

Yük taşıyan
uçak veya

gemi
Bir şeyin 

içindeki öz

Islamak işi

İstek, dilek

Radyumun 
simgesi Erkek keçi Ululuk,

büyüklük

Küçük 
mağara

İri bir 
balıkçıl kuş

Kasık

Tarla sınırı

Kamu 
Televizyonu-

muz (kısa)
Doğal gazda bol
bulunan bileşik

Bir posta 
yollama şekli İnam, vedia

Bir ilimiz Duruk Deprem, yer
sarsıntısı

Dost olma durumu
Bir yerden gön-
derilen mek-
tup ve ema-

netlerin tümü

Bilgin

Merkez
Bankası 

(kısa)

Dalgalı Akım
(kısa)

Amca 
(yöresel)

Takımada

Arapça’da 
ben adılı

Ayak direme

Su sığırı,
camız

Eksik, 
bitmemiş

Dayanıklı,
güçlü

Basmakalıp 

Su yolu Adet

Birdenbire

Etiketi olan

Hayvansal 
bir gıda

Yüce, ulu

Çoğul karşıtı

Kesintilerden
sonra 

geri kalan 
miktarda olan

Dünyanın 
uydusu

Kütahya’nın 
bir ilçesi

Bir cetvel 
türü

Bası

Limited 
(kısa)

Güreşte 
bir oyun

Kaonun 
simgesi

İşaret, 
alamet Sözleşme Oksijen 

simgesi

İri ve dolgun 
taneli pilavlık

pirinç

fi‹FRE KEL‹ME

1 2 3 4 5 6 7 8

P T T M A T İ K

ZELİHA AĞRIS

1

2

3

4

5

6

7

8

T G A Y İ
Z E L İ H A A Ğ R I S M

K A R G O I S L A M A
E V İ N R A M İ N

A N E T R T A P S
A N E Z E L Z E L E

D O S T L U K A L İ M
P O S T A E M M İ A

M A N D A B E K E N
İ N A T A R K T A N E

A N İ A L İ N E T
E T İ K E T L İ

A Y T E Ş
E M E T K L E

A A K İ T
İ M B A L D O
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EYLÜL AYI KAZANANLARI:



ZAMANINDA



SİZE 
ÖZEL...

PULUNUZ 
PTT’DEN!

FOTOĞRAFINIZ 

SiZDEN


