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GENEL MÜDÜR’DEN
DIRECTOR-GENERAL’S ADDRESS

Çağı yakalayan uygulamalara imza atıyoruz
Achieving contemporary implementations

4

Çok kıymetli okurlar,

Esteemed readers,

Bilişim ve teknoloji, biz fark etsek de etmesek de hayatımızda

Informatics and technology – even if we might not be aware of

büyük bir yer kaplıyor. Hatta yaşadığımız çağ bu terimlerle

it – occupy a huge part in our lives. Moreover, the era in which

adlandırılıyor. Teknolojinin her yaştan bireyin hayatını ko-

we live is dubbed with these terms. It is a fact that technology fa-

laylaştırdığı bir gerçek. Ancak teknolojiye ayak uyduramayan

cilitates the lives of individuals of any age. However, we see that

bazı oluşumların tarihin tozlu sayfalarında yerini aldığını

certain formations that cannot keep up with technology get lost

görüyoruz. Dolayısıyla bilişim ve teknolojiyi yakalamak, bu

among the dusty pages of history. Thus, capturing informatics

kavramları özümseyerek faaliyetler yürütmek hayati önem

and technology, carrying out activities by embracing these con-

arz ediyor.

cepts is of the essence.

Dijitalleşen dünya ve gelişen teknolojinin geleneksel pos-

We know that the digitalizing world and the developing tech-

ta hizmetlerinin elektronik ortama taşınmasında büyük rol

nology play an important role in the conveyance of traditional

oynadığını biliyoruz. Bu bağlamda PTT A.Ş. olarak çağı ya-

postal services onto the electronic medium. In this sense, I think

kalayan uygulamalara imza attığımızı düşünüyorum. Bunu

that we, as the PTT Corp., achieve contemporary implementa-

yalnızca hizmetlerimizi temel alarak söylemiyorum; çabala-

tions. I do not say so based solely on our services; our efforts are

rımız da kayda değerdir. Örneğin, geçtiğimiz Kasım ayı bizler

also considerable. For instance, the last month of November was

için oldukça yoğun, bir o kadar da verimli geçti. Antalya’da

quite busy and just as efficient for us. We held the International

Uluslararası E-ticaret Konferansı gerçekleştirdik. Günümüz-

E-commerce Conference in Antalya. In our day, e-commerce de-

de e-ticaret çok hızlı bir gelişme gösteriyor ve Türkiye global

velops rapidly and Turkey is in an important position in terms of

e-ticaret bakımından önemli bir konumda bulunuyor. Konfe-

global e-commerce. The conference brought together Ministers

ransta Türkiye ve dünyadan Bakanlarımız, posta teşkilatları-

from Turkey and the world, esteemed CEO’s of the postal sector

nın kıymetli CEO’ları ve e-ticaret sektörünün değerli temsil-

and valued representatives of the e-commerce sector. We car-

cilerini bir araya getirdik. Hem PTT’miz, hem ülkemiz, hem

ried out important meetings for both our PTT, our country and

de dünya açısından e-ticaret adına önemli toplantılar yaptık.

the world. During our conference, as panels continued on one

Konferansımız sırasında bir yanda paneller sürerken diğer

hand, we carried out bilateral meetings on the other. We con-

yanda ikili görüşmeler yürüttük. Libya Posta İdaresi, Sierra

cluded protocols with the Posts of Libya, Sierra Leone, Kazakh-

Leone Posta İdaresi, Kazakistan Posta İdaresi, Lübnan Posta

stan, Lebanon and Bosnia and Herzegovina towards the con-

İdaresi ve Bosna Hersek Posta İdaresi ile ikili ilişkilerin deva-

tinuation and enhancement of bilateral relations. Additionally,

mı ve geliştirilmesi konusunda protokoller imzaladık. Bunun

we realized a very significant collaboration with Tunisia. This

yanı sıra Tunus’la çok önemli bir işbirliğini hayata geçirdik.

collaboration embodies a 50 percent discount in all e-commerce

Bu işbirliği e-ticaret gönderilerinde yüzde 50 indirimi kap-

dispatches. Additionally, Tunisian officials have taken a very

sıyor. Ayrıca Tunus yetkilileri çok kıymetli bir karar almışlar

valuable decision and wish for the establishment of a postal mu-

ve Tunus’ta bir posta müzesi kurulmasını arzu etmişler. Pro-

seum in Tunisia. Within the framework of our protocol, we will

tokolümüz çerçevesinde bu müzenin oluşturulması sırasında

offer our support to our brothers in terms of the establishment of

kardeşlerimize desteklerimizi sunacağız. Konferansımızın

this museum. On the first day of our conference, we also signed

ilk günü Katar heyetiyle de bir anlaşma imzaladık. Geçtiği-

an agreement with the Qatari delegation. We had concluded

miz Nisan ayında Katar Posta İdaresi’yle bir anlaşma yapmış,

an agreement with Qatar Post last April, and agreed to realize

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

Türk ürünlerinin Katar’da, Katar ürünlerinin Türkiye’de sa-

www.turkishsouq.qa – a platform where Turkish products can

tışının gerçekleştirilebileceği www.turkishsouq.qa e-ticaret

be sold in Qatar and Qatari products in Turkey. With the agree-

platformunu hayata geçirmek üzere mutabakata varmıştık.

ment signed by our esteemed Ministers, we have taken the deci-

Sayın Bakanlarımızın imzaladığı anlaşmayla bu platformun

sion to launch this platform as of 1 January 2018.

1 Ocak 2018 itibarıyla faaliyete geçirilmesine karar verdik.

In Antalya, we also organized the Human Resources Workshop.

Antalya’da ayrıca İnsan Kaynakları Çalıştayı düzenledik. Ge-

We have to plan human resources correctly so as not to miss the

leceği ıskalamamak adına insan kaynaklarını doğru planla-

future. Thus, I think this workshop is of vital importance for the

mamız lazım. Dolayısıyla bu çalıştayın PTT A.Ş. için hayati

PTT Corp.

önem arz ettiğini düşünüyorum.

Within the month of November, we concluded an important

Kasım ayı içinde Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü ile

protocol with the Directorate-General of Road Transportation

önemli bir protokole imza attık. Bu protokole göre, vatan-

Regulation. Accordingly, our citizens will be able to access the

daşlarımız satın alacakları ikinci el araçların kilometre ve

mileage and inspection information of previously owned vehi-

muayene bilgilerini PTT mobil uygulamaları üzerinden daha

cles via PTT mobile applications in an easier, faster and more

kolay, hızlı ve uygun fiyatlı öğrenebilecek.

affordable manner.

Çok sevgili okurlar... Kasım ayındaki çalışmalarımızdan bir-

Dear readers... I have summarized some of the headings of the

kaç başlığı özetledim. Ancak elbette yaptıklarımız bunlarla

works we carried out in the month of November. However,

sınırlı değil. Aralık ayında da yoğun bir tempo bizleri bek-

what we do is surely not limited to those. A busy schedule in the

liyor. 13 Aralık’ta Akıllı Şehirler Zirvesi’ne katılacak, “Akıllı

month of December awaits us. On 13 December, I am going to

Şehirlere Yönelik Vizyon” başlıklı oturumun moderatörlü-

be attending the Intelligent Cities Summit and moderating the

ğünü üstleneceğim. Bu önemli zirvede sektörün önde gelen

session entitled “The Vision Towards Intelligent Cities.” In this

isimleriyle fikir teatisinde bulunacağız. Bunun yanı sıra bu ay

important summit, we will exchange views and ideas with the

içinde Amerika Birleşik Devletleri’ne gideceğiz ve oranın pos-

prominent figures of the sector. In addition to that, we are go-

ta teşkilatı CEO’su ile bir görüşme gerçekleştireceğiz. Ame-

ing to visit the United States of America this month to meet their

rika’da ülkemizi ve PTT’mizi temsilen önemli temaslarda

postal organization’s CEO. We will create important contacts in

bulunacağız. Ayrıca PTT A.Ş. olarak sivil toplum kuruluşları,

the United States as the representatives of our country and PTT.

dernek ve vakıf gibi oluşumlarla kapsamlı ve önem arz eden

Also, as PTT Corp., we are going to meet up with non-govern-

bir toplantıda bir araya geleceğiz.

mental organizations, associations and foundations in a com-

Bu ay vesilesiyle 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü anıyor,

prehensive and important meeting.

ülke olarak engelli vatandaşlarımız için doğru ve verimli

By the way, we are celebrating the 3 December International

çalışmalara imza atmamızı temenni ediyorum. Yeni bir yıla

Day of Persons with Disabilities, wishing to carry out right and

girecek olmamız dolayısıyla da 2018’in sağlıklı, verimli ve

useful works for our citizens with disabilities. And I wish for

mutlu geçmesini, tüm dünyada hayırlara vesile olmasını di-

everyone that 2018 brings health, happiness and productivity,

liyorum.

and contribute to the prosperity of the whole world.
5
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“Bu ülkenin mücadeleci kadınları,
demokrasinin ve özgürlüklerinin ne kadar
vazgeçilmez olduğunun en yakın şahitleridir”
“The contentious women of this country are the first witnesses of how
indispendisble democracy and their freedoms are”

6

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2. Uluslararası İş’te

President Recep Tayyip Erdoğan attended the 2nd International

Kadın Zirvesi’ne katıldı. Burada bir konuşma yapan Cum-

Women at Work Summit. Delivering a speech at the event, Pres-

hurbaşkanı Erdoğan, 5 Aralık Kadın Hakları Günü’nü tebrik

ident Erdoğan congratulated 5 December Women’s Rights Day

ederek Türkiye’nin kadınlara seçme ve seçilme hakkı veren ilk

and expressed his pride with the fact that Turkey was one of the

devletlerden olması nedeniyle yaşadıkları gururu ifade etti.

first countries to grant women to right to vote and be elected.

Türkiye’nin 2023 hedeflerinden birinin de istihdamdaki ka-

Stating that one of Turkey’s 2023 goals is to increase the ratio of

dın oranını artırmak olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Er-

women in employment, President Erdoğan stated that this rate,

doğan, 2005’te yüzde 22,7 seviyesinde olan bu oranın bu yılın

which was 22.7 percent in 2005, has increased to 34.3 percent as

Temmuz ayı itibarıyla yüzde 34,3’e yükseldiğini, 2023’te ise

of July 2017, and that it would be increased to at least 41 percent

en az yüzde 41’e taşınacağını belirtti.

by 2023.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında İslam ve kadın iliş-

In his speech, President Erdoğan also touched upon the rela-

kisine de değindi. İslam’ın kadına gerçek değerini veren bir

tion of Islam and women. Stressing that Islam is a religion that

din olduğuna vurgu yapan Erdoğan, cenneti annelerin ayağı-

gives women their true worth, Erdoğan stated that this religion,

nın altına seren bu dinin kadını aşağılayamayacağını, vatanı

which assumes that heaven lies at the bottom of mothers’ feet,

“ana”vatan olarak tanımlayan bir milletin kadını yok saya-

would not humiliate women; that a nation, that defines the

mayacağını dile getirerek, “Topraklarına bile Anadolu diyen

homeland as the “mother”land would not neglect women and

bir kültür kadını öteleyebilir mi? ‘Kadın insandır, erkek insa-

said, “Can a culture, who even calls its land Anatolia, neglect

noğlu’ diyen bir gelenek kadını değersizleştirebilir mi? Elbette

women? Can a tradition, which says ‘Women are man; men are

hayır” dedi. Kadınlarla ilgili mücadeleyi yalnızca onlar için

son of man’ render women worthless? Of course not.” Express-

değil, insanlığın ve demokrasinin geleceği için de yürütmek

ing that they have to carry out the struggle for women not just

zorunda olduklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan,

fort hem but for the future of humanity and democracy, as well,

“Geçtiğimiz 15 yıldaki demokratik tecrübeleriyle Türkiye bu

President Erdoğan went on to add, “Turkey, with its democratic

mücadeleye öncülük edebilecek, rehberlik edebilecek bir ül-

experience in the last 15 years, is a country that can lead, guide

kedir. Zira bu ülkenin mücadeleci kadınları, demokrasinin

this struggle. For the contentious women of this country, are the

ve özgürlüklerinin ne kadar vazgeçilmez olduğunun en yakın

first witnesses of how indispendisble democracy and their free-

şahitleridir” dedi.

doms are.”
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“Engelli vatandaşlarımız
yarına ümitle bakıyor”
“Our disabled citizens look onto the
future with hope”

8

Başbakan Binali Yıldırım, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü

Prime Minister Binali Yıldırım attended the 3 December Interna-

etkinliğine katıldı. Burada bir konuşma yapan Başbakan Yıl-

tional Day of Persons with Disabilities event. Delivering a speech

dırım, kadınların, çocukların, yaşlıların ve engellilerin hayat

at the event, Prime Minister Yıldırım that they display exclusive

kalitesinin iyileştirilmesi konusunda ayrı bir hassasiyet gös-

sensitivity in terms of enhancing the life quality of children, the

terdiklerini kaydetti. 15 yıllık iktidarları döneminde engelli

elderly and the disabled. Expressing that in their period of rule of

vatandaşların çeşitli başarı hikayelerine tanık olduklarını

15 years, they have witnessed various success stories by disabled

dile getiren Başbakan Yıldırım, “Engelli kardeşlerimiz dört

citizens, “Our disabled brothers, by leaving four walls behind,

duvar arasından çıkarak toplumun içine girdi ve toplumla

have made it into the society and integrated with it. Now, no one

kaynaştı. Artık ülkemizde hiçbir engelli kardeşimizin hayal

can set any obstacles in the way of our disabled brothers having

kurmasının önüne kimse engel koyamıyor. Hayaline ‘nasıl

dreams. They do not experience the fear of ‘how to achieve’ their

ulaşırım’ korkusu yaşamıyor. Yarınına ümitle bakıyor” dedi.

dreams. They look onto the future with hope,” said Prime Minis-

Türkiye’nin ilk defa ev sahipliği yaptığı 2017 İşitme Engelliler

ter Yıldırım. Reminding that Turkish athletes won 46 medals at

Olimpiyatları’nda Türk sporcuların 46 madalya kazandığını

the 2017 Hearing Impaired Olympics, which Turkey hosted for

hatırlatan Yıldırım, başarılarıyla Türkiye’nin göğsünü kabar-

the first time, Yıldırım provided examples of disabled athletes

tan engelli sporculardan örnekler verdi.

who made Turkey proud with their achievements.

“İnsanı yücelt ki devlet yücelsin, insanı yaşat ki devlet yaşasın prensibini asla
unutmadık, göz ardı etmedik.”
“We have never forgotten, never neglected the principle of ‘Honor man, so that
the state is honored; sustain man, so that the state is sustained.’”

Başbakan Yıldırım, konuşmasında Türkiye ve dünyadaki en-

In his speech, Prime Minister Yıldırım relayed information on

gelli nüfusu hakkında bilgi vererek, “İnsanı yücelt ki devlet

the disabled population in Turkey and in the world and went on

yücelsin, insanı yaşat ki devlet yaşasın prensibini asla unut-

to add, “We have never forgotten, never neglected the principle

madık, göz ardı etmedik. Engelli vatandaşlara hizmette yöne-

of ‘Honor man, so that the state is honored; sustain man, so that

tim zafiyetini ortadan kaldırdık. Yerel yönetimlerimiz, adeta

the state is sustained’. We have eliminated the administrative

bir zihniyet devrimi yaşadı ve güzel hizmetlere imza attılar.

infirmity in terms of offering services to disabled citizens. Our

Yasal düzenlemelerde ise işe ilk olarak kanunlarımızdaki aşa-

local administrations experienced a transformation of mental-

ğılayıcı ifadeleri çıkararak başladık. Çürük, sakat, özürlü gibi

ity in a sense and achieved nice services. In terms of legal regu-

ifadeleri metinlerin dışına attık. 2005’te Türkiye’de ilk defa

lations, on the other hand, we first stated by removing offesnive

Engelliler Kanunu’nu biz çıkardık” diye konuştu. Korumalı

phrases in our laws. We have excluded expressions such as flim-

işyeri projesinin de Manisa Organize Sanayii Bölgesi’nde baş-

sy, crippled and defective.” Stressing that the protective office

latıldığının altını çizen Yıldırım, bu projenin tüm OSB’lere

space project was initiated in the Manisa Organized Industrial

yaygınlaştırılacağını dile getirerek 2018’de 5 bin engellinin bu

Site, Yıldırım expressed that this project would be spread to all

projeyle istihdam edileceğini söyledi.

OIS’s, and that 5 thousand handicapped citizens would be employed thanks to this project by 2018.
9

3

8. Karayolu Trafik Güvenliği
Sempozyumu ve Sergisi

8th Highway Traffic Safety Symposium and Exhibition

10

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan

Minister of Transport, Maritime Affairs and Communication

8. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyumu ve Sergisi’nin açı-

Ahmet Arslan delivered a speech at the 8th Highway Traffic

lışında bir konuşma yaptı. İnşa edilen yollar ve akıllı ulaşım

Safety Symposium and Exhibition. Stating that owing to the

sistemleriyle ülke trafiğini 15 yılda yeniden tasarladıkla-

roads built and the smart transportation systems, the traffic of

rını belirten Arslan, erişim ve ulaşıma 362 milyar lira yatı-

the country has been redesigned in 15 years, Arslan stated that

rım yapıldığını, bunun 227 milyar lirasının karayolları için

an investment of 362 billion dollars has been made in transpor-

harcandığını söyledi. Bakan Arslan, ülkemizde uluslararası

tation, 227 billions of which was allocated to highways. Minis-

standartlara uygun, azami sürüş konforu ve trafik güvenliği

ter Arslan went on to add that in our country, roads compliant

sağlayan yollar yapıldığını ifade etti. Bu bağlamda sera gazı

with international standards, which provide maximum driving

salınımının ve bakım masraflarının azalmasıyla yılda 17

comfort and traffic safety, were built. Indicating that by this

milyar lira tasarruf edildiğini kaydeden Ahmet Arslan, ta-

means, a saving of 17 billion liras has been ensured in terms of

sarrufları artırmak adına akıllı ulaşım sistemlerinin yaygın-

greenhouse gas emission and maintenance costs, Ahmet Arslan

laştırılacağı müjdesini verdi. Bakan Arslan konuşmasını “Hiç

heralded that smart transportation systems would be rendered

şüpheniz olmasın, ülkemizde yol ile araç arasında interaktif

widespread so as to increase savings. Minister Arslan ended his

iletişim ortamı sağlanması, trafik güvenliği ve seyahat rahat-

speech saying, “Have no doubt whatsoever; in our country, in

lığı faktörünün mümkün olan en üst düzeye çıkarılması nok-

terms of interactive communication between the road and the

tasında akıllı yollar, geleceğimizin yolları olacaktır” diyerek

vehicle, in terms of maximizing traffic safety and travel com-

sonlandırdı.

fort, smart roads shall become the roads of our future.”

4

Bakan Arslan Türkiye’nin gelecek projelerine
ilişkin bilgi aktardı
Minister Arslan relays information on Turkey’s future projects
Türk Keneşi Bilgi ve İletişim Teknolojileri Bakanlar Toplantı-

The second Turkic Council Information and Communication

sı’nın ikincisi 9 Kasım 2017 tarihinde İstanbul’da düzenlendi.

Technologies Ministerial Conference was organized in İstanbul

Etkinlikte bir konuşma yapan Ulaştırma, Denizcilik ve Ha-

on 9 November 2017. Delivering a speech at the event, Minister

berleşme Bakanı Ahmet Arslan Türki-

of Transport, Maritime Affairs and

ye’nin bilgi ve iletişim sektöründe son

Communication Ahmet Arslan indi-

15 yılda önemli gelişme kaydettiğini

cated that Turkey has made headway

belirterek fiber internet uzunluğunda

in the information and communica-

304 bin 500 kilometrenin aşıldığını

tion sector in the last 15 years, and

ifade etti ve “Yaptığımız yatırımlar

that the fiber Internet length exceeds

sonucunda 2002’de uluslararası çıkış

304 thousand 500 kilometers, and

kapasitemiz 2 gigabayt iken, bugün

said, “Owing to the investments we

9,3 terabayta ulaşmış durumdayız”

have made, we have reached 9.3 tera-

dedi. Konuşmasında kamuya ait veri

bytes in terms of international output

merkezlerinin tek çatı altında toplan-

capacity, whereas this number was 2

ması için altyapı çalışmalarına hız

gigabytes back in 2002.” Stating that

verildiğini dile getiren Bakan Arslan,

infrastructure works are sped up so

sözlerini şöyle sürdürdü: “Ulusal Kamu Entegre Veri Merkezi,

as to gather public data centers under a single roof, Minister

ülkemizin en kritik altyapılarından olacak. Merkezin kurul-

Arslan added, “The National Public Integrated Data Center will

masıyla yaklaşık 5 yıllık süreçte 11 milyar liralık tasarruf sağ-

be one of the most critical infrastructures of our country. With

lamış olacağız. Mevcut durum ve ihtiyaç analizi ile stratejik

the establishment of the center, we will have made savings of 11

raporumuzu hazırladık.”

billion liras in 5 years. We have prepared our current situation

Bakan Ahmet Arslan Türkiye’nin uzay teknolojileri yatırım-

and requirement analysis, as well as our strategic report.”

larına da değinerek ilk yerli haberleşme uydusu Türksat 6A’yı

Minister Arslan also touched upon Turkey’s space technology

2020’de uzaya fırlatmayı hedeflediklerini dile getirdi.

investments and stated that they aim to launch Türksat 6A, Turkey’s first local communication satellite, into space by 2020.
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PTT, Dünya Posta Birliği İdari Konsey Başkanı’dır.
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E-ticaretin zirvesi
Antalya’da buluştu

Top figures in e-commerce
convene in Antalya

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

Organized by the Post and Telegraph Organization Corpora-

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı himayesin-

tion (PTT Corp.) under the auspices of the Ministry of Trans-

de düzenlediği Uluslararası E-ticaret Konferansı Antalya’da

port, Maritime Affairs and Communication, the E-commerce

gerçekleşti. Açılışta sahne alan Shaman Dans Tiyatrosu, Ana-

Conference was held in Antalya. Delivering a performance at

dolu’nun zengin kültürünü yansıtan danslarıyla katılımcıla-

the opening, the Shaman Dance Theater received major appre-

rın büyük beğenisini kazandı.

ciation with their dances, a projection of the diverse culture of

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan

Anatolia.

konferansın açılışında yaptığı konuşmada dünyada internetin

In the speech he delivered at the opening of the conference, Min-

etkin bir iletişim aracı olduğu kadar ticaret ve finansal piya-

ister of Transport, Maritime Affairs and Communication Ahmet

saların da vazgeçilmezi olduğunu söyledi. Global istatistiklere

Arslan stated that the Internet, as well as an efficient means of

dayanarak dünyada 1 milyar 600 milyon internet kullanıcı-

communication in the world, is also a must for commerce and

sı bulunduğunu belirten Bakan Arslan, “Bilişim çağı olarak

the financial markets. Indicating that there are 1 billion 600

adlandırdığımız bu çağda e-ticaret olanaklarını göz ardı et-

million Internet users in the world based on the global statis-

mek ya da ikinci plana atmak gibi bir durum söz konusu de-

tics, Minister Arslan went on to add, “In this age we call the
13

ğil. Çünkü e-ticaret altyapısı dünyanın her noktasını pazar ve

age of informatics, it is not possible to neglect the opportunities

yatırım alanı haline getirdi. E-ticaret her girişimcinin normal

offered by e-commerce or to push them to the background, for

şartlar altında eşit kılındığı bir ortam yarattı” dedi. Bakan

the e-commerce infrastructure has made a market and invest-

Arslan, ulaşım altyapısının gelişmesinin e-ticarete büyük kat-

ment area of all parts of the world. E-commerce has created an

kı sunduğunu ifade ederek Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı olarak bu altyapı çalışmalarına büyük önem
verdiklerini söyledi.

stances, are rendered equal.” Expressing that the development
of the transportation infrastructure offers major contribution

Dünya Posta Birliği (Universal Postal Union-UPU) Genel

to e-commerce, Minister Arslan indicated that as the Ministry of

Sekreteri Bishar Hussein ise Uluslararası E-ticaret Konferan-

Transport, Maritime Affairs and Communication, they attrib-

sı’nın başlığı ve gündemi nedeniyle önem taşıdığını belirterek,

ute great importance to such infrastructure works.

“Burada konuşulanlar UPU’nun da gündemini oluşturuyor”

Universal Postal Union (UPU) Secretary-General Bishar Hus-

dedi. E-ticaretin hızlı bir gelişme gösterdiğini ifade eden Hus-

sein, on the other hand, stated that the International E-com-

sein, 2021’de e-ticaret hacminin 4,5 trilyon doları bulmasının

merce Conference is of importance in terms of its heading and

beklendiğini kaydetti.

agenda and said, “What is discussed here also constitutes the

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi Yönetim Kurulu
Başkanı ve Genel Müdürü, UPU İdari Konsey Başkanı Kenan Bozgeyik açılış töreninde yaptığı konuşmada dijitalleşen
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environment where all entrepreneurs, under normal circum-

agenda of the UPU.” Indicating that e-commerce is developing
rapidly, Hussein stated that e-commerce volume is expected to
reach 4.5 trillion dollars by 2021.

dünya ve gelişen teknolojinin geleneksel posta hizmetlerinin

In his opening speech, Post and Telegraph Organization Corpo-

elektronik ortama taşınmasında önemli rol oynadığını kayde-

ration Chairman of Board and Director-General, UPU Council

derek, “Posta teşkilatlarının bu dijital dönüşümde varlıkları-

of Administration Chair Kenan Bozgeyik expressed that the dig-

nı sürdürebilmeleri için en önemli hizmet kanalı olan kargo

italizing world and developing technologies play an important

ve lojistik alanındaki faaliyetlerin iş girdisi ise e-ticaret gön-

part in the conveyance of traditional postal services onto the

derisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu kapsamda e-ticaret

electronic platform and added, “The business input of the activ-

gönderilerinin hızlı, güvenilir, hasarsız ve zamanında teslim

ities in cargo and logistics – the most important service channel

edilmek suretiyle müşteri memnuniyetinin en üst seviyeye

for Posts to survive this digital transformation – appears be-

taşınması hedefinin posta idarelerini küresel rekabette öne

fore us as e-commerce dispatch. In this sense, we see that the

çıkaracak çözümler üretmeye zorladığını görmekteyiz” dedi.

goal of maximizing customer satisfaction by carrying e-com-

“Türkiye’nin e-ticaretten aldığı pay büyüdükçe, potansiyeli

merce dispatch safely, rapidly, undamaged and on time forces

güçlendikçe Şirketimiz de bu alandaki faaliyetlerini hızla ar-

Posts to come up with solutions that will give them an advan-

tırmaktadır. Bugün Şirketimiz posta-kargodan bankacılığa,

tage within the global competition.” Evaluating, “As Turkey’s

e-ticaretten lojistiğe birçok faaliyet alanında insanımızı çağ-

share from e-commerce grows, as its potential is strengthened,

daş ve yenilikçi uygulamalarla buluştururken sürekli değişen,

our Company rapidly enhances its activities in this field. Today,

dönüşen ve gelişen bir posta idaresi olarak sektöründeki öncü

as our Company offers our citizens contemporary and innova-

konumunu korumaktadır” değerlendirmesinde bulunan Boz-

tive solutions in fields ranging from post-cargo to banking,

geyik, PTT’nin başarılarından aldığı kuvvetle, “Güçlü Tür-

from e-commerce to logistics, it preserves its leading position

kiye’nin Yenilenen PTT’si” sloganıyla yoluna devam ettiğini

within its sector as a constantly changing, transforming and

kaydetti.

developing postal institution,” Bozgeyik indicated that the PTT,

E-ticaret konusu panellerde masaya yatırıldı
Etkinliğin ilk gününde, dünya çapında büyüyen bir trend olan
e-ticaret dört farklı yönüyle incelendi. 1. panelin konusunu

by standing on its success, makes headway with the motto of
the “Renewed PTT of Strong Turkey”.

E-commerce scrutinized in panels

“E-ticarette Kamu İlişkileri ve Regülasyon” oluşturdu. UPU

On the first day of the event, e-commerce – a globally grow-

Posta İşletme Konseyi Başkanı Masahiko Metoki’nin anahtar

ing trend – was scrutinized in its four different aspects. The 1st

konuşmacı olarak katıldığı panelin moderatörlüğünü Ulaştır-

panel’s theme was “Public Relations and Regulation in E-com-

ma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşarı Suat Hayri

merce”. The panel, whose keynote speaker was UPU Postal

Aka üstlendi. Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı İbrahim Şenel,

Operations Council Chair Masahiko Metoki, was moderated
15

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Cenap Aşcı, UPU

by the Undersecretary of the Ministry of Transport, Maritime

Genel Sekreter Yardımcısı Pascal Clivaz, Türkiye İhracatçılar

Affairs and Communication Suat Hayri Aka. Attended by Under-

Meclisi Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Satıcı, Ankara Üni-

secretary of the Ministry of Economy İbrahim Şenel, Undersecre-

versitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Süleyman

tary of the Ministry of Customs and Trade Cenap Aşçı, UPU Vice

Yılmaz ve Avusturya Posta İdaresi CEO’su George Poelzl’in

Secretary-General Pascal Clivaz, Turkish Exporters Assembly

panelist olarak katıldığı panelde e-ticarette kamu ilişkileri,

Board Member Mustafa Satıcı, Ankara University Faculty of Law

e-ticaret mevzuatının şekillendirilmesi ve uygulanmasında

Associate Assistant Professor Süleyman Yılmaz and Austrian

posta idarelerinin kritik rolü, e-ticaretin önündeki temel en-

Post CEO George Poelzl, the panel treated subjects such as public

geller ve veri güvenliğinin önemi gibi konular masaya yatı-

relations in e-commerce, the critical role of Posts in shaping and

rıldı.

implementing e-commerce legislation, basic obstacles in e-com-

2. panelin konusunu “E-ticarette Kargo ve Lojistik” oluştur-
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merce, and the importance of data safety.

du. Doğan Online’ın Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı

The theme of the 2nd panel was “Cargo and Logistics in E-com-

Hanzade Doğan Boyner ve Boğaziçi Üniversitesi Öğretim

merce”. The keynote speakers of the panel were Doğan On-

Üyesi Prof. Dr. Aslı Sencer’in anahtar konuşmacı olarak ka-

line Founder and Chairwoman Hanzade Doğan Boyner and

tıldığı panelin moderatörlüğünü Koç Üniversitesi Öğretim

Boğaziçi University Associate Prof. Aslı Sencer. Whereas the

Üyesi Prof. Dr. Metin Türkay üstlendi. Türk Hava Yolları Ge-

moderator was Koç University Associate Prof. Metin Türkay. At-

nel Müdür Yardımcısı Turhan Özen, Türkiye Kargo, Kurye ve

tended by Turkish Airlines Vice Director-General Turhan Özen,

Lojistik İşletmecileri Derneği (KARİD) Başkanı Aslan Kut,

Association of Turkish Cargo, Courier and Logistics Operators

Transorient Uluslararası Taşımacılık ve Ticaret A.Ş. Yönetici

(KARİD) Chairman Aslan Kut, Transorient International For-

Ortağı Nil Tunaşar, UPU Danışma Komitesi Başkanı Walter

warding Inc. Managing Partner Nil Tunaşar, UPU Consultative

Trezek, PAL A.Ş. Direktörü Hakan Bulat, Posta İnovasyon

Committee Chair Walter Trezek, PAL Corp. Director Hakan Bu-

Platformu Başkanı Bernhard Bukovc, UPS Türkiye Genel

lat, Postal Innovation Platform Chair Bernhard Bukovc, UPS

Müdürü Utku Akaltan, European&Legal Affairs Kurucu Or-

Turkey Director-General Utku Akaltan and European & Legal

tağı ve Başkan Yardımcısı Nicholas Zylberglajt’ın panelist

Affairs Co-Founder and Vice Chair Nicholas Zylberglajt, the pan-

olarak katıldığı panelde e-ticaret girişim platformlarının

el treated the importance of e-commerce enterprise platforms,

önemi, e-ticaretin havayolu kargo sektöründen beklentileri,

e-commerce expectations from the airlines cargo sector, how the

e-ticaretin gelişiminin lojistiği nasıl değiştirdiği, “akıllı lojis-

development of e-commerce transforms logistics, and the concept

tik” kavramı gibi konular üzerine konuşuldu.

of “smart logistics”.

3. panelin konusunu “E-ticarette Uluslararası Ödeme Sistem-

The theme of the 3rd panel was “International Payment Systems

leri” oluşturdu. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

in E-commerce”. The moderator of the panel, the keynote speak-

Başkanı Mehmet Ali Akben’in anahtar konuşmacı olarak ka-

er of which was Banking Regulation and Supervision Agency

tıldığı panelin moderatörlüğünü Bilkent Üniversitesi Dekan

Chairman Mehmet Ali Akben, was Bilkent University Vice Dean

Yardımcısı Doç. Dr. Levent Akdeniz üstlendi. Türkiye Odalar

Assistant Professor Levent Akdeniz. The panelists were Union

ve Borsalar Birliği E-Ticaret Meclis Başkanı Merter Özdemir,

of Chambers and Commodity Exchanges of Turkey E-Com-

iyzico.com’un CEO’su Barbaros Özbugutu, Estonya Posta İda-

merce Council Chair Merter Özdemir, iyzico.com CEO Barbaros

resi Uluslararası Posta Koordinatörü Aleksandr Stsekotin,

Özbugutu, Estonian Post International Post Coordinator Alek-

Halk Bankası Bileşim A.Ş. Genel Müdürü Ufuk Hanım De-

sandr Stsekotin, Halk Bank Informatics Corp. Director-General

nizci Yüce, Fransa Posta İdaresi Post Bank Ödemeleri Daire

Ufuk Hanım Denizci Yüce, French Post Deparment of Post Bank

Başkanı Regis Folbaum, Denizbank Dijital Kuşak Bankacılığı

Payments Head Regis Folbaum, Denizbank Digital Generation

Grubu Genel Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Aktif Bank Ge-

Banking Group Vice Director-General Murat Çelik, Aktif Bank

nel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Sümer ve Vakıf

Director-General and Board Member Serdar Sümer and Vakıf

Katılım Bankası CEO’su İkram Göktaş’ın panelist olarak ka-

Katılım Bank CEO İkram Göktaş, and the issues discussed in-

tıldığı panelde online ödeme çözümleri, alternatif ödeme sis-

cluded online payment solutions, alternative payment systems

temleri, güvenli ödeme gibi konular masaya yatırıldı.

and safe payment.

“E-ticarette Başarılı Projeler” başlıklı 4. panelin anahtar ko-

The keynote speaker of the 4th panel themed “Successful E-com-

nuşmacıları Türk Telekom CEO’su Paul Doany ve Bilgi Tek-

merce Projects” were Türk Telekom CEO Paul Doany and In-

nolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Ömer Fatih Sayan,

formation and Communication Technologies Authority Chair

moderatörü ise PTT A.Ş. Genel Müdür Başdanışmanı Cumali

Ömer Fatih Sayan, the moderator was PTT Corp. Head Advisor

Yüksek oldu. Çin Posta İdaresi Yetkilisi Liu Xiaogang, e-Pt-

to the Director-General Cumali Yüksek. Attended by Chinese

tAVM CEO’su Hakan Çevikoğlu, n11 Strateji ve Planlama

Post Official Liu Xiaogang, ePttAVM.com CEO Hakan Çevikoğ-

Yöneticisi Yu-Shik Kim, Katar Posta İdaresi Yetkilisi Alan

lu, n11 Strategy and Planning Manager Yu-Shik Kim, Qatar Post

Gairns ve hepsiburada.com Operasyon Grup Başkanı Taner

Official Alan Gairns and hepsiburada.com Operation Group

Timirci’nin panelist olarak katıldığı panelde melek yatırımlar,

Head Taner Timirci, the panel handled the subjects of “angel

dijital okuryazarlık, e-ticarette başarı sağlamış profilleri ne-

investment”, digital literacy, and what determines successful

yin belirlediği gibi konular üzerine konuşuldu.

e-commerce profiles.
17

18

İkili görüşmeler verimli geçti

Efficient bilateral meetings

Uluslararası E-ticaret Konferansı panelleri sürdürülürken

As the panels of the International E-commerce Conference were

bir yandan da ikili görüşmeler gerçekleştirildi. Libya Posta

being held, bilateral meetings were carried out simultaneously.

İdaresi, Sierra Leone Posta İdaresi, Kazakistan Posta İdaresi,

Protocols were signed with Libya, Sierra Leone, Kazakhstan,

Lübnan Posta İdaresi ve Bosna Hersek Posta İdaresi ile ikili

Lebanon and Bosnia and Herzegovina Post to enhance and de-

ilişkilerin devamı ve geliştirilmesi konusunda protokoller im-

velop bilateral relations. Additionally, an important collabora-

zalandı. Bunun yanı sıra Tunus’la önemli bir işbirliği hayata

tion was established with Tunisia. The collaboration, concluded

geçirildi. İletişim, Teknoloji ve Dijital Ekonomi Bakanı Mo-

with Communication, Technology and Digital Economy Minis-

hamed Anouar Maarouf ile imzalanan bu işbirliği e-ticaret

ter Mohamed Anouar Maarouf, foresees a 50 percent discount in

gönderilerinde yüzde 50 indirim ve Tunus’ta kurulacak posta

e-commerce dispatch and support for the postal museum to be

müzesine destek verilmesiyle ilgili maddeler içeriyor. Kon-

established in Tunisia. On the first day of the conference, impor-

feransın birinci günü Katar’la da işbirliği anlamında önemli

tant meetings were held with Qatar in terms of collaboration.

konular görüşüldü. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Ba-

Minister of Transport, Maritime Affairs and Communication

kanı Ahmet Arslan ile Katar Ulaştırma ve Haberleşme Baka-

Ahmet Arslan and Qatari Minister of Transportation and Com-

nı Jassim Saif Ahmed al Sulaiti, kararı Nisan ayında verilen

munication Jassim Saif Ahmed al-Sulaiti carried out a meeting

bir konuyla ilgili görüşme gerçekleştirdi. Geçtiğimiz Nisan

on a subject that was concluded in the month of April. Last April,

ayında Katar Posta İdaresi’yle bir anlaşma yapılmış, Türk

an agreement was reached with the Qatar Post and the decision

ürünlerinin Katar’da, Katar ürünlerinin Türkiye’de satışının

to launch the www.turkishsouq.qa – an e-commerce platform

yapılabileceği www.turkishsouq.qa e-ticaret platformunun

where Turkish products can be sold in Qatar and Qatari prod-

hayata geçirilmesi üzerinde mutabakata varılmıştı. Konfe-

ucts in Turkey – was taken. With the agreement signed on the

ransın birinci günü imzalanan anlaşmayla bu platformun

first day of the conference, it was decided that this platform

1 Ocak 2018 itibarıyla faaliyete geçirilmesine karar verildi.

should be launched as of 1 January 2018.

Bakanlar ve CEO’lar düzeyinde yuvarlak masa
toplantıları yapıldı

Ministerial and CEO-level roundtable meetings
held

Uluslararası E-ticaret Konferansı’nın ikinci günü CEO’lar yu-

The second day of the International E-commerce Conference

varlak masa toplantısıyla başladı. Borsa İstanbul Yönetim Ku-

began with the CEO’s roundtable meeting. The keynote speak-

rulu Başkanı Himmet Karadağ’ın anahtar konuşmacı olarak

er was Borsa İstanbul Chairman Himmet Karadağ, and the

katıldığı toplantıda Prof. Dr. Metin Yerebakan moderatörlüğü

moderator was Prof. Metin Yerebakan. Attending the meet-

üstlendi. “Postanın Dijital Dönüşümü ve E-ticaret” başlıklı

ing themed “Posts’ Digital Transformation and E-commerce”

toplantıya Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi Yönetim

were Jordan Post CEO Khaled Allahham, Turkish Republic of

Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik’in yanı sıra

Northern Cyrpus Post CEO Sövida Tabak, Kosovo Post CEO

Ürdün Posta Teşkilatı CEO’su Khaled Allahham, Kuzey Kıbrıs

Sejdi Hoxha, Libya Post CEO Tarak Alshatshat, Lebanon Post

Türk Cumhuriyeti Posta Teşkilatı CEO’su Sövida Tabak, Ko-

CEO Khalil Daoud, Sierra Leone Post CEO Samuel Koroma,

sova Posta Teşkilatı CEO’su Sejdi Hoxha, Libya Posta Teşki-

Sudan Post CEO Mubarak Salih, Kazakhistan Post CEO Sak-

latı CEO’su Tarak Alshatshat, Lübnan Posta Teşkilatı CEO’su

en Sarsenov, Qatar Post CEO Faleh al-Naemi, Tunisia Post

Khalil Daoud, Sierra Leone Posta Teşkilatı CEO’su Samuel

CEO Moez Chakchouk, Ivory Coast Post CEO Isaac Alexis

Koroma, Sudan Posta Teşkilatı CEO’su Mubarak Salih, Ka-

Gnamba, Palestine Post CEO Fathi Shbak as well as Post and

zakistan Posta Teşkilatı CEO’su Saken Sarsenov, Katar Pos-

Telegraph Organization Corporation Director-General and

ta Teşkilatı CEO’su Faleh al-Naemi, Tunus Posta Teşkilatı

Chairman of Board Kenan Bozgeyik.

CEO’su Moez Chakchouk, Fildişi Sahili Posta Teşkilatı CEO’su
Isaac Alexis Gnamba, Filistin Posta Teşkilatı CEO’su Fathi
Shbak katıldı.

Following the CEO’s roundtable meeting, a Ministerial
roundtable meeting was held with the theme of “E-commerce
in a Digital World”. The keynote speaker of the meeting was

CEO’lar yuvarlak masa toplantısının ardından “Dijital Dün-

Minister of Customs and Trade Bülent Tüfenkci whereas

yada E-ticaret” başlıklı Bakanlar düzeyinde bir yuvarlak masa

the moderator Minister of Transport, Maritime Affairs and

toplantısı gerçekleştirildi. Toplantının anahtar konuşmacısı

Communication Ahmet Arslan. Attending the meeting were

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci olurken modera-

Bosnia and Herzegovina’s Minister of Communication and

törlüğü Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet

Transport Ismir Jusko, Tunisian Minister of Digital Economy

Arslan üstlendi. Toplantıya Bosna Hersek İletişim ve Ulaş-

and Communication Technologies Mohamed Anouar Maar19

ouf, Moroccon Ministry of Industry, Investment, Commerce
and Digital Economy’s Foreign Trade State Secretary Rakiya
Eddarhem, Albanian Vice Infrastructure and Energy Minister Dorina Çınarı, Pakistan Federal Postal Services State
Secretary Muhammed Saqib Aziz and Czech Republic’s Vice
Minister of Industry and Trade Marek Ondrousek.

“Our e-commerce target on the centenary of
our Republic is 350 billion liras”
With panels and roundtable meetings, the International
E-commerce Conference had a quite busy agenda for two full
days. All invitees offered their thanks when leaving the event,
where e-commerce was handled in all of its aspects.
Prime Minister Binali Yıldırım delivered the closing speech of
the conference. Drawing attention to the advantages offered
by the Internet and the works carried out to make it even more
widespread in our country, Prime Minister Yıldırım undertırma Bakanı Ismir Jusko, Tunus Dijital Ekonomi ve İletişim

lined that owing to the Internet, e-commerce also develops.

Teknolojileri Bakanı Mohamed Anouar Maarouf, Fas Sanayi,

Indicating that e-commerce is granted support in Turkey and

Yatırım, Ticaret ve Dijital Ekonomi Bakanlığı Dış Ticaretten

that e-commerce companies are aided in terms of subscrip-

Sorumlu Devlet Sekreteri Rakiya Eddarhem, Arnavutluk

tion fees, Prime Minister Yıldırım said, “Our target on the

Altyapı ve Enerji Bakan Yardımcısı Dorina Çınarı, Pakistan

centenary of our Republic, by 2023, is 350 billion liras. Allah

Federal Posta Hizmetleri Devlet Sekreteri Muhammed Saqib

willing, we will indeed meet this target. Towards this target,

Aziz, Çek Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakan Yardımcısı

our aim is to place our country within the world’s significant

Marek Ondrousek katıldı.

digital economies in the near future. This will also contrib-

“Cumhuriyetimizin 100. yılında e-ticaret
hedefimiz 350 milyar liradır”
Uluslararası E-ticaret Konferansı iki gün boyunca paneller ve
yuvarlak masa toplantılarıyla oldukça yoğun geçti. E-ticarete
dair tüm konuların masaya yatırıldığı organizasyondan davetliler teşekkürlerini ileterek ayrıldı.
Konferansın kapanış konuşmasını Başbakan Binali Yıldırım
gerçekleştirdi. Başbakan Yıldırım internetin kolaylıklarına
ve ülkemizde internetin yaygınlaştırılması için yapılan çalışmalara dikkat çekerek internet sayesinde e-ticaretin de geliştiğini vurguladı. Türkiye’de e-ticaretin desteklendiğini ve
e-ticaret yapan şirketlere yıllık aidat ödemeleri konusunda
yardımcı olunduğunu kaydeden Başbakan Yıldırım, “Cumhuriyetimizin 100. yılında, 2023’te hedefimiz 350 milyar
liradır. Bu hedefi tutturmayı inşallah başaracağız. Bu hedef
doğrultusunda amacımız ülkemizin yakın gelecekte dünyanın önemli dijital ekonomileri arasında yerini almasıdır.
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ute to export.” Stating that e-commerce is a rapidly growing

Bunun ihracata da katkısı olacak” dedi. Başbakan Yıldırım,

major market, Prime Minister Yıldırım indicated that many

e-ticaretin hızlı yaygınlaşan ve büyük bir pazar olduğunu ifa-

countries want a piece of the e-commerce pie. Stressing the

de ederek e-ticaret pastasından pek çok ülkenin pay almak

importance of a sharing-based policy in this sense, Prime

istediğini söyledi. Bu konuda paylaşmayı esas alan bir poli-

Minister Yıldırım evaluated, “We have to be ready for the

tika izlenmesinin önemine vurgu yapan Başbakan Yıldırım,

race. We have to prepare our ways of mind. We have to carry

“Yarışa hazır olmak lazım. Akıl yollarını hazırlamak lazım.

out the education, the training that will ensure our citizens

Vatandaşlarımızı bu önemli hizmetten yararlandıracak bil-

benefit from this important service. We also have to take the

gilendirmenin, eğitimin, öğretimin yapılması lazım. Bir de

necessary safety measures to make sure trade is not harmed.

ticaretin zarar görmemesi için gerekli güvenlik tedbirlerini

And that we shall achieve by enhancing the cyber security in-

almamız lazım. Bunu da siber güvenlik altyapısını geliştir-

frastructure.”

mekle başarmış olacağız” değerlendirmesinde bulundu.

Also touching upon the PTT’s contributions to e-commerce in

Konuşmasında PTT’nin e-ticarete katkılarından da bahseden

his speech, Prime Minsiter Binali Yıldırım indicated that the

Başbakan Binali Yıldırım, kurumun e-ticaretin hukuki altya-

institution, after having formed the legal basis of e-commerce,

pısını oluşturduktan sonra e-ticaret üzerinden iş ve işlem ya-

grants support to companies operating on e-commerce and

pan şirketlere destek verdiğini belirterek, “PTT geçen yıl 891

said, “The PTT granted a support of 4.5 million liras to 891

şirkete 4,5 milyon lira, bu yılın 10 ayında da 5 binden fazla

companies last year; and a support of 18 million liras to over

şirkete 18 milyon lira destek verdi” dedi.

5 thousand companies in the first 10 months of this year.”
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Görüşler...
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Comments...

Uluslararası E-ticaret Konferansı yazılı ve görsel basından

International E-Commerce Conference drew considerable in-

büyük ilgi gördü. Televizyon kanalları, gazeteler ve dergiler

terest from visual and print media. Television channels, news-

iki gün boyunca çeşitli röportajlar yaparak konferans katı-

papers and magazines carried out various interviews and in-

lımcılarının değerlendirmelerini ve organizasyonun önemi-

formed the public about the considerations of the participators

ni kamuoyuna aktardı.

and the importance of the organization.

Başbakan Binali Yıldırım:

Prime Minister Binali Yıldırım:

E-ticaretin en önemli özelliklerinden

One of the most important features of e-com-

biri küresel bir ticaret ağı olmasıdır.

merce is that it is a global commerce network.

Paylaşmayı esas alıyor. 19 ülkeden ba-

It is based on sharing. I believe that the Inter-

kanların ve ilgililerin katılımıyla ya-

national E-Commerce Conference held with the

pılan Uluslararası E-ticaret Konferan-

participation of ministers and those concerned

sı’nın engin bir tecrübe paylaşımını

from 19 countries provides a profound sharing

sağladığını düşünüyorum.

of experiences.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan:

Minister of Transport, Maritime
Affairs and Communication
Ahmet Arslan:

Dünyanın gelişen bir sektöründen bah-
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sediyoruz. Türkiye olarak bundan istedi-

We are talking about one of the developing sec-

ğimiz payı alabilmemiz için bunun içinde

tors of the world. As Turkey, we say that in order

olmamız, takipçisi değil öncüsü olmamız

to get the share we want of it, we have to be its

gerekir diyoruz. Bu konferansın böyle bir

leader, not its follower. This conference is quite

faydası var. Yaklaşık 400 yerli ve yabancı

useful in this sense. Around 400 domestic and

uzman burada; 10 bakan ve bakan yar-

foreign specialists, 10 ministers and deputy min-

dımcısı burada ve 19 dünya posta CEO’su

isters, and 19 postal service CEOs are here. This

burada. Bu çok önemli.

is very important.

“Bu konferansın ülkemizde yapılması Türkiye’nin uluslararası alandaki
liderliğinin ve e-ticaret alanındaki öneminin altını bir kez daha çizmiş oldu. ”
“The organization of this conference in our country has underlined Turkey’s
leadership in the international arena and importance in the field of e-commerce.”

Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Bakanlığı Müsteşarı
Suat Hayri Aka:

Undersecretary of the Ministry of
Transport, Maritime Affairs and
Communication Suat Hayri Aka:

Türkiye dijital dönüşümde en hızlı iler-

Turkey is among the fastest advancing coun-

leyen ülkelerden biri. Önümüzdeki dö-

tries in terms of digital transformation. We

nemde Türkiye’deki e-ticaretin ilerle-

have obtained very important knowledge at

mesi, altyapısının geliştirilmesi için bu

this conference that will be useful for advancing

konferansta çok önemli bilgiler edindik,

e-commerce and improving the infrastructure in

dersler aldık. Bunlar inşallah daha ya-

Turkey in the near future. I hope this experience

rarlı hizmetler için vesile olacak.

will contribute to better services.

Dünya Posta Birliği Genel
Sekreteri Bishar Hussein:

Universal Postal Union Secretary
General Bishar Hussein:

Dünya Posta Birliği olarak e-ticaretin

As the Universal Postal Union, I am greatly

tartışılacağı bu üst düzey organizasyona

pleased to be invited to such a high-level organ-

davet edildiğimiz için büyük bir mem-

ization where e-commerce will be discussed. I

nuniyet duyuyorum. Üst düzey katı-

thank the Turkish officials for this forum held

lımcıların yer aldığı bu forum için Türk

with the participation of senior figures. The

yetkililerine teşekkür ediyorum. Burada

subjects to be discussed here are all central to

tartışılacak tüm konular UPU’nun gün-

the UPU’s agenda.

deminin merkezinde yer alıyor.

PTT A.Ş. Yönetim Kurulu
Başkanı ve Genel Müdürü,
Dünya Posta Birliği İdari Konsey
Başkanı Kenan Bozgeyik:

PTT Corp. Chairman of Board and
Director-General, Universal Postal
Union Council of Administration
Chair Kenan Bozgeyik:

Bu konferansta dünyanın dört bir ya-

In this conference, we have guests from all over

nından gelen misafirler var. Yaklaşık

the world. More than 100 of the participators

100’ün üzerinde sadece CEO, bakanla-

are senior executives from all around the world

rımız, müsteşarlarımız, dünyanın her

including CEOs, our ministers and undersecre-

yerinden üst düzey yöneticiler var. Bu

taries. The organization of this conference in

konferansın ülkemizde yapılması Tür-

our country has underlined Turkey’s leadership

kiye’nin uluslararası alandaki liderli-

in the international arena and importance in

ğinin ve e-ticaret alanındaki öneminin

the field of e-commerce.

altını bir kez daha çizmiş oldu.
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Türkiye destinasyonları
Destination:Turkey

Pamuktan kalesi, mermerden ekonomisi var
Denizli
A castle of cotton, an economy of marble
Denizli
Türker Beşe
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Ege ve Akdeniz bölgeleri arasında adeta bir

Almost a bridge between the regions of

köprü konumunda bulunan Denizli, batısın-

the Aegean and the Mediterranean, Deniz-

da Aydın ve Manisa, güneyinde Muğla, ku-

li neighbors Aydın and Manisa to the East,

zeyinde Uşak ile komşudur. Denizli için çok

Muğla to the South and Uşak to the North. It

yönlü ekonomiye sahip bir şehir denebilir.

would be fitting to deem Denizli a city with a

Buldan ilçesi başta olmak üzere tekstil sa-

multifaceted economy. In the city, where the

nayisinin gelişmiş olduğu kentte ayrıca oto-

textile industry is developed – especially the

motiv yan sanayi ve metal sanayi önemli bir

case with the district of Buldan – the automo-

yer tutar. Denizli, ülke ekonomisinde sanayi

tive sub-industry and the metal industry are

üretimindeki payı büyük olan ve bu payı hız-

of significance, as well. Denizli comes first

Aktif nüfusun yarısına yakınının tarım, balıkçılık, arıcılık, hayvancılık ve
ormancılıkla geçindiği Denizli’nin toprakları son derece verimlidir.
The lands of Denizli, where almost half the active population is occupied with agriculture,
fishery, apiculture, husbandry and forestry, are quite fertile.

la artıran şehirler arasında ilk sırada gelir.

among the cities that have a large share

Bu yönüyle uluslararası kamuoyunda da

in industrial production within domestic

ses getirmiştir. Son yıllarda özellikle doğal

economy, and rapidly expands that share

taş ve mermer ihracatı konusunda atılım

even more. In this sense, it has gained in-

gösteren ilimiz, tüm dünyaya traverten ve

ternational fame. Taking leaps especially in

türevi doğal taş satmaktadır.

terms of natural stone and marble export in

Aktif nüfusun yarısına yakınının tarım,
balıkçılık, arıcılık, hayvancılık ve orman-

the recent years, the city sells travertine and
similar natural stones to the entire world.

cılıkla geçindiği Denizli’nin toprakları son

The lands of Denizli, where almost half the

derece verimlidir. Kentte buğday, arpa,

active population is occupied with agricul-

ceviz, mısır, nohut, ayçiçeği, pancar ve

ture, fishery, apiculture, husbandry and

incirin yanı sıra üzüm, kavun, karpuz,

forestry, are quite fertile. Alongside wheat,

elma, armut ve daha başka pek çok meyve

barley, walnut, corn, chickpea, sunflow-

yetiştiriciliği yapılmaktadır. Ayrıca Deniz-

er seed, beet and fig, many fruits such as

li dendiğinde akla ilk gelen sembollerden

grape, melon, watermelon, apple and pear

biri olan Denizli horozu, dünyaca tanınan

are grown in the city. Furthermore, the

ve farklı alt türleri olan bir ırktır.

Denizli rooster – one of the first symbols to
spring to mind when Denizli is in question
– is a species that is recognized worldwide,
and has various subspecies.
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Bembeyaz güzelliğiyle Pamukkale

A snow white wonder: Pamukkale

Denizli’nin bir diğer önemli geçim kaynağı da turizmdir. Şeh-

Yet another important means of living in Denizli is tourism.

rin ünlü sembollerinden Pamukkale, dünyada nadir bulunan

Pamukkale (literally “Cotton Castle”), a worldwide symbol of

bir güzelliğe sahiptir. Pamukkale’yi oluşturan ve traverten adı

the city, has a unique and unparalleled beauty. The rocks that

verilen kayalar, son derece özel şartlarda gerçekleşen kimya-

form Pamukkale, called travertine, emerge as a result of chem-

sal reaksiyonlar sonucu oluşur. Bölgede bulunan ve sıcaklık-

ical reactions that only take place under specific conditions. 17

ları 35 ila 100 santigrat derece arasında değişen 17 adet sıcak

hot springs of the region, which have varying temperatures be-

su kaynağı, bu kimyasal reaksiyonu meydana getirmektedir.

tween 35 to 100 centigrade degrees, form this chemical reaction.

İçinde çözünmüş karbondioksit bulunan yer altı suları geç-

Containing dissolved carbon dioxide, the underground waters

tikleri bölgedeki kalsiyum karbonatı eriterek içeriğine katar.

melt the calcium carbonate found on the surfaces through which

Suyun bir kaynaktan yeryüzüne çıkması ve oksijenle karşılaş-

they pass, and merge with them. As the water emerges from a

masıyla kalsiyum karbonat ince tabakalar halinde çöker. Bu

spring and meets oxygen, the calcium carbonate sinks in thin

reaksiyon sonucu oluşan şekiller dünyanın çeşitli yerlerinde

layers. Although the shapes that are formed as a result of this

olsa da Pamukkale’nin manzarası kendine hastır. Travertenle-

reaction are found in the different parts of the world, as well,

rin oluşumu zamana bağlı olduğundan, günümüzde termal su-

Pamukkale’s scenery is quite unique. Since the formation of

lar bu havuzlara kontrollü olarak yönlendirilmektedir. Ayrıca

the travertine is time-dependent, nowadays the thermal wa-

yine Pamukkale’nin doğal güzelliğinin zarar görmemesi için

ters are controlled while being steered inside these pools. Also,

dünyanın her yerinden gelen turistlerin sadece belirli havuz-

to ensure that the natural beauty of Pamukkale is unharmed,

larda gezmesine izin verilmektedir.

tourists coming in from all around the world are allowed to
wander only through certain pools.
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Pamukkale ve Hierapolis, 1988 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi’ne
hem doğal hem de kültürel miras olarak dahil edilmiştir.
In 1998, Pamukkale and Hierapolis were included in the UNESCO World Heritage List
as a both cultural and natural heritage.

Termal suların şifa verici özelliği ise yüzyıllar öncesinden

The healing properties of thermal waters have been recognized

beri bilinmektedir. Pamukkale’nin hemen dibinde bulunan

since centuries. Situated right next to Pamukkale, the Hierapo-

Hierapolis Antik Kenti termal şifa merkezi olarak yerleşim

lis Ancient City has been inhabited as a thermal healing center.

görmüştür. Pamukkale ve Hierapolis, 1988 yılında UNESCO

In 1998, Pamukkale and Hierapolis were included by UNES-

tarafından Dünya Miras Listesi’ne hem doğal hem de kültürel

CO in the World Heritage List as a both cultural and natural

miras olarak dahil edilmiştir. Posta ve Telgraf Teşkilatı Ano-

heritage. As part of its 2007 Emission Program, the Post and

nim Şirketi 2017 pul emisyon programında “UNESCO Dünya

Telegraph Organization Corporation has issued a stamp with

Miras Listesindeki Eserlerimiz (Denizli)” konulu pula yer ve-

the theme of “Our Assets on the UNESCO World Heritage List

rerek kentin filateli alanında temsilini sağlamıştır.

(Denizli)”, and ensured that the city was represented in the field
of philately, as well.
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Kedi börülcesi ve kuru börülce çorbalarının yanı sıra tas kapaması, kumbar
dolması ve sirkeli et gibi yemekler Denizli yöresine özgü lezzetlerdir.
In addition to different types of black-eyed pea soups, tas kapaması, kumbar
dolması and vinegar meat are delicacies that are unique to Denizli region.
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Denizli’de şifalı su bulunan bir diğer bölge de Karahayıt’tır.

Yet another region in Denizli to have healing waters is Kara-

Dünyanın her yerinden termal turizme ilgi duyan insanları

hayıt. Drawing people interested in thermal tourism from all

kendisine çeken Karahayıt, yılın her mevsiminde 58 santigrat

around the world, Karahayıt is famous for its red thermal wa-

dereceyle yüzeye çıkan kırmızı renkli termal suyu ve çamu-

ters that pour out at 58 centigrade degrees in any season as

ruyla ünlüdür. Bu suda yapılan araştırmalar, içerdiği zengin

well as its mud. Research carried out on these waters has re-

minerallerin eşsiz bir sağlık kaynağı olduğunu ortaya koy-

vealed that their mineral-rich composition is a unique source

muştur.

of health.

Ülkemizin her yöresinde olduğu gibi Denizli de zengin bir

Denizli – like any other region in our country – has a diverse

mutfağa sahiptir. Kedi börülcesi ve kuru börülce çorbalarının

cuisine. In addition to different types of black-eyed pea soups,

yanı sıra tas kapaması, kumbar dolması ve sirkeli et gibi et

tas kapaması, kumbar dolması and vinegar meat are delicacies

yemekleri yöreye özgü lezzetlerdir. Ayrıca tarımsal üretimde

that are unique to the region. Additionally, advanced in agri-

gelişmiş olan Denizli’nin mutfağında patlıcan yemekleri de

cultural production, Denizli cuisine features a variety of egg-

geniş yer tutar.

plant dishes.

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

Mevlâna pulları
Rumi stamps
Gökçe Doru
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Mevlâna Celâleddin-i Rumî, ünü bu coğ-

Mawlana Jalal ad-Din Rumi is a sufi whose

rafyanın sınırlarını aşmış bir mutasavvıf.

fame has extended his own geography. He

Bilgisi, tevazuu ve hoşgörüsüyle yalnızca

is loved and respected owing to his wisdom,

yaşadığı dönemde ve yaşadığı şehir Kon-

modesty and tolerance not only in the pe-

ya’da değil, din, fikir, ırk ve coğrafya fark

riod and the city in which he lived but also

etmeksizin tüm dünyada tanınan, sevilen

by the entire world regardless of religion,

ve saygı duyulan biri.

thought, race and geography.

Mevlâna’nın Belh’de, 1207 yılında dünya-

It is thought that Rumi was born in Balkh in

ya geldiği tahmin edilir. Sultan-ül Ulema

1207. His father Bahaeddin Walad, known

lakabıyla anılan babası Bahaeddin Veled,

as the Sultan al-Ulama, left the city for var-

birtakım sebeplerden ötürü buradan ay-

ious reasons and went from one place to an-

rılarak ailesiyle birlikte şehir şehir gezer.

other. The family’s last stop was Konya, the

Ailenin son durağı Anadolu’nun büyük bir

capital of the Seljuqid State that back then

bölümünde egemen olan Selçuklu Dev-

ruled in a vast area of Anatolia. This is the

leti’nin başkenti Konya’dır. Mevlâna bu

city where Rumi was educated, recognized,

şehirde eğitim alır, bu şehirde tanınır ve

and passed away in 1273. The Mawlawi

1273’te burada vefat eder. Özünü Mevlâ-

sect, the essence of which is formed by the

na felsefesinden almış Mevlevilik tarikatı

philosophy of Rumi, on the other hand, was

ise oğlu Sultan Veled öncülüğünde, Mev-

formed after his death under the guidance

lâna’nın ölümünden sonra kurulur. Tari-

of his son Sultan Walad. The goal of the sect

katın amacı, Mevlâna’nın sevgiyi merke-

is to pursue Rumi’s philosophy that centers

ze alan felsefesini devam ettirmek ve bu

on love, and in the light of that philosophy,

felsefe ışığında gelecek kuşaklara örnek

set an example for the future generations.

olmaktır. Mevlevilikte evvela Allah sevgi-

What is essential in Mawlawiyah is first

si, sonra insan, daha sonra doğadaki tüm

love for Allah, then for man, and then for

canlıları sevmek esastır.

the living beings in nature.

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT A.Ş.) sonsuz hoşgörü sahibi, fikir ve
insana büyük önem veren Mevlâna’yı çeşitli yıllarda pullara konu etmiştir.
The Post and Telegraph Organization Corporation (PTT Corp.) has featured Rumi
– a bearer of endless tolerance who attributed major importance to thought and man –
throughout the years.

Mevlâna’nın 17 Aralık gecesi Rabb’e kavuştuğu tahmin edil-

Since it is estimated that Rumi was united with Allah on the

diğinden, Mevlevilikte söz konusu gün her yıl Şeb-i Arus (Dü-

night of 17 December, in Mawlawiyah the said day is deemed the

ğün Gecesi) olarak adlandırılır. Güne veya günü içine alan

Sabe Arus (Nuptial Night). Special celebrations encompassing

haftaya özel kutlamalar yapılır.

the day or the week are held.

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

The Post and Telegraph Organization Corporation (PTT Corp.)

hoşgörü sahibi, fikir ve insana büyük önem veren Mevlâna’yı

has featured Rumi – a bearer of endless tolerance who attrib-

çeşitli yıllarda pullara konu eder. Çağları aşmış, insanlığı ay-

uted major importance to thought and man – throughout the

dınlatmış mutasavvıf, pullarda ilk kez 1957’de yer alır. Söz

years. The sufi, who has spanned centuries and lighted the way

konusu yıl Mevlâna’nın 750’nci doğum yıldönümüdür. Dan-

for humanity, was first featured on stamps in 1957. That was

telsiz olarak, 103x52 milimetre boyutunda tedavüle sunulan

Rumi’s 750th birth anniversary. Issued non-perforated and with

pulda Mevlâna, ellerini kavuşturmuş bir vaziyette otururken

a size of 103x52 millimeters, the stamp depicts Rumi sitting with

betimlenmiştir. Aynı yıl, o zamanki adı Konya Müzesi olan

his hands tied. The same year, stamps featuring the Green Tomb,

Mevlâna Müzesi ile Mevlâna ve oğlu Sultan Veled’in mezar-

where the tombs of Rumi and Sultan Walad are located, and the

larının tam altında yer aldığı Yeşil Kubbe betimlemeli pullar

Rumi Museum – called Konya Museum back then – were issued,

da basılır.

as well.
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Özünde sevgi, hoşgörü, tevazu ve dostluk olan felsefesiyle yüzyıllardır insanlığa yol
gösteren Mevlâna 2007 yılında PTT’nin pullarına 4 parçalık blok pul ile konu edilir.
Having lighted the way for humanity with his philosophy centering on love, tolerance,
modesty and friendship for centuries, Rumi was treated in PTT stamps with
a 4-piece block in 2007.
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1973’te, Mevlâna’nın ölümünün 700’üncü yıldönümü anısına

In 1973, stamps were issued to commemorate the 700th anniver-

pullar tedavüle sunulur. 100 kuruşluk ve 250 kuruşluk olmak

sary of Rumi’s passing. The two-piece series, one of 100 kuruş

üzere iki parçalık serinin birinde arkada Yeşil Türbe, önde

value and the other 250 kuruş, feature the Green Tomb in the

semâ eden semâzenler; diğerinde arkada Mevlâna, önde Yeşil

back and sama performers on the front; and Rumi on the back,

Türbe ve semâ eden semâzenler bulunur.

and the Green Tomb and sama performers on the front.

2005 yılına gelindiğinde “Kültür Varlıklarımız: Mevlâna” ko-

In 2005, a stamp themed “Our Cultural Assets: Rumi” was

nulu, 500 bin tirajlı pul basılır. Türkiye, İran, Suriye ve Afga-

printed with a circulation of 500 thousand. Issued jointly by

nistan’ın ortak tedavüle sunduğu pulun Türkiye’deki değeri 70

Turkey, Iran, Syria and Afghanistan, the stamp was worth 70

kuruştur. Bir Selçuklu sanatı olan çiniyle bezenmiş kemerin

kuruş in Turkey. On the stamp, which also features an arch

de yer aldığı pulda Mevlâna, Mevlâna Müzesi ve semâ eden

adorned in tile – a Seljuqid art – there are Rumi, the Rumi Mu-

semâzenler bulunmaktadır. Pul, Afganistan’da 2006 yılında

seum and sama performers. The stamp was printed in 2006 in

basılmıştır.

Afghanistan.

Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO)

The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organ-

2007’yi “Mevlâna Yılı” ilan eder. Söz konusu sene Mevlâna’nın

ization (UNESCO) declared 2007 as the “Year of Rumi”. The said

800’üncü doğum yıldönümüdür. Özünde sevgi, hoşgörü, te-

year was the 800th anniversary of Rumi’s birth. Having lighted

vazu ve dostluk olan felsefesiyle yüzyıllardır insanlığa yol

the way for humanity with his philosophy centering on love, tol-

gösteren Mevlâna 2007 yılında PTT’nin pullarına 4 parçalık

erance, modesty and friendship for centuries, Rumi was treated

blok pul ile konu edilir. Pulların birinde Mevlâna, diğerinde

in PTT stamps with a 4-piece block in 2007. The stamps feature

hat sanatıyla yazılı adı, diğerlerinde semâ eden semâzenler ve

Rumi, his name written in calligraphy, sama performers and

Yeşil Türbe yer alır. Pullar 70, 60, 50 ve 25 kuruş olmak üzere

the Green Tomb. They were released with four different values,

dört değerli tedavüle sunulur.

namely of 70, 60, 50 and 25 kuruş.

2016 yılında “İslâm Dünyası Turizm Başkenti Konya” etkin-

In 2016, a 4-piece stamp series was printed within the scope of

likleri kapsamında PTT tarafından dört parçalık pul serisi

the “Konya: The Tourism Capital of the World of Islam” events.

basılmıştır. Üçü 1,60, biri 3,20 lira değerindeki pulların iki-

Two of the stamps – three of which were worth 1.60 and one 3.20

sinde Mevlâna teması işlenmiştir.

liras – treated the theme of Rumi.

PTT tarafından Mevlâna’nın anısı sadece pullarda değil, ha-

PTT keeps the memory of Rumi alive with not just stamps but

tıra bloğu, antiye, ilkgün zarfı, özeltarih damgası, kartpostal

other philatelic products such as commemorative blocks, sta-

gibi filatelik ürünlerde de yaşatılmıştır. Ayrıca 2016 yılında

tionary, first day covers, special date stamps and postcards. In

Konya’da “Hz. Mevlâna’nın 743. Vuslat Yıldönümü” konulu

2016, a stamp exhibition was organized in Konya with the theme

pul sergisi düzenlenmiştir. Bununla birlikte Afganistan, İran,

of “The 743rd Anniversary of Rumi’s Ultimate Union”. Addition-

Pakistan, Suriye, Mısır, Tacikistan ve Belçika çeşitli tarihler-

ally, Rumi stamps have been issued by Afghanistan, Iran, Pa-

de Mevlâna pulları tedavüle sunmuştur.

kistan, Syria, Egypt, Tajikistan and Belgium on various dates.
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Dünya destinasyonları
Destination:World

Güney Asya’nın gizli incisi
Pakistan
A hidden pearl in Southeast Asia
Pakistan
Yakup İmre
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İki büyük kültürün, İran’la Hindis-

Situated right in the middle of two

tan’ın ortasında yer alan ve Umman

major cultures, Iran and India, and

Denizi’ne 1000 kilometreyi aşkın

bordering the Arabian Sea for over

sınıra sahip Pakistan, Güney As-

a thousand kilometers, Pakistan is

ya’nın ticari ve siyasi yönden olduğu

one of the countries that have a com-

kadar stratejik ve kültürel açıdan

mercial and political impact on the

da dünyayı etkileyen ülkelerinden

world, as well as strategic and cul-

biridir. Türkiye’yle uzun yıllara da-

tural. Historically having strong ties

yalı güçlü bir ilişkisi olan Pakistan,

with Turkey, Pakistan – although it

Pakistan, Türkiye’yle hemen hemen
aynı yüzölçümüne sahip olmasına
rağmen nüfusu 200 milyona dayanan
dev bir ülkedir.
Pakistan – although it has almost
the same surface area as Turkey – is
a giant country whose population
approaches 200 million.

Türkiye’yle hemen hemen aynı yüzölçümüne sahip olmasına

has almost the same surface area as Turkey – is a giant coun-

rağmen nüfusu 200 milyona dayanan dev bir ülkedir. İsmi

try whose population approaches 200 million. Pakistan, which

“pak, temiz diyar” anlamına gelen Pakistan, Pencap, Sind,

means “pure, clean land”, is a federal republic composed of the

Kuzeybatı Sınır Eyaleti (Afganya) ve Belucistan olmak üze-

provinces of Punjab, Sindh, Northwestern Border Province

re dört eyaletten oluşan federal bir cumhuriyettir. Federal

(Khyber Pakhtunkhwa) and Balochistan. Other important cities

başkentin İslamabad olduğu ülkenin diğer önemli şehirleri

of the country, whose federal capital is Islamabad, are Karachi,

arasında Karaçi, Lahor, Ravalpindi, Peşaver, Haydarabad ve

Lahore, Rawalpindi, Peshawar, Hyderabad and Multan. Draw-

Multan gelir. Son dönemde gelişen ekonomisiyle dikkat çeken

ing attention with its economy that has recently made a leap,

Pakistan’ın ekonomisi büyük oranda tarıma dayalıdır. Ülke

Pakistan’s economy rests largely on agriculture. While half of

nüfusunun yarıdan fazlası tarımla uğraşırken orta seviyede

the country’s population is engaged in agriculture, the shining

olan endüstrisinin parlayan yıldızı tekstildir.

star of its mid-level industry is textile.
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Beş bin metrekare
alan üzerine kurulu
ve yetmiş dört bin
kişi kapasitesiyle
dünyanın en büyük
camilerinden olan
Faysal Camii’nin
mimarı Vedat
Dalokay’dır.
One of the biggest
mosques in the world
as it stands over an
area of five thousand
square meters and has
a capacity of seventy
four thousand, the
architect of the Faisal
Mosque is
Vedat Dalokay.

1960’lı yıllarda Karaçi’nin yerine

Built almost from scratch in the

başkent olması için neredeyse sıfır-

1960’s so as to replace Karachi as

dan inşa edilen İslamabad, Pakis-

the new capital, Islamabad is Pa-

tan’ın dağlar tarafından çevrelenen

kistan’s secure capital surrounded

güvenli başkentidir. Siyasetin ve

by mountains. A short promenade

bürokrasinin merkezi İslamabad’da

around Islamabad will reveal the

yapılacak kısa bir gezinti Pakis-

country’s connection to Turkey. One

tan’ın Türkiye ile olan bağlarını

of the largest streets of the capital is

gözler önüne serer. Başkentin en bü-

Atatürk Street. A symbol of Islam-

yük caddelerinden biri Atatürk Cad-

abad as much as of Pakistan is the

desi’dir. İslamabad’ın olduğu kadar

renowned Faisal Mosque. One of

Pakistan’ın da simgelerinden biri,

the biggest mosques in the world as

ünlü Faysal Camii’dir. Beş bin met-

it stands over an area of five thou-

rekare alan üzerine kurulu oluşu ve

sand square meters and has a ca-

yetmiş dört bin kişi kapasitesiyle

pacity of seventy four thousand, this

dünyanın en büyük camilerinden

four-minareted structure’s architect

biri olan bu dört minareli modern

is Vedat Dalokay.

yapının mimarı Vedat Dalokay’dır.
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Pakistan’ın kültürüne ve tarihine olduğu kadar sosyolojik ya-

A reference to Pakistan’s culture and history as well as to its so-

pısına da önemli göndermelerde bulunan meşhur Pakistan

ciological pattern, the renowned Pakistan Monument comes to

Anıtı, İslamabad’ın görülmeye değer eserlerinden biri olarak

the forefront as a must-see in Islamabad. Built so as to enhance

öne çıkar. Millî bilinci güçlendirmek adına inşa edilen bu eser,

the sentiment of nationality, this work is frequented by tourists.

turistlerin ilgi odağıdır.

The Margalla Hills National Parks, which offers nature and

İslamabad’ın doğaya ve manzaraya doyulan duraklarından

landscape to the fullest, is a wonder of nature that extends over

biri olan Margalia Tepeleri Ulusal Parkı, on yedi bin hektar-

an area of seventeen thousand hectares. Offering serenity to its

lık alana yayılan bir doğa harikasıdır. Aynı şekilde görenlere

visitors, the Rawal Lake is yet another must-see in Islamabad.

sakinlik ve huzur veren Rawal Gölü de İslamabad’ın mutlaka

The Turkish-Pakistani Friendship Monument erected inside the

görülmesi gereken adreslerinden biridir. İslamabad’ın en bü-

Fatma Jinnah Park – Islamabad’s biggest – on the other hand,

yük parkı olan Fatma Cinnah Parkı’nda yükselen Türkiye-Pa-

reveals the power of the friendship between the two nations.

kistan Dostluk Anıtı, iki ülke arasındaki dostluğun gücünü
gözler önüne serer.

Pakistan’ın eski başkenti Karaçi, Sind eyaletinin başkenti

Karachi, the former capital of Pakistan, is the capital of the

olduğu gibi ülkenin sanayi ve ticaret merkezlerinden biridir.

Sindh province and one of the country’s centers of industry and

Umman Denizi’nin kıyısında yer alan bir liman şehri olan Ka-

commerce. A port city on the shore of the Arabian Sea, Karachi

raçi, yirmi bir milyonluk nüfusuyla Pakistan’ın en kalabalık

– with its population of twenty one million – is Pakistan’s most

kenti, dünyanın ise en kalabalık onuncu şehridir. Çoğunlukla

populous city, and the world’s tenth. Housing mostly modern

modern sanat eserlerine ev sahipliği yapan Mohatta Sarayı

works of art, the Mohatta Palace Museum draws attention with

Müzesi mimarisiyle dikkat çekerken, İslami sanatlardan ar-

its architecture, whereas the Pakistan National Museum, which

keolojik bulgulara kadar geniş bir eser yelpazesine sahip olan

hosts a plethora of works from Islamic arts to archaeological

Pakistan Millî Müzesi Karaçi’nin simgelerindendir. Clifton ve

findings, is a symbol of Karachi. As Clifton and Sandspit Beach-

Sandspit Sahilleri, Karaçi’nin doğal güzellikleri olarak öne

es are striking as the natural wonders of Karachi, the Saint Pat-

çıkar. Saint Patrick Kilisesi ve Pakistan’ın kurucusu Muham-

rick Church and the Quaid-i-Azam, the tomb of the founder of

med Ali Cinnah’ın türbesi Quaid-i-Azam Türbesi ise bu eski

Pakistan Muhammad Ali Jinnah, reveal the multicultural pat-

başkentin çok kültürlü yapısını gözler önüne serer.

terns of the former capital.
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Pakistan’ın en büyük ikinci, dünyanınsa en büyük beşinci camisi olan Badshahi
Camii (Padişah Camii) Lahor Kalesi’nin tam karşısında görkemli
mimarisiyle görenleri büyüler.
The Badshahi Mosque is the second biggest mosque in Pakistan and the fifth in the
world, and appears striking right before the Lahore Castle.
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Pakistan’ın sanayi, ticaret ve kültür başkentlerinden biri olan

The industrial, commercial and cultural capital of Pakistan,

Lahor, Pencap eyaletinin başkenti olduğu kadar ülkenin Ba-

Lahore is also the capital of the province of Punjab, and pre-

bür İmparatorluğu’ndan bu yana gelen hafızasının da koruyu-

serves the country’s memory dating all the way back to the

cusudur. Pakistan’ın simgelerinden kabul edilen birçok yapı

Mughal Empire. Many buildings that are deemed the symbols

Lahor’da bulunur. Babür İmparatorluğu döneminde, 1556-

of Pakistan are situated in Lahore. Built during the time of the

1605 yılları arasında inşa edilen ve Türk-İslam mimarisinin

Mughal Empire, between 1556-1605, and acknowledged as one

en güzel örneklerinden biri olarak kabul edilen Lahor Kalesi

of the most beautiful examples of the Turkish-Islamic archi-

UNESCO Dünya Miras Listesi’ne kayıtlıdır. Lahor Kalesi’yle

tecture, the Lahore Castle is inscribed on the UNESCO World

birlikte anılan ve tıpkı onun gibi Dünya Miras Listesi’nde yer

Heritage List. Known alongside the Lahore Castle and inscribed

alan Şalemar Bahçeleri ise olanca büyüleyiciliğiyle ziyaretçi-

on the UNESCO World Heritage List just like it, the Shalimar

lerinin gözlerini kamaştırır. 1671-1673 yılları arasında inşa

Gardens, on the other hand, wow visitors with their beauty. The

edilen ve Pakistan’ın en büyük ikinci, dünyanınsa en büyük

Badshahi Mosque was built between 1671-1673, is the second

beşinci camisi olan Badshahi Camii (Padişah Camii) Lahor

biggest mosque in Pakistan and the fifth in the world, and ap-

Kalesi’nin tam karşısında görkemli mimarisiyle görenleri

pears striking right before the Lahore Castle. The famous Vizier

büyüler. Babür döneminin bütün özelliklerini kendisinde ba-

Khan Mosque, which embodies all of the characteristics of the

rındıran ünlü Vezir Han Camii, inşa edildiği 1635 yılından

Mughal era, is known for the grandeur of its decorations ever

bu yana çini süslemelerinin ihtişamıyla anılır. Pakistan’ın en

since it was built in 1635. The biggest museum of Pakistan, the

büyük müzesi olan Lahor Müzesi, Babür İmparatorluğu’ndan

Lahore Museum, is home to a large collection spanning from the

sömürge dönemine, İslam eserlerinden yerel kostümlere ka-

Mughal Empire to the colonial period, from the works of Islam

dar geniş bir yelpazeye yayılan koleksiyonlara ev sahipliği ya-

to local clothing. A striking example of Mughal architecture, the

par. Babür mimarisinin en etkileyici örneklerinden biri olan

Tomb of Jahangir, on the other hand, awes visitors with the se-

Cihangir Türbesi, huzur veren haliyle ziyaretçilerini büyüler.

renity it offers.

Lahor’un ev sahipliği yaptığı eserlerden biri de modern İslam

Yet another work housed by Lahore is the Pakistan Minaret ac-

mimarisinin en önemli örneklerinden sayılan Pakistan Mi-

knowledged as one of the most significant examples of modern

naresi’dir. Lahor Kalesi’yle aynı park içinde bulunan altmış

Islamic architecture. Situated inside the same park as the La-

iki metre yüksekliğindeki yapı Lahor’un en popüler turistik

hore Castle, this building of sixty-two meters height is one of the

noktalarından biridir.

most popular touristic spots in Lahore.

Lahor, Elhamra Sanat Merkezi, Lahor Hayvanat Bahçesi ve

Lahore comes to the forefront as a multifaceted city that is home

Fakir Khana Müzesi gibi birçok tarihî ve kültürel mekana ev

to many historical and cultural venues such as the Alhamra Arts

sahipliği yapan çok yönlü bir şehir olarak öne çıkar.

Council, Lahore Zoo and Fakir Khana Museum.

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan ve mutlaka zi-

Also famous in the entire world are Pakistan’s historical, cul-

yaret edilmesi gereken yerlerin başında gelen Rohtas Kale-

tural and touristic spots such as the Rohtas Castle, which is in-

si, Mohenco-daro arkeolojik kazı alanı, Taxila Antik Ken-

scribed on the UNESCO World Heritage List and is a must-see,

ti, Takht-i-Bahi’deki Budist Harabeleri ve Ser-i Bahlol’daki

the Mohenco-daro archaeological excavation site, the Taxila

Komşu Şehir Kalıntıları, Thatta Makli’deki Tarihî Yerler de

Ancient City, the Buddhist Ruins in Takht-i-Bahi and the Neigh-

Pakistan’ın önemli tarihî, kültürel ve turistik noktaları ola-

bouring City Ruins in Ser-i Bahlol, as well as the historical plac-

rak dünya çapında üne sahiptir.

es in Thatta Makli.
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Mektup
Letter

Bulutlu mektup
Cloudy Letter
Haydar Ergülen
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Sevgili Bulut,

Dear Cloud,

Dediler ki “Bulut senden mektup bekliyor!” Bulut benden

They said, “The cloud awaits a letter from you!” The cloud

mektup bekliyormuş! Yukarıya baktım, göğe bakarız ya, bu-

awaits a letter from me, would you look at that! I looked up, like

gün göğün yüzü nasıl diye, asılı mı küsülü mü, gülüşlü mü,

we look up at the sky, to see what the face of the sky is like today;

bir de kulaklarımı iyice açtım, göğü duymak için, başka her

is it frowning, is it smiling; and then I opened up my ears really

sese kapattım. Edebiyat mı yapıyorum? Hayır mektup yazı-

well, to hear the sky, closed it to all other voices. Am I mingling

yorum.

with literature now? No, I am writing a letter.

Göğün yüzü bir an aralanır gibi oldu, hep şakacıdır bu gök-

It was as if the face of the sky opened up for a while; this sky, it

yüzü, Tanrı’nın kullarını sevmesine benzer onun şakacılığı

is always a joker, which is like the way God loves his subjects; I

da, “Hadi gözün aydın” dercesine bir göz kırpışı görür gibi

almost witnessed a blink as if to say, “Good tidings to you”. And

oldum. Sonra da bir küçücük bulut, ben diyeyim kayığa siz

then a tiny little cloud – to me it looks like a boat, to you a lamb –

deyin kuzuya benziyor, beliriverdi. Eh bundan bulutlu işaret

appeared right before me. Well, could any sign be cloudier than

mi olurdu, hemen gökyüzünden yeryüzüne indim, şiirden

that? Immediately I stepped down from the sky, which was like

yazıya, yazının düzüne inmek gibi oldu bu ama, göğü kimi

stepping down from poetry to prose but some wander the skies,

gezer kimi yazar!

some write it down!

Benim de payıma bir bulut düştü, aman ne güzel, gökte bir

What was left to me, then, was a cloud; how lovely, a cloud

bulut gitti gider, bu mektup da buluta gider. Belki bulut da bir

traveling the sky, and this letter travels to the cloud. Perhaps

mektuptur, göğün mektubudur, gökmektup. Her şeyin yeni-

the cloud too is a letter, a letter of the sky – skyletter. Perhaps

den doğasına kavuşacağı günler belki de gökyüzünde başlar,

the days when everything will unite with its rebirth will begin in

gökmektup olan bulutla başlar. Bulut bir resimli alfabe olarak

the skies, with the cloud that is skyletter. The cloud remains on

okunaklı durur göğümüzde. Her sabah uyanır, okula gider

our chest as a pictured alphabet. We wake up every morning,

gibi göğe bakarız. Gökmektep. Gökmektup. Bulut alfabesinin

look at the sky as if going to school. Skyschool. Skyletter. The

ilk harfi A değil ama B. Zaten olup olacağı 4 harfli bir alfabe.

word cloud begins with not an A, but a C. Well, it all amounts to

B-U-L-U-T. U 2 kere.

a five-letter alphabet. C-L-O-U-D.

Sevdalı Bulut,

Cloud in Love,

Mektep, alfabe deyince hocalığım tuttu, unuttum sana mek-

Speaking of school and the alphabet, the teacher in me has aris-

tup yazdığımı. Bir de seni çok sevdiğim için nutkum tutuldu.

en; I forgot I was writing you a letter. I also am speechless be-

Benim için hep bir armağansın. Yaşamın insana bir armağan

cause I love you so much. You are an eternal gift to me. I believe

olduğuna, değerini bilmek gerektiğine inanırım, ama doğ-

that life is a gift to man, that you need to cherish it but truth

rusunu söylemek gerekirse insanın da doğanın bir parçası

be told, I – like most of us – was late to realize that man too is

olduğunun, onunla bir bütün olduğunun, kainatı hayvanlar

part of nature, that it is one with it, that we share the universe

ve tabiatla paylaştığımızın ben de çoğumuz gibi geç farkına

with the animals and nature. And then – as the popular saying

vardım. Sonra da zamane tabiriyle ağaca, göğe, suya, güneşe,

goes – tripped on the tree, sky, water, Sun, stars, Moon and the

yıldıza, aya, buluta sardım. Sevdalandım.

cloud. I fell in love.
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Güneş gözümü aldı, son zamanlarda ona epey şiir yazdım,

The Sun has blinded me, I wrote it many poems lately; since it is

parlak olduğu için haliyle en çok o görünüyor ama seni unutur

bright, it is the one that is seen the most, but how could I forget

muyum hiç? Bu mektuba gelinceye kadar sana da çok şiir yaz-

you? I wrote you many poems too before this letter. In fact, it is

dım. Aslında “yazdım” demek biraz tuhaf. Çünkü şiir bulutun

a little bizarre to say “I wrote”. For poetry, I think, is within the

içinde bence, senin içinde. Seni düşünürken, adını söylerken,

cloud; within you. I want to wander from one poem to another

sana bakarken, sen gönül indirip aşağıya, yani aramıza geldi-

when I think of you, say your name, look at you, when you low-

ğinde, biz senin katına uçak yardımıyla çıktığımızda, hele en

er your heart and come down to us, when we by the help of a

çok da bu anlarda işte kendimi şiirden şiire atasım geliyor. Se-

plane ascend next to you – mostly in those moments. Out of joy,

vinçten elbette, mutluluktan. Bulut denizi, bulut tarlası, bulut

certainly; out of happiness. A sea of clouds, a field of clouds, a

okulu, bulut yorganı, bulut uykusu…

school of clouds, a blanket of clouds, a sleep of clouds…

Bir de bulutlu olmak var, olmasaydı ama var. Bazen yazı bulut-

And then there is being cloudy – would be better if there wasn’t,

lu oluyor, bazen şiir bulutlanıyor bazen de gözlerim. Bulutun

but there is. Sometimes it is prose that is cloudy, sometimes it

pare pare olması var, türküsü var, ağıdı var, kaynaması var,

is poetry, and sometimes your eyes. The cloud gets torn apart;

Bir bulut kaynıyor Sivas ilinden / Ucu telli mektup geldi ya-

there is a folk song about it, a eulogy, a boiling. Sometimes you

rimden diye uzunhava olduğun var.

become a folk song with the words, A cloud is boiling in the city

Velhasıl yerin göğe, gözlerin buluta selamı var.

of Sivas / A letter has arrived from my loved one with more to
come.
That is to say, the earth salutes the sky, and the eyes the cloud.
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PTTBANK İNTERNET BANKACILIĞI VE MOBİL
UYGULAMALARIYLA PTT GÜVENCESİNİ EVİNİZDE YAŞAYIN
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İlginç bilgiler
Interesting facts

İstanbul’un semt adları nereden geliyor?
Origins of the names of İstanbul’s neighborhoods
İstanbul’un köklü tarihi ve zengin kültürü, bakmayı bilenler

For those who have eyes for it, the rooted history and diverse

için şehrin her yerinde hissediliyor. Hayat bir koşturmaca

culture of İstanbul is felt all around. As life’s hustle and bustle

içinde sürüp giderken bastığımız, gördüğümüz yerlerin anlat-

goes on, we do not even take notice of what places – places we

tıklarını merak etmiyoruz bile. Mesela semt adları dahi şeh-

walk around and see everyday – have to say. Neighborhood

rin köklü ve zengin tarihiyle ilgili onlarca ipucu sunuyor.

names, for instance, are in and of themselves clues of the rooted and diverse history of the city.

Unkapanı

Unkapanı (“Flour trap”)
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Unkapanı’ndan başlayalım. Acaba bu isim

Let us begin with Unkapanı. What could be the

nereden geliyor? Osmanlı İmparatorluğu

origin of this name? In the Ottoman period, plac-

döneminde pazarlarda ağır yüklerin tartıl-

es where heavy loads were weighed were called

dığı yerlere “kapan” adı verilirdi. Arapçada

“kapan” (trap). The word “kabbân”, which means

“Ağır eşya tartmaya yarayan büyük terazi”

“large scale used to weigh heavy loads” in Ar-

anlamına gelen “kabbân” sözcüğü zamanla

abic has transformed in time and became “ka-

değişmiş ve kapan haline gelmiş. Kapanlar

pan”. “Kapan”s would be named after the goods

orada tartılan malzemeye göre adlandırılır-

weighed there; such as “yağkapanı” (oil trap) if it

dı. Yağ tartılıyorsa yağkapanı, şeker tartılı-

was oil that was weighed or “şekerkapanı” (sugar

yorsa şekerkapanı gibi. Günümüzde müzik

trap) if the material in question was sugar. Known

piyasasının merkezi olarak bilinen Unkapa-

today as the heart of the music market, Unkapanı

nı’nda da bir zamanlar un tartılıyormuş.

is a place where flour was once weighed.

Okmeydanı

Okmeydanı (“Arrow square”)
Türklerin çok iyi at bindiği ve ok attığı, yal-

It is not only epics that say Turks rode horses

nızca destanlarda dile getirilmiyor. Bu tarih-

and threw arrows very well. This is a fact sup-

çilerin de desteklediği bir gerçek. Osmanlı

ported by historians. We know that Ottoman

şehzadelerinin padişah olmadan önce, içinde

princes, prior to becoming sultans, would go

okçuluğun bulunduğu bir dizi eğitimden geç-

through a number of trainings including ar-

tiğini biliyoruz. Hatta Osmanlı İmparatorluğu

chery. In the Ottoman period, drilling fields

döneminde okçuluğu geliştirmek için talim

were determined to advance archery. During

alanları belirlenirmiş. Fatih Sultan Mehmed

his conquest of İstanbul, Mehmed the Con-

İstanbul’un fethi sırasında bugün Okmeydanı

queror had a large tent built in what is today

semtinin bulunduğu yere büyük bir çadır kur-

Okmeydanı. After the conquest, he ordered a

durmuş. Fetihten sonra ise burada, sınırları-

Tekke-i Tirendezan (Archers’ Lodge) to be built,

nı 19 taşın belirlediği bir Tekke-i Tirendezan

the borders of which would be determined by

(Okçular Tekkesi) oluşturulmasını emretmiş.

19 stones. Later on, the area started to be re-

Bu olayın ardından bölge Okmeydanı olarak

ferred as Okmeydanı.

anılmaya başlamış.
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Dolmabahçe

Dolmabahçe (“Filled garden”)
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İstanbul’un hem kendisi hem de manzara-

Dolmabahçe – one of the most beautiful neigh-

sı en güzel semtlerinden Dolmabahçe’nin

borhoods of İstanbul with an amazing view –

bugün bulunduğu yer, bundan yüzlerce yıl

used to be a cove centuries ago. Thanks to its ref-

önce büyük bir koymuş. Koy, korunakları

uges, the cove would serve as a natural harbor.

sayesinde doğal bir liman işlevi görüyormuş.

Captain pashas would anchor their ships there;

Buraya kaptan paşalar gemilerini demirler-

also, maritime ceremonies would be organized.

miş; koyda ayrıca denizcilik törenleri düzen-

However, the place turned into a swamp in time

lenirmiş. Ancak burası zamanla bataklık ha-

and it was decided that the cove should be filled

line gelmiş ve koyun toprakla doldurulması

up with soil. Oak stakes of 35-40 centimeters

kararlaştırılmış. Koya, 35-40 cm çapındaki

were placed 40-45 centimeters apart in the cove,

meşe kazıklar 40-45 cm aralıklarla çakılmış,

supported diagonally with mortar, and the plac-

horasan harcıyla yatay olarak desteklenmiş,

es in between were filled with soil and pebbles.

araları toprak ve taşlarla doldurulmuş. Üze-

The area, which was transformed into a large

rine ağaçların dikilmesiyle büyük bir bahçe

garden with the trees planted over, became the

haline getirilen alan, zamanla padişahların

royal gardens in time. Since the garden was

has bahçesi olmuş. Bahçe, deniz doldurularak

formed by filling up the sea, it came to be called

oluşturulduğu için Dolmabahçe adını almış.

Dolmabahçe.

Çengelköy

Çengelköy (“Hook village”)
İstanbul’un Anadolu yakasında, denizin sa-

Situated on the Anatolian side of İstanbul,

kinliğinin semtin adeta her metrekaresine

Çengelköy is entirely surrounded by the seren-

yansıdığı bir yer Çengelköy. Rivayete göre MS

ity of the sea. Legend has it that it was inhabit-

5. yüzyılda yerleşim görmüş ve bölgeye “Pro-

ed in the 5th century AD and was named “Pro-

tos Diskos” (Birinci Koy) adı verilmiş. Çengel-

tos Diskos” (First Cove). There are numerous

köy’ün adının nereden geldiğiyle ilgili onlarca

stories on the origin of the region’s name. How-

hikaye bulunuyor. Ancak en çok kabul göreni

ever, this is the most acknowledged one: When

şu: İstanbul Bizanslıların elindeyken, Çengel-

the Byzantines still held İstanbul, ship hooks

köy bölgesinde gemi çengeli (çapa) imal edili-

(anchors) were produced in the region. Thus,

yormuş. Bu nedenle İstanbul’un fethedildiği

when İstanbul was conquered the neighbor-

yıllarda semte “Gemi Çengeli” adı verilmiş. Bu

hood was named “Ship Hook”. The name was

isim bir süre kullanılmış, sonra kendiliğinden

used for a while, and later on the neighborhood

bölge Çengelköy olarak anılmaya başlamış.

started to be referred as Çengelköy.
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Taksim

Taksim (“Partition”)
İstanbul’un en işlek semtlerinden Taksim’in

One of the busiest neighborhoods of İstanbul,

adı günümüzde bir müze olarak işlev gören

Taksim has a name that is closely associated

“maksem”le yakından ilişkili. 1600’lü yıllar-

with “maksem”, which serves as a museum to-

da çevre semtlerin su sorununu çözmek için

day. In order to tackle the water problem of the

Taksim’e bir maksem yaptırılmış. Maksem,

surrounding neighborhoods, a “maksem” was

Osmanlı İmparatorluğu döneminde bentler-

built in Taksim in the 1600s. “Maksem” is the

den şehre gelen suların ev, çeşme ve hamam

name of the water tanks that were used to meas-

gibi yerlere ölçülerek paylaştırıldığı su deposu

ure and distribute water from the dams to plac-

anlamına geliyor. Sular burada taksim edilir,

es such as houses, fountains and hammams. It is

yani bölüştürülürmüş. Semt, adını bu eylem-

here that the water would be partitioned (“tak-

den alıyor.

sim”). The neighborhood derives its name from
this act.
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Kişisel Pul’un
Avantajları
FOTOĞ

RAFINIZ

SiZDEN

PULUN
PTT’DEUZ
N!

Kişisel Pul, logonuzun görünürlüğünü artırarak, yeni ürünlerinizi
veya yaklaşan etkinliklerinizi duyurarak işletmenizin
tanıtımına yardımcı olur.
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Perspektif
Perspective

Sanal çitlerin dünyası ve Geofencing
The realm of virtual fences and Geofencing
Buğra Ayan

Dijitalleşme hayatın farklı alanlarında

As digitalization appears in different

kendini gösterdikçe yeni kavramlarla

spheres of life, we make acquaintance

tanışıyoruz. Belirlenmiş bir coğrafi

with new concepts. Denoting GPS or

bölgeyi tanımlamak, analiz etmek için

RFID technologies used to define and

kullanılan GPS ya da RFID teknoloji-

analyze a certain geographical area,

leri anlamına gelen “Geofencing” de

“Geofencing” is one such concept.

bunlardan biri.
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If you are not familiar with digital

Dijital pazarlama konusuna yakın

marketing, you might be hearing of

değilseniz bu kavramı ilk kez duyu-

this concept for the very first time.

yor olabilirsiniz. Fakat, muhtemelen

However, you probably have received

AVM’de gezinirken veya önceden ye-

a notification while strolling through

mek yediğiniz yerin önünden geçer-

the mall or passing by a place where

ken size bir bildirim gelmiştir. İşte

you’ve eaten before. The means of com-

bu bildirimleri kapsamına alan ile-

munication that encompasses these

tişim kurma yöntemine Geofencing

notifications is called Geofencing.

deniyor. Geofencing sadece markalar

Geofencing is an important heading

için değil kurumlar için de önemli bir

for not just brands, but institutions, as

başlık. Geçtiğimiz Eylül ayında İçişleri Bakanlığı, Yandex ile

well. Last September, the Ministry of the Interior collaborated

işbirliğine giderek kazaların yoğun olarak görüldüğü 1800

with Yandex and in 1800 spots where accidents are seen fre-

noktada sürücülere, “Dikkat kaza riski! Frene değil, kurala

quently, sent drivers a notification that reads, “Attention, ac-

güven” ifadelerini içeren uyarı bildirimleri göndererek önemli

cident risk! Rely on the rules, not the brakes” – an important

bir Geofencing uygulamasına imza atmıştı.

implementation of Geofencing.

Benzer şekilde ABD’de Uber adlı ulaşım şebekesi şirketi,

Similarly, in the US, the transportation network company Uber

taksi bulma konusunda bildirim yoluyla kullanıcılarına yar-

helps out users in terms of finding cabs. The game “Pokemon

dımcı oluyor. 2016 yılının popüler başlıklarından “Pokemon

Go”, a hot topic of the year 2016, ensured that users who appear

Go” oyunu da belli lokasyonlara gelen oyuncuların oyundaki

at specific locations increased their chances. After the number

şanslarını artırmalarını sağlamıştı. Pokemon Go oynayan kişi

of people playing Pokemon Go increased dramatically, many

sayısının dramatik yükselişinden sonra birçok uluslararası

international brands had gotten in touch with Nintendo – the

marka kendi şubelerinde “Gym” adı verilen oyun içi merkez-

makers of Pokemon Go – to establish in-game centers called

lerin oluşturulması için Pokemon Go üreticisi Nintendo ile

“Go” inside their own branches. If this had happened, it would

diyaloğa geçmişti. Eğer bu gerçekleşseydi Geofencing konu-

have been a major break in terms of Geofencing. Although it

sunda bir kırılma yaşanabilecekti. Pokemon Go lokasyon baz-

made serious progress in terms of location-based gaming,

lı oyunlaştırma konusunda büyük bir aşama katetmesine rağ-

Pokemon Go had some tough luck and couldn’t preserve its

men bazı talihsizlikler yaşadı ve gücünü koruyamadı. Fakat

strength. However, soon to be released by the same maker – by

yakın zaman sonra aynı üretici tarafından, deneyimlerden

having learned from the past – the “Harry Potter” game might

dersler alınarak piyasaya sürülecek “Harry Potter” oyununda

stake serious claim in terms of Geofencing.

ciddi bir Geofencing iddiası olabilecek.

Pokemon Go lokasyon bazlı oyunlaştırma konusunda büyük bir aşama katetmesine
rağmen bazı talihsizlikler yaşadı ve gücünü koruyamadı.
Although it made serious progress in terms of location-based gaming, Pokemon Go
had some tough luck and couldn’t preserve its strength.
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Dünya haritasını sanal çitler ile ayırmak ve her çitin içine gi-

Gridding the map of the world through virtual fences and defin-

ren kullanıcıyı tanımlayarak tüketim alışkanlıklarını analiz

ing each and every user within the grids by analyzing their con-

etmek birçok alanda yıldız girişimler çıkarma potansiyeli ba-

sumption habits carry the potential of creating star enterprises

rındırıyor. Ülkemizde henüz Geofencing konusunda kapsamlı

in many fields. Although no extensive works have been carried

bir yayın çalışması olmamasına rağmen veriler konuyla ilgili

out yet in terms of Geofencing in our country, data reveals that

6 bine yakın patent alındığına işaret ediyor. İlk patentler 20

there are around 6 thousand patents granted. Whereas the very

yıl önce alınmaya başlarken geçen her üç yılda patent sayı-

first patents started to be issued 20 years ago, a considerable in-

sında gözle görülür bir artış olmuş. Apple’dan Microsoft’a,

crease was observed every three years. Many companies from

Ebay’den Intel’e kadar birçok şirket Geofencing konusunda

Apple to Microsoft, from Ebay to Intel, hold over 100 patents in

100’ün üzerinde patente sahip.

the field of Geofencing.

Konum bazlı pazarlamanın önemli başlıkları arasında yer

Geofencing, an important topic in terms of location-based mar-

alan Geofencing ilerleyen günlerde de dijital dünyanın günde-

keting, will be on the agenda of the digital world in the days to

mini meşgul edeceğe benziyor. Peki, bu yeni kavramın getir-

come. Well, are there any downsides to this new concept along-

diklerinin yanında götürdükleri de var mı?

side its upsides?

Bu soruya “hayır” demek çok kolay değil. Çünkü dijital dün-

It is not very easy to answer “No”, for the feeling of surveillance

yadaki gözetlenme psikolojisi Geofencing ile daha da üst nok-

in the digital world is topped with Geofencing. Additionally, the

talara çıkıyor. Ayrıca gelişen yapay zeka teknolojileri kullanı-

developing artificial intelligence technologies embody parame-

cıların bu kaygısını haklı çıkaran parametreler barındırıyor.

ters that prove the users right in terms of this concern, because

Çünkü Büyük Veri analiziyle bir kullanıcının sadece gittiği

with Big Data, one can predict – via artificial intelligence – not

yerler değil, gideceği yerler de yapay zeka ile tahmin edilerek

just where someone has went but also where they will go, and

kullanıcının tüketim alışkanlıkları manipüle edilebiliyor. Ay-

their consumption habits can be manipulated. Also, should a

rıca bir uygulamanın çektiği anlık konum bilgilerinin terör

terrorist organization hack instantaneous location information

örgütlerince hacklenmesi durumunda farklı saldırılara da

withdrawn by an application, this paves the way for other kinds

kapı aralanmış oluyor.

of attacks.
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Röportaj
Interview

Talip Kurt:
Halk oyunları, kültürümüzün
vazgeçilmez ögelerinden biridir
Talip Kurt: Folk dances are an indispensible
part of our culture
Röportaj Interview-Fotoğraflar Photographs: Evren Özesen

PTT Halk Oyunları Ekibi’nin antrenörü Talip Kurt, halk oyunlarını hem kültürel
hem de sportif bir zenginlik olarak değerlendiriyor. PTT A.Ş. gibi büyük
kuruluşların kültürel ve sportif değerlere sahip çıkmasının önemine değinen
Kurt, “Bu tür zenginlikler onları yaşatan kurumları da zenginleştirir” diyor.
Trainer of the PTT Folk Dances Team Talip Kurt evaluates folk dances as both cultural
and sportive wealth. Touching upon the importance of major institutions such as the PTT
looking out for cultural and sportive assets, “Such assets add richness to the institutions
that keep them alive,” says Kurt.
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Halk oyunlarıyla profesyonel olarak ilgilenmeye na-

How did you start to take professional interest in

sıl başladınız?

folk dances?

1998’de üniversiteye hazırlık aşamasındayken Anadolu Folk-

In 1998, while I was preparing for the university, I had start-

lor Eğitim Merkezi’nde halk oyunları oynamaya başlamıştım.

ed to perform folk dances at the Anadolu Folk Dances Training

2001’de Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Oku-

Center. In 2001, I was enrolled in the Department of Physical Ed-

lu Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü’ne girdim. Hem asıl

ucation Teaching at Gazi University’s Physical Education Voca-

branşım hentbol hem de halk oyunlarıyla ilgilenmeye öğren-

tional School of Higher Education. Throughout my student life,

ciliğim boyunca devam ettim. Okulumuz adına katıldığımız

I continued to take an interest in both handball, my main field,

yarışmalarda Kırklareli ekibiyle birlikte Ankara birinciliği ve

and folk dances. In the competitions we have attended on behalf

iki kez de Türkiye birinciliği kazandık. Bodrum’da Silifke eki-

of our school, with the Kırklareli team we took the first place in

biyle Türkiye üçüncüsü olduk. Üniversiteden mezun olduktan

Ankara and in Turkey twice. In Bodrum, we became the second

sonra Halk Dansları Derneği ve Spor Kulübü’nde (GEHEM) ve

runner up in Turkey with the Silifke team. After graduating

Sayın Kemal Baytaş’ın yöneticisi olduğu Türk Tanıtma Vak-

from the university, I taught folk dances at the Folk Dances Asso-

fı’nda uzun yıllar halk oyunları eğitmenliği yaptım. Çalıştır-

ciation and Sports Club (GEHEM) and at the Turkish Promotion

dığım gruplarla yurt içinde ve yurt dışında çok sayıda festival

Foundation chaired by Mr. Kemal Baytaş. With the teams I have

ve yarışmaya katıldık. 2006’da GEHEM’de çalıştırdığım ekip

trained, we have attended many festivals and competitions both

Türkiye adına katıldığımız Altın Balta Yarışması’ndan dünya

at home and abroad. In 2006, the team I was training at GE-

şampiyonu olarak döndü. Ardından Akademi Halk Dansları

HEM became the world champions at the Golden Axe Compe-

Topluluğu’nda eğitmenlik yaptım. Halen Troya Halk Oyunları

tition, in which we represented Turkey. Later on, I worked as

Derneği’nde eğitmenliğe devam ediyorum.

trainer at the Akademi Folk Dances Ensemble. I still continue to

PTT bünyesinde halk oyunları eğitimi vermeye ne
zaman başladınız?
Yaklaşık 2 ay önce PTT A.Ş. Spor Kulübü Başkanı Sayın

work as trainer at the Troya Folk Dances Association.
When did you start to offer folk dances training
within the body of the PTT?

Osman Çetinkaya ile yaptığımız görüşme sonrasında PTT

Following the meeting we had with Mr. Osman Çetinkaya, Chair

bünyesinde elit bir halk oyunları ekibi kurma girişimlerine

of the PTT Corp. Sports Club, we carried out around 2 months

başladık. Yetişkin, genç ve çocuk olmak üzere üç farklı grup

ago, we started our initiatives towards forming an elite folk danc-

kurmayı planlıyoruz.

es team within the body of the PTT. We plan to establish three different groups under the category of adults, youth and children.
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PTT Halk Oyunları Ekibi’yle ulaşmak istediğiniz he-

What do you wish to achieve with the PTT Folk

defler nelerdir?

Dances Team?

PTT personelinin çocuklarıyla elit bir halk oyunları ekibi

Our primary target is to establish an elite folk dances team

kurup ulusal ve uluslararası yarışmalara katılmak öncelikli

with the children of the PTT staff and take part in national

hedefimiz. Basketbol ve voleybol takımları gibi lisanslı dans-

and international competitions. We want to make sure that the

çılardan oluşan PTT Halk Oyunları Ekibi’ni de Türkiye’nin ba-

PTT Folk Dances Team, which shall be composed of licensed

şarılı takımları arasına sokmak istiyoruz.

dancers such as in basketball and volleyball teams, are among

PTT personeli için kültürel ve sportif bir etkinlik alanı oluşturarak yoğun tempoyla çalışan personeli biraz ferahlatmak,

By creating a cultural and sportive activity field for the PTT

onları gündelik hayatın stresinden bir nebze de olsa uzak-

personnel, we want to relieve them of their busy schedule, take

laştırmak ve sosyalleşmelerini sağlamak diğer hedeflerimizi

them away from the stress of daily life even if just a little bit,

oluşturuyor.

and make sure they get to socialize.

Büyük kurumların halk oyunları gibi alanlarda ken-

Why do you think it is important for major

dilerini göstermeleri sizce neden önemli?

institutions to make a name for themselves in fields

Halk oyunları Anadolu insanı için çok önemlidir. Kültürümü-
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Turkey’s successful teams.

such as folk dances?

zün vazgeçilmezlerindendir. Bu değerlere sahip çıkıp yaşatmak

Folk dances mean a lot for the people of Anatolia. It is an in-

özellikle büyük kurumların görevi olmalıdır. Kültürel zengin-

dispensible part of our culture. It should be the responsibility

likler onları yaşatan kurumları da zenginleştirir. Öte yandan,

of major institutions in particular to look out for these assets

bu tür kurumlar her yıl tanıtımları için milyonlarca lirayı rek-

and make sure they survive. Cultural assets add wealth to the

lam giderlerine harcamak durumunda kalıyor. Bu açıdan bakıl-

institutions that keep them alive. On the other hand, such insti-

dığında halk oyunları yurt içinde ve yurt dışında diğer bütün

tutions have to spend millions of liras for advertising purpos-

reklam alternatiflerinden çok daha prestijli ve ekonomik bir

es every year. Seen from this perspective, folk dances appear

seçenek olarak karşımıza çıkmaktadır. Başarılı bir ekibin isim

before us as a much more prestigious and affordable option

bilinirliği ve tanıtım anlamında kurumuna sağlayacağı fayda

when compared to all the advertisement alternatives at home

pek çok reklam kampanyasının sağlayacağı faydadan çok daha

and abroad. Moreover, this can be acquired through perhaps

fazladır. Üstelik bu sadece büyük bir kurumun tanıtım broşür-

one fifth of the cost a major institution would spend on pro-

leri için harcayacağı bedelin belki de beşte biri karşılığında

motional brochures. I believe that the success of a folk dances

sağlanabilir. Bir voleybol veya basketbol takımı kadar bir halk

team can cause as much sensation as that of a volleyball or

oyunları ekibinin de sükse yaratacağına inanıyorum.

basketball team.

“Halk oyunlarının yapısını gözden geçirdiğinizde bu oyunların ait olduğu
yörelerin coğrafi şartlarını, ekonomik faaliyetlerini ve iklim özelliklerini
birbirleriyle etkileşim içinde bize yansıttığını görebilirsiniz.”
“When you evaluate the structure of folk dances, you can see that these dances, in an
interactive manner, project the geographical conditions, economic activities and climate
of the regions to which they belong.”

Sizce halk oyunlarını bir spor olarak mı yoksa kültü-

In your opinon, should folk dances be evaluated as

rel bir etkinlik olarak mı değerlendirmek gerekir?

a type of sports or as a cultural activity?

Bunun ayrımını yapmak çok zor. Halk oyunları hem kültürel

It is very difficult to make the distinction. Folk dances are both

hem de sportif bir etkinliktir. Kültürel bir etkinliktir çün-

a cultural and sports activity. It is a cultural activity because

kü bin yıllardır bu toprakların yaşayış şeklini yansıtır. Nasıl

it reflects how people on these lands have been living for tens of

âşıklarımız, ozanlarımız kültürümüzü sözleriyle anlatıyorsa

thousands of years. Just as our minstrels, poets tell of our cul-

halk oyunları da kültürümüzü figürleriyle ve hareketleriyle

ture through their words, folk dances tell of our culture through

anlatıyor. Halk oyunları yaşanmış ve halen yaşanmakta olan

figures and movements. Folk dances reflect what has been ex-

şeyleri yansıtır. Örneğin Adıyaman yöresine ait “galuç” oyu-

perienced and continues to be experienced. For instance, the

nu buğday tarlalarındaki çalışma aşamalarını anlatmaktadır.

dance “galuç” that is specific to the region of Adıyaman re-

Bugün bu tarımsal faaliyetler hâlâ aynı hareketlerle yapıl-

counts the phases of work in wheat fields. Today, these agri-

maktadır. Halk oyunlarının yapısını gözden geçirdiğinizde bu

cultural activities are carried out with the same movements.

oyunların ait olduğu yörelerin coğrafi şartlarını, ekonomik fa-

When you evaluate the structure of folk dances, you can see

aliyetlerini ve iklim yapısını birbirleriyle etkileşim içinde bize

that these dances, in an interactive manner, project the geo-

yansıttığını görebilirsiniz. Öte yandan halk oyunlarını bir spor

graphical conditions, economic activities and climate of the

olarak da görebiliriz. Bir voleybolcunun veya basketbolcunun

regions to which they belong. On the other hand, we can also
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antrenman sırasında gösterdiği performanstan çok da bir far-

look at folk dances as a type of sports. The folk dancer’s perfor-

kı yoktur halk oyunları dansçısının. Hatta bir halk oyunları

mance is not that different from that of a volleyball or basket-

yarışmasıyla bir voleybol müsabakasını karşılaştırırsak halk

ball player. What is more, when we compare a folk dance com-

oyunlarında gösterilen eforun daha fazla olduğunu söyleye-

petition and a volleyball game, I can tell you that the effort put

bilirim. Takım sporlarında anlık bir hatanın telafisi daha ko-

in folk dances is more. In team sports, momentary mistakes

laydır. Bireysel bir hata sebebiyle rakibe bir puan veya bir set

are easy to compensate. The opponent can win a point or a set

verilebilir. Ancak halk oyunlarında bir hata bütün bir ekibin

because of an individual mistake. However, in folk dances, a

yarışmadan diskalifiye edilmesine sebep olabilir. Bu açıdan

mistake can cause the entire team to be disqualified. Seen from

bakıldığında halk oyunlarının çok daha fazla dikkat, konsant-

this perspective, I can say that folk dances requite much more

rasyon ve koordinasyon becerisi gerektirdiğini söyleyebilirim.

attention, focus and coordination skills. The Ministry of Cul-

Kültür ve Turizm Bakanlığı halk oyunlarını kültürel bir etkin-

ture and Tourism evaluates folk dances as a cultural activity

lik, Halk Oyunları Federasyonu ise sportif bir etkinlik olarak

and organizes competitions, whereas the Folk Games Federa-

değerlendirerek yarışmalar düzenliyor.

tion does so by seeing them as a sports activity.

PTT bünyesindeki çalışmalarınızın yeri ve zamanı

Could you provide information on the time and

hakkında bilgi verir misiniz?

place of the trainings carried out within the body

Yetişkin grubu için pazartesi ve perşembe akşamları 18:30-
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of the PTT?

20:30 arası olarak belirledik. Çocuk grubu çalışmaları salı,

We have determined it as on 18:30-20:30 on Mondays and

cuma veya cumartesi günleri olacak. İlk başlarda işin daha çok

Thursdays for the adult group. The trainings of the children’s

eğlencesinde olup hem yetişkinlere hem de çocuklarımıza halk

group will be held on Tuesdays, Fridays or Saturdays. We plan

oyunlarını sevdirerek başlamayı planlıyoruz. Yavaş yavaş tem-

to at first keep the focus on the fun and make sure both adults

poyu artıracağız. Hem yetişkin hem de çocuk grubumuz için

and kids like folk dances. We will slowly pick up the pace. En-

kayıtlar devam ediyor.

rollment continues for both adult and children’s groups.

0312
309
59 13

PTT’DEN ENGELSIZ HIZMET

ENGELLİ DOSTU
SMS HATTI
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı işbirliğiyle işitme ve konuşma engelli
müşterilerimizin hizmetlerimize kolay ulaşması amacıyla 0312 309 59 13 numaralı
kısa mesaj (SMS) hattımız her zaman engelli müşterilerimizin hizmetinde.
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Tarihte bugün
Today in history

Türk kadını Meclis’te
5 Aralık 1934

The Turkish woman makes it to the Parliament
5 December 1934
Çağla Taşkın
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Savaşlar, bir insanlık trajedisi olma-

Alongside being a human tragedy, wars

nın yanı sıra toplumsal hayatta ortaya

also leave their marks on history with

çıkardıkları, hızlandırdıkları değişim-

the changes they produce or hasten.

lerle de tarihte iz bırakır. Çoğu savaş,

Going beyond conflicts between states,

devletler arasındaki husumetler olma-

most wars cause rooted transforma-

nın ötesine geçerek toplumun örüntü-

tions in the patterns, ways of living and

lerinde, yaşayışında, algılarında köklü

perceptions of a society. Certainly, one

dönüşümlere neden olur. Bu bağlamda

of the first examples to come to mind in

akla gelen ilk örneklerden biri kuşku-

this context is the First World War. Trig-

suz I. Dünya Savaşı’dır. Doğrudan ve

gering considerable changes in its direct

dolaylı katılımcı devletlerde ciddi de-

and indirect participants, the Great War

ğişimler tetikleyen Büyük Harp, Os-

was a turning point for the Ottoman

manlı için de bir dönüm noktası olmuş;

State as well and the National Strug-

savaşın getirdiği işgallerle başlayan

gle that began with the invasions of the

Millî Mücadele birçok alanda yeni bir

war opened up a whole new era in many

dönem açmıştır. Bunlardan biri de ka-

fields, one of which was women’s posi-

dının toplumdaki rolü ve bu bağlamda

tion within society and gender equality

kadın-erkek eşitliğidir. Türk kadınının

in a broader sense. The Turkish woman’s

Millî Mücadele’deki fedakarlığı onu

self sacrifice during the National Strug-

Kadınlara siyasal haklar verilmesinin tarihçesi uzun olsa da kadın haklarının resmî
olarak Meclis’e taşınması 1923 yılında gerçekleşti.
Although the history of women being granted rights is long, this issue was taken to the
Parliament officially in 1923.

toplum sahnesinde ön plana taşımış, bu durum da kadınların

gle had carried her to the forefront in the societal stage, which

memleket üzerinde söz sahibi olma haklarının yasal güvence

rendered the legal protection of women’s say in country mat-

altına alınması konusunu önemi yüksek bir gündem maddesi

ters an issue of high priority.

haline getirmiştir.

Although the history of women being granted rights is long,

Kadınlara siyasal haklar verilmesinin tarihçesi uzun olsa da

this issue was taken to the Parliament officially in 1923. The ef-

kadın haklarının resmî olarak Meclis’e taşınması 1923 yılın-

forts would materialize in 1930; and with the Municipality Law

da gerçekleşti. Gayretlerin somutlaşması için 1930 yılının

enacted on 20 March, women would have the right to attend

beklenmesi gerekecek; bu senenin 20 Mart’ında kabul edilen

municipal elections, and thus political gender equality would

Belediye Kanunu’yla kadınlar belediye seçimlerine katılma

concretize for the very first time. This would be followed by the

hakkı kazanacak, kadın ve erkek arasındaki siyasal eşitlik ilk

right to attend in local authority elections, granted on 26 Octo-

defa somut hale gelecekti. Bunu 26 Ekim 1933’te elde edilen

ber 1933, and the law numbered 1698 enacted on 5 December

köy muhtarlığı ve ihtiyar heyeti seçimlerine katılma hakkı iz-

1934 would crown the young Republic’s efforts towards politi61

leyecek, 5 Aralık 1934’te kabul edilen 2598 sayılı kanun ise

cal gender equality. Then-Prime Minister İsmet İnönü put the

genç Cumhuriyet’in kadın ve erkeğin siyasal eşitliğine yönelik

law into vote saying, “Esteemed deputies, we make an offer

reformlarını taçlandıracaktı. Dönemin Başbakanı İsmet İnö-

to your elevated position so as women shall have the right to

nü’nün “Yüce milletvekilleri, kadınların milletvekili seçmek

vote and be voted. The righteous place of our women within the

ve milletvekili seçilmek hakkına sahip olmaları için yüce ka-

Turkish history is together with men; always having a say and

tınıza teklif sunuyoruz. Kadınlarımızın Türk tarihindeki hak-

influence on the fate of the country and the nation,” and as the

lı yerleri, erkeklerle beraber, daima memleketin ve milletin

law was passed, Turkish women were granted the right to vote

mukadderatı üzerine söz ve tesir sahibi olmalarıdır” diyerek

and be voted. This critical turn in the Turkish political and so-

oylamaya sunduğu kanunun kabul edilmesiyle Türk kadını

cial history would also ensure that our country was among the

seçme ve seçilme hakkı elde etti. Türk siyasal ve toplumsal ta-

first countries in the world to grant the said rights to women.

rihinin bu kritik dönemeci, aynı zamanda ülkemize kadınlara
seçme ve seçilme hakkı veren ilk devletlerden olma gururunu
da yaşatıyordu.

on 8 February 1935. 17 female deputies made it to the Parliament in these elections; and with the by-election held the next

Kanunun kabul edilmesinden sonraki ilk seçimler 8 Şubat

year, this number rose to 18. The deputies who experienced

1935’te yapıldı. Bu seçimlerde 17 kadın milletvekili Meclis’e

the honor of representing the Turkish woman in the Parlia-

girdi; bir yıl sonra yapılan ara seçimlerde ise Meclis’teki kadın

ment for the very first time were Satı (Hatı) Çırpan (Anka-

milletvekili sayısı 18’e yükseldi. Türk kadınını Meclis’te ilk

ra), Mebrure Gönenç (Afyonkarahisar), Türkan Örs Baştuğ

defa temsil etme şerefine nail olan milletvekilleri ise şunlardı:

(Antalya), Sabiha Gökçül Erbay (Balıkesir), Ayşe Şekibe İnsel

Satı (Hatı) Çırpan (Ankara), Mebrure Gönenç (Afyonkarahi-

(Bursa), Hatice Özgener (Çankırı), Huriye Öniz Baha (Diyar-

sar), Türkan Örs Baştuğ (Antalya), Sabiha Gökçül Erbay (Ba-

bakır), Fatma Memik (Edirne), Nakiye Elgün (Erzurum), Faki-

lıkesir), Ayşe Şekibe İnsel (Bursa), Hatice Özgener (Çankırı),

he Öymen (İstanbul), Benal Nevzat İstar Arıman (İzmir), Fer-

Huriye Öniz Baha (Diyarbakır), Fatma Memik (Edirne), Naki-

ruh Güpgüp (Kayseri), Bahire Bediş Morova Aydilek (Konya),

ye Elgün (Erzurum), Fakihe Öymen (İstanbul), Benal Nevzat

Mihri Pektaş (Malatya), Meliha Ulaş (Samsun), Fatma Esma

İstar Arıman (İzmir), Ferruh Güpgüp (Kayseri), Bahire Bediş

Nayman (Seyhan), Hatice Sabiha Görkey (Sivas), Ayşe Seniha

Morova Aydilek (Konya), Mihri Pektaş (Malatya), Meliha Ulaş

Hızal (Trabzon).

(Samsun), Fatma Esma Nayman (Seyhan), Hatice Sabiha Görkey (Sivas), Ayşe Seniha Hızal (Trabzon).
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The very first elections after the passing of the law were held

life

Pullar
Stamps

“Yöresel Yemeklerimiz” temalı pullar
“Our Local Food” themed stamps

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT A.Ş.), son yıl-

With the stamps it has put into circulation in the recent years,

larda tedavüle sunduğu pullarla kültürümüzün önemli bir

the Post and Telegraph Organization Corporation (PTT Corp.)

parçası olan yöresel yemeklerimizin filateli alanına taşın-

ensures that our local food, which is an important part of our

masını sağlamıştır.

culture, is conveyed to the field of philately.

PTT A.Ş.’nin pullarına mıhlama, hamsi tava, kara lahana

Many of our local foods such as mıhlama, fried cornbreaded an-

dolması, turşu kavurma, börülce, şevket-i bostan, sinkon-

chovies, stuffed black cabbage, fried bean pickles, kidney beans,

ta ve çökertme kebabı gibi pek çok yöresel yemeğimiz konu

blessed thistle, sinkonta and çökertme kebab have been featured

olmuştur.

on PTT Corp.’s stamps.
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Paraposta
Moneypost

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim

PTT A.Ş. ile Vakıf Katılım Bankası

PTT’de hesabı olanlar, PTT işyerle-

Şirketi’nin (PTT A.Ş.) vatandaşın ha-

A.Ş. arasında imzalanan işbirliği

rinden veya kurumun interaktif ka-

yatını kolaylaştıran hizmetlerinden

protokolü çerçevesinde para trans-

nallarından Posta Çeki Hesabı veya

Paraposta sayesinde PTT ile banka-

feri işlemlerinde Vakıf Katılım

Kredili Mevduat Hesaplarını kulla-

lar arası TL cinsinden yapılacak çift

Bankası’nın altyapısı kullanılıyor.

narak isme, hesaba, IBAN’a ve kredi

yönlü para transferi işlemleri kolay

Within the scope of the collabora-

kartına TL cinsinden para göndere-

ve hızlı şekilde gerçekleşiyor.

tion protocol signed between the

biliyor. PTT’de hesabı olmayanlar ise

Thanks to “Paraposta” (Moneypost),

PTT Corp. and Vakıf Katılım Bank

PTT işyerlerinden nakit olarak isme,

yet another service offered by the

Corp., the infrastructure of the

hesaba, IBAN’a ve kredi kartına TL

Post and Telegraph Organization

Vakıf Katılım Bank is used in money

cinsinden para gönderim hizmetin-

Corporation (PTT Corp.) to facili-

transfers.

den faydalanabiliyor.

tate the lives of citizens, bilateral TL

With a PTT account, you can send TL

money transfers between the PTT

to a name, account, IBAN and credit

and banks are realized in a rapid

card through a Postal Cheque Ac-

and easy manner.

count or Overdraft Account via PTT
branches or the interactive channels
of the institution. If you have no PTT
account, you can send TL to a name,
account, IBAN or credit card in cash
via PTT branches.
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Sistem üzerinden yapılan tüm işlem-

Bankalardan Vakıf Katılım’ın Merkez

İşbirliği kapsamında Vakıf Katılım

lerde, para transferinin başarılı bir

Bankası nezdinde tanımlayacağı PTT

müşterilerine, internet ve mobil şu-

şekilde gerçekleşmesi veya transferin

işyerlerine gönderilecek TL cinsinden

beleri için tasarlanan “PTT Transfer

karşı banka tarafından iade edilmesi

transferler, online olarak müşterile-

Menüsü” ile hızlı şekilde PTT’ye para

durumunda, göndericinin cep telefo-

rin PTT’deki Posta Çeki Hesaplarına

transferi yapma imkanı da sunuluyor.

nuna SMS ile bildirim yapılıyor. Ayrı-

aktarılıyor. PTT’de hesabı olmayanlar

As part of the collaboration, Vakıf

ca Vakıf Katılım tarafından özel ola-

ise PTT’ye gönderilecek isme TL cin-

Katılım customers are offered the op-

rak oluşturulan ve 7/24 hizmet veren

sinden para transferlerini, PTT işyer-

portunity to rapidly transfer money

çağrı merkezinden transfer işlemleri

lerinden nakit olarak çekebiliyor.

to the PTT owing to the “PTT Trans-

hakkında detaylı bilgi alınabiliyor.

TL transfers to be sent from banks

fer Menu” designed for Internet and

For all transactions carried out, the

to the PTT branches defined by Vakıf

mobile branches.

sender receives an SMS when the

Katılım before the Central Bank, are

transfer is successfully completed

transferred online to customers’ Post-

or if the transfer is rejected by the

al Cheque Accounts at the PTT. If the

bank. Additionally, information on

customer has no PTT account, the TL

the transfer can be obtained from

transfers to be sent to a name at the

the call center operated 24/7 by

PTT can be withdrawn as cash from

Vakıf Katılım.

the PTT branches.
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Kolaj: Kar
Collage: Snow

“Kar parsı” olarak bilinen ve daha
Japonya’nın nüfus bakımından be-

çok Orta Asya’nın dağlık bölgelerin-

şinci büyük şehri Sapporo her yıl

de yaşayan kar leoparı nesli tüken-

Kar körlüğü, kardan göze yansıyan

kardan evler ve dev heykellerin gü-

mekte olan hayvanlar arasında bu-

güneş ışığının korneada yol açtığı

zelleştirdiği bir kar festivaline ev

lunuyor. İklim değişikliği, yasa dışı

tahribatı ifade ediyor. Belirtileri

sahipliği yapıyor. Genellikle şubat

ticaret, yaşam alanlarının insanlar

arasında gözde kuruma ve batma,

ayında düzenlenen ve 2 milyon civa-

tarafından işgal edilmesi gibi fak-

ışığa karşı hassasiyet gibi sıkıntıla-

rında turistin ziyaret ettiği Sapporo

törlere bağlı olarak tükenme tehli-

rın yer aldığı ve kış sporlarıyla uğra-

Kar Festivali’nin hazırlık sürecinde

kesiyle karşı karşıya bulunan bu tü-

şanlarda daha sık görülen bu rahat-

kar hünerli katılımcıların elinde sa-

rün sayısının günümüzde 4 bin ila 6

sızlık tedavi edilmezse kalıcı hasara

natsal bir aktiviteye dönüşüyor.

bin arasında olduğu tahmin ediliyor.

yol açabiliyor.

Sapporo, the fifth biggest city of Ja-

Also known as “snow panther”, the

Snow-blindness refers to the cornea

pan by population, annually hosts a

snow leopard, which mostly lives

damage caused by the sunlight re-

winter festival beautified by snow

in the highlands of Central Asia,

flected on from the snow. If not cured,

houses and giant sculptures. During

is among endangered species. The

this discomforting condition, the

the preparatory process of the Sap-

number of this species, which is on the

symptoms of which include xeroph-

poro Snow Festival, which is usually

verge of the extinction due to factors

thalmia and sensitiveness of the eye,

organized in February and visited

such as climate change, illicit trade

and which is mostly observed among

by approximately 2 million tourists,

and occupation of their living quar-

those occupied with winter sports,

snow turns into an artistic activity in

ters by man, is estimated to be among

can cause permanent damage.

the hands of skillful participants.

4 thousand and 6 thousand, today.
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Kriyocerrahi (kar cerrahisi), yaralı
dokuyu yok etmek amacıyla soğuğun
kullanılması anlamına geliyor. Kontrollü bir dondurma işlemi olan kri-

Her ne kadar rengi beyaz görünse

yocerrahi ile hücre içinde ve dışında

de kar aslında buz kristallerinden

buz kristalleri oluşturularak işlemin

oluşur. Buz kristalleri ışığı geçirdiği

uygulandığı bölgenin tedavisi sağ-

için şeffaf görünür. Ancak kristalle-

lanıyor. Günümüzde kriyocerrahide

rin bir araya gelmesiyle oluşan kar

sıvı nitrojen kullanılıyor ve bu yön-

taneleri, kendilerine çarpan bütün

tem sayesinde akne, siğil, ben gibi

dalga boyundaki ışınların eşit dere-

deri oluşumları giderilebiliyor.

cede yansıması sonucu beyaz olarak

Dünyanın en uzun kardan adamı

Cryosurgery (snow surgery) refers

algılanır.

Robin Zinchuk tarafından 26 Şu-

to the use of cold to destroy damaged

Even though it appears white, snow

bat 2008’de Amerika’da yapılmıştır.

tissue. With cryosurgery, a con-

is actually formed of ice crystals. As

trolled congelation process, the zone

ice crystals transmit light, they are

adamın burnu yaklaşık 2,4 metredir.

of application is cured by forming

seen as transparent. However, snow-

The tallest snowman of the world

ice crystals in and outside the cell.

flakes formed by the accumulation of

was built in America by Robin Zin-

Nowadays, liquid nitrogen is used

crystals are perceived as white as a

chuk on 26 February 2008. The

in cryosurgery and skin formations

result of the equal reflection of the

nose of the snowman, which was

such as acne, wart and nevus can be

light that beams on them at all wave

37.21 meters tall, was approximate-

cured owing to this method.

length.

ly 2.4 meters.

37,21 metre uzunluğundaki kardan
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Spor
Sports

Karın üzerindeki özgürlük
Kayak
Freedom on snow
Skiing
Hidayet Ergün

Havaların soğumaya başlayıp mev-

As the weather starts to get chilli-

simin iyiden iyiye kışa döndüğü şu

er and winter is felt all around, one

günlerde yapılabilecek en iyi akti-

of the best activities to engage in is

vitelerden biri hiç şüphesiz kayak

without doubt skiing. This sports,

sporudur. Mazisi çok eskilere, hatta

which dates back to even the first

ilk çağlara dayanan bu spor, insanla-

ages, emerged when mankind cut off

rın kara batmamak için ağaçlardan

pieces of trees and tied them around

parça kesmesi ve bunları ayakları-

their feet so as not to be submerged

na bağlamasıyla ortaya çıkmıştır.

in snow. In our country, on the oth-

Ülkemizde ise I. Dünya Savaşı’nın

er hand, it was used in the Caucasus

Kafkas Cephesi’nde askerî eğitim

Front for training purposes. In 1933,

amacıyla kullanılmıştır. 1933 yılında

a group of Galatasaray High School

Galatasaray Lisesi’nden bir grup öğ-

teachers discovered the existence of

retmen yurt dışında böyle bir spor ol-

the sports and pioneered skiing in

duğunu keşfetmiş ve ülkemizde kayak

our country.

sporunun öncülüğünü yapmışlardır.
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Situated on a mountainous and rocky

Dağlık ve engebeli bir coğrafyada

geography, Turkey is quite conven-

bulunan Türkiye, kayak sporu için

ient for skiing. Our country draws

oldukça elverişlidir. Ülkemiz sahip

attention among local and foreign

olduğu önemli kayak merkezleriyle

tourists alike with its important ski-

kış mevsiminde yerli ve yabancı tu-

ing centers. Ski tracks, which allow

ristlerin ilgisini çekmektedir. Avrupa

for reliable skiing thanks to Europe-

Ülkemiz sahip olduğu önemli kayak
merkezleriyle kış mevsiminde yerli ve
yabancı turistlerin ilgisini çekmektedir.
Our country draws attention among local and
foreign tourists alike with its important
skiing centers.

standartlarında düzenlemeleriyle sağlıklı bir şekilde spor yap-

an-standard regulations, also host national and internation-

ma imkanı sağlayan kayak pistleri, ulusal ve uluslararası mü-

al competitions. Our country has numerous achievements in

sabakalara da ev sahipliği yapmaktadır. Ülkemiz bu alanda çok

the field. Our first great success was when Burhan Alankuş

sayıda millî başarıya imza atmıştır. İlk büyük başarımız 1968

came in 8th at the Balkan Championship in 1968. This was fol-

yılında Balkan Şampiyonası’nda Burhan Alankuş’un 8’inciliği

lowed by Rıdvan Özbek’s Balkan Championship in 1970, As-

olmuştur. Bu başarıyı 1970’te Rıdvan Özbek’in Balkan Şampi-

rın Beceren’s silver medal in 2015, and Samet Kartan’s gold

yonluğu, 2015’de Asrın Beceren’in gümüş madalyası, yine aynı

won in the USA the same year, and then Tuba Tekin’s 2 gold

yıl Samet Kartan’ın ABD’de kazandığı altın madalya ve Tuba

and 1 bronze medals at the INAS World Kayak Champion-

Tekin’in INAS Dünya Kayak Şampiyonası’ndaki 2 altın ve 1

ship.

bronz madalyası takip etmiştir.
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Ülkemizde bulunan en önemli kayak pistleri Uludağ (Bursa),

Our country’s most important ski tracks are Uludağ (Bursa),

Palandöken (Erzurum), Kartalkaya (Bolu), Kartepe (Kocaeli),

Palandöken (Erzurum), Kartalkaya (Bolu), Kartepe (Kocae-

Güvenkaya (Sivas), Erciyes (Kayseri), Sarıkamış (Erzurum) ve

li), Güvenkaya (Sivas), Erciyes (Kayseri), Sarıkamış (Erzu-

Davraz’dır (Isparta). Bunların dışında da 50’ye yakın kayak

rum) and Davraz (Isparta). Additionally, there are around

merkezi vardır.

50 other ski centers.

Peki, kayak nasıl yapılmalıdır? Her ne kadar 5 yaş üzeri her-

Well, then, how does one ski? Although it is stated that anyone

kesin kayak yapabileceği ifade edilse de her spor dalında ol-

above the age of 5 can ski, there are certain rules to comply in

duğu gibi kayakta da dikkat edilmesi gereken bazı hususlar

ski, just as it is the case with any other sports. The most im-

vardır. Kayak sporundaki en önemli konu, vücudun soğuk

portant thing when it comes to skiing is that the body, in or-

şartlara çabuk uyum sağlaması için çok iyi bir eğitimden ge-

der for it to adapt to the cold conditions, needs to go through

çilmesi gerektiğidir. Kayak öncesi mutlaka ısınma hareketleri

an extensive training. Warm-up exercises are required be-

yapılmalı, böylelikle olası sakatlanmalar önlenmelidir. Kayak

fore skiing so that injuries are avoided. Reflected from the

esnasında karların üzerinden yansıyan güneş ışığı gözlere za-

snow, the sunlight can cause damage to the eyes. In order to

rar verebilir. Bunu önlemek için ultraviyole ışınlarını engelle-

prevent that, sunglasses that block ultraviolet lights should

yici kar gözlükleri takılmalıdır.

be used.

Kayak ekipmanlarının vücut tipi ve ağırlığına uygun olması da

It is another important detail that the skiing equipment should

önemli bir ayrıntıdır. Kayarken vücudun hareket kabiliyetini

be favorable of the body type and weight. While skiing, clothing

kısıtlayıcı giysiler tercih edilmemelidir. Ayağa tam oturmayan

that limits the movement of the body should be opted for. Shoes

ayakkabılar ise rahat kayışa engel olabileceği gibi sakatlanma

that do not completely fit, on the other hand, can prevent com-

problemini beraberinde getirebilir.

fortable skiing and cause injuries.

Kayak sporundaki en önemli konu, vücudun soğuk
şartlara çabuk uyum sağlaması için çok iyi bir
eğitimden geçilmesi gerektiğidir.
The most important thing when it comes to skiing is that
the body, in other for it to adapt to the cold conditions,
needs to go through an extensive training.

Kayak esnasında kurallara uyarak hareket edilmelidir. Diğer

Rules should be followed when skiing, and one should avoid ac-

kayakçılara tehlike oluşturmayacak şekilde davranılmalıdır.

tions that could cause harm to other skiers. Narrow spaces that

Zorunlu olmadıkça dar alanlarda, geçişin zor olduğu yerlerde

are difficult to pass through should be avoided unless complete-

durulmamalıdır. Yamaca tırmanırken kesinlikle kayak pisti

ly necessary. When going up the slope, the track should by no

kullanılmamalıdır. Pistlerdeki uyarı levhalarına ve işaretlere

means be used. Warning plaques and signs in the tracks should

dikkat edilmelidir.

be taken notice of.

Yüksek hava basıncına bağlı olarak ortaya çıkan bulantı, nefes

In case of nausea because of high air pressure, difficulty in

darlığı, baş dönmesi gibi durumlarda derhal bulunulan yerden

breathing and vertigo, one should immediately descend to a

daha az yüksekliğe sahip başka bir yere inilmelidir. Belirtilerin

place with lower altitude. In case the symptoms do not go away,

geçmemesi durumunda doktora başvurulmalıdır.

a doctor’s advice should be sought.
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Sağlık
Health

İlaçla bir haftada, ilaçsız 7 günde...
Keşke hiç yakalanmasak
Within a week on pills, in 7 days without pills...
Better if not at all
Eda Eraslan

Kış mevsiminin sert yüzünü göstermeye başladığı son gün-

As winter starts to be felt ever more strongly, cases of the flu

lerde grip vakaları hızla artıyor. Grip, Influenza isimli bir

increase rapidly. The flu, caused by the Influenza virus, is an

virüsün yol açtığı, yüksek ateş, şiddetli kas ve eklem ağrıları,

illness, the sypmtoms of which include high fever, severe muscle

halsizlik, burun akıntısı, baş ağrısı ve kuru öksürük gibi be-

and joint pain, fatigue, nasal flow, headache and dry cough.

lirtilerle ortaya çıkan bir hastalık. Oldukça bulaşıcı olan grip

Quite contagious, the flu poses a greater risk for children, the

çocuklarda, yaşlılarda, kalp, akciğer ve böbrek hastaları ile

elderly, and those suffering from cardiovascular, lung and kid-

diyabetten muzdarip olanlarda daha büyük risk oluşturuyor.

ney diases and diabetes. Growing in waves whenever seasons

Her mevsim değişiminde dalga dalga yayılan ve çoğumuzu

change and getting most of us bedridden, this virus is also resil-

yataklara düşüren bu virüse karşı çok güvendiğimiz antibiyo-

ient against our much-trusted antibiotics. Antibiotics are good

tikler de işe yaramıyor. Antibiyotikler virüslere değil bakteri-

against bacteria, not viruses; and they are of no use at all in

lere karşı etkili; bu yüzden grip vakalarında kullanılmalarının

cases of the flu.

hiçbir faydası yok.
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Güçlü bir bağışıklık sistemi grip virüsünden etkilenmemenin
ilk şartı. Bağışıklık sistemimizi güçlü tutabilmenin yolu da
öncelikle dengeli ve sağlıklı beslenmekten geçiyor.
A strong immune system is the precondition to not be afflicted
by the flu virus. The way to keep your immune system strong,
on the other hand, goes through a balanced and healthy diet.

Peki, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre her yıl dünya nü-

Well, are our hands absolutely tied when battling against these

fusunun yüzde 5’ini tehdit eden, her geçen yıl genetik mater-

viruses that, according to the World Health Organization data,

yalini değiştirerek yeni bir adla anılan bu virüslerle savaş-

annually threaten 5 percent of the world’s population, and

mak için elimiz kolumuz bağlı mı? Grip hastalığına karşı bir

modify their genetic material and go by a different name with

kalkan geliştirebilmek için yapabileceğimiz pek çok şey var

every passing year? In order to develop a shield against the flu,

aslında.

there are in fact many things we can do.

Güçlü bir bağışıklık sistemi bu virüsten etkilenmemenin ilk

A strong immune system is the precondition to not be afflicted by

şartı. Bağışıklık sistemimizi güçlü tutabilmenin yolu da önce-

this disease. The way to keep your immune system strong, on the

likle dengeli ve sağlıklı beslenmekten geçiyor. Yeşil yapraklılar

other hand, goes through a balanced and healthy diet. All fruit

ağırlıklı olmak üzere tüm taze sebze ve meyveler, et, süt, yu-

and vegetables – mainly green ones – as well as protein-rich

murta gibi protein açısından zengin gıdalar, antioksidan özel-

nutrients such as meat, milk and eggs, and antioxidant drinks

likli ıhlamur, ahududu, böğürtlen çayı gibi içecekler sıklıkla

such as lime blossom, raspberry and blackberry tea should be

tüketilmeli. Bir de her gün bol su içmek, açık havada en az 45

consumed frequently. Also, you should drink plenty of water

dakika yürümek, aşırı sıcak ortamlardan kaçınmak ve evimi-

everyday. Taking walks of at least 45 minutes in the open air on

zi, işyerimizi sık sık havalandırmak hem gripten korunmak

a daily basis, avoiding extra hot environments and frequently

hem de gribi daha hafif atlatabilmek için birebir.

ventilating our homes and offices are perfect remedies to both
be protected against the flu and to not have it too severely.
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Grip virüsü genetik materyalini sürekli değiştirdiği için hastalık yapıcı yeni özellikler
kazanıyor. Bu virüse karşı bağışık olamama, her yıl gribe yakalanma nedenimiz de bu.
Since the flu virus constantly modifies its genetic material, it acquires new diseasecreating traits. This is why we are not immune against this virus and get it every year.
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Grip virüsü genetik materyalini sürekli değiştirdiği için has-

Since the flu virus constantly modifies its genetic material, it

talık yapıcı yeni özellikler kazanıyor. Bu virüse karşı bağışık

acquires new disease-creating traits. This is why we are not

olamama, her yıl gribe yakalanma nedenimiz de bu. Griple

immune against this virus and get it every year. One of the most

mücadelede en etkili yollardan biri de grip aşısı. Ancak sa-

effective ways when battling the flu is vaccination. However,

dece bağışıklık sistemi çok zayıf olanlar, hastalanması risk

it is only those with a very weak immune system and babies

oluşturacak bebekler ve yaşlılar bu aşıyı yaptırmalı. Çünkü bu

and elderly – whose sickness may create risks – that should get

hastalığı yaklaşık bir haftada atlatabilecek erişkin bireyler aşı

this vaccination, for as adults, who can easily get over this sick-

yaptırdıkça virüs daha da güçleniyor ve dünya için bir tehdit

ness within a week, keep getting this vaccination, the virus gets

oluşturuyor.

stronger and continues to pose a threat for the world.
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Portreler
Portraits

Bir güzel şair Cahit Zarifoğlu
A beautiful poet Cahit Zarifoğlu
Mehmet Sakarya

Türk şiirinin nevi şahsına münhasır şahsiyetlerinden biridir Cahit
Zarifoğlu. Çok uzun bir ömür sürmemiş, ama bizi etkisi altına alan bir
şiir ve tavır bırakmıştır geriye. Şiirinin kimi zaman hisli ve münzevi,
kimi zaman bıçkın ve heveskar karakteri, Zarifoğlu’nun biyografisi
okunduğunda da hemencecik karşımıza çıkar.
Cahit Zarifoğlu is a unique figure within the Turkish poetry. Although he did
not live a very long life, he has left behind a poetry and manner that have
put us under their spell. His poetry’s character that is at times touching and
secluded, at times tough and dilettante, immediately appears before us
when we read through Cahit Zarifoğlu’s biography.
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Tam ismiyle Abdurrahman Cahit Zarifoğlu 1 Nisan 1940’ta

Abdurrahman Cahit Zarifoğlu – as his full name goes – was

Ankara’da dünyaya gelir. Aslında Kahramanmaraşlı bir aile-

born in Ankara on 1 April 1940. He is the son of a family that is

nin çocuğudur. Hakim olan babası Niyazi Bey’in mesleği ge-

originally from Kahramanmaraş. His father Niyazi Bey, a judge,

reği okul hayatı sürekli şehir değiştirerek geçmiştir. Annesi

has spent his life changing cities. His mother, on the other hand,

ise Maraş’ın köklü ailelerinden birinin kızı olan Şerife Ha-

is Şerife Hanım – daughter to one of the rooted families of Maraş.

nım’dır. Ne yazık ki anne ve babası evliliklerini yürütememiş,

Sadly enough, his parents couldn’t make the marriage work,

bu durumun da Cahit üzerinde derin etkileri olmuştur. Belki

which had profound impact on Cahit. Perhaps that is why – al-

de bu yüzden aslında arkadaşlarına ders verecek kadar iyi ol-

though he was good enough to offer lessons to his friends – he

masına rağmen, liseyi üç sene uzatmıştır.

studied for an extra three years in high school.

Eğitim hayatı pek parlak görünmese de, Cahit Zarifoğlu’nun

Although his educational life does not appear very bright, the

yaşamında Maraş Lisesi’nin ayrı bir yeri vardır. Bugün “yedi

Maraş High School had a special place in Cahit Zarifoğlu’s life.

güzel adam” olarak anılan Rasim ve Alaaddin Özdenören,

That was where he formed friendships with the figures deemed

Erdem Bayazıt gibi sonradan Türk edebiyatının bir parçası

“the seven beautiful men” today – people such as Rasim and

olacak isimlerle burada arkadaşlık kurmuştur. Bu isimler hep

Alaaddin Özdenören and Erdem Bayazıt, who would later on be-

birlikte edebiyatın üst düzeyde tartışıldığı bir ortam yarat-

come part of the Turkish literature. Together, these people have

mayı başarmışlardır. Edebiyat ilgilerini matbu ortamlara da

managed to create a milieu where literature was discussed on a

taşımışlar, hem Maraş’ın yerel gazeteleri için çalışmışlar hem

superior level. They have carried their interest in literature to the

de kendileri dergi çıkarma teşebbüsünde bulunmuşlardır.

printed medium as well; worked both for the local newspapers of
Maraş and have attempted issuing magazines themselves.
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Maraş’ta bir bıçkın delikanlı

A tough youngster in Maraş

Çocukluk ve gençlik yıllarında içe ka-

An introvert throughout his childhood

panık bir karakter sergileyen Cahit Za-

and adolescence years, Cahit Zarifoğlu

rifoğlu’nun aslında dış dünyaya karşı

was in fact full of curiosity for the world,

merak dolu olduğu bu zamanlardaki il-

as can be understood from his areas of

gilerinden anlaşılabilir. Zayıf vücuduna

interest back then. He was a good wres-

rağmen çok iyi güreş tutmaktadır. Ka-

tler despite being skinny. In Eskişehir,

çak olarak gittiği Eskişehir’de pilotluk

where he went as a runaway, he received

eğitimi almış, fakat sağlık kontrolünü

piloting training but since couldn’t make

geçemediği için Hava Harp Okulu’na

it through the health check, could not be

girememiş, jet pilotu olma arzusunu

enrolled at the Air Force Academy, and

gerçekleştirememiştir. Sonraki yıllarda

couldn’t realize his dream of becoming a

Avrupa’yı otostopla dolaştığını da ek-

jet pilot. Considering that the hitchhiked

lersek Zarifoğlu’nun bıçkın karakterine

through Europe later on, we are offered a

dair tam bir portre sunmuş oluruz.

complete portrait on his tough character.

Çocukluk ve gençlik
yıllarında içe kapanık
bir karakter sergileyen
Cahit Zarifoğlu’nun
aslında dış dünyaya
karşı merak dolu olduğu
bu zamanlardaki
ilgilerinden anlaşılabilir.
An introvert throughout
his childhood and
adolescence years, Cahit
Zarifoğlu was in fact full
of curiosity for the world,
as can be understood
from his areas of interest
back then.

İstanbul Üniversitesi’nde Alman Dili ve Edebiyatı bölümünde

His university education, which began at İstanbul University’s

1961 yılında başladığı üniversite eğitimini ancak 1971 yılın-

Department of German Language and Literature in 1961, could

da tamamlamıştır. Bu dönemlerde maddi sıkıntılar çekmiş

only be completed in 1971. He had to contend with material dif-

ve tercümanlık, redaktörlük gibi çeşitli işlerle uğraşmıştır.

ficulties back then and was occupied with various jobs as trans-

1960’lı yıllar aynı zamanda Zarifoğlu’nun ilk edebi ürünlerini

lator and editor. The 1960’s are also the times when Zarifoğlu

de sahneye çıkardığı dönemdir. İlk kitabı İşaret Çocukları’nı

produced his first literary works. He himself had his first book

1967 yılında kendisi bastırmıştır. Dağıtımını yapamadığı için

İşaret Çocukları printed in 1967. This first print, which he en-

bir arkadaşına emanet ettiği bu ilk baskı zamanla unutulmuş

trusted to a friend because he couldn’t distribute it, was forgot-

ve ne yazık ki kışın odun yerine kullanılmıştır.

ten in time and sadly was used as fuel wood in winter.

Maceradan Mavera’ya

Yet another adventure: Mavera

1970’ler Cahit Zarifoğlu isminin şiirimize kesin bir şekilde

The 1970’s are when the name Cahit Zarifoğlu made a definite

yerleştiği dönemdir. 1976’da arkadaşları ile Mavera dergisi-

place for itself within our poetry. Before he started releasing the

ni çıkarana kadar daha çok Sezai Karakoç’un Diriliş ve Nuri

magazine Mavera in 1976, he would mostly be featured in Sezai

Pakdil’in Edebiyat Dergisi’nde görünür. Mavera dergisi ise

Karakoç’s Diriliş and Nuri Pakdil’s Edebiyat Dergisi. Mavera,

şiir ve edebiyattan dünyanın çeşitli bölgelerindeki Müslü-

on the other hand, had a scope that extended from poetry and

manların problemlerine kadar çok geniş bir ilgi alanına sa-

literature to the problems faced by the Muslims in various parts

hiptir. Yayımlandığı dönemde yoğun bir ilgiye mazhar olur.

of the world. The magazine received major interest while it was

Zarifoğlu bu yayında aynı zamanda “Okuyucularla” başlıklı

published. In the magazine, Zarifoğlu, in a column titled “With

bir bölümde okuyuculardan gelen mektupları cevaplayıp der-

the Readers” would answers the letters of the readers and eval-

giye gönderdikleri eserleri değerlendirir.

uate the works they had sent in.
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Zarifoğlu sadece şiirleriyle değil, deneme, hikaye, roman ve özellikle de çocuklar
için yazdığı metinlerle yoğun bir ilginin odağı olur.
He was a focus of interest with not just his poems, but with his essays, stories, novels and
especially children-oriented texts, as well.
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1976 yılından itibaren TRT’de mütercim sekreter olarak ça-

Having worked as translator-secretary at the TRT starting

lışan Zarifoğlu, aynı yıl evlenir ve bu evlilikten dört çocuğu

from 1976, Zarifoğlu got married the same year, and had

dünyaya gelir. Zarifoğlu sadece

four children. He was a focus

şiirleriyle değil, deneme, hika-

of interest with not just his

ye, roman ve özellikle de ço-

poems, but with his essays,

cuklar için yazdığı metinlerle

stories, novels and especial-

yoğun bir ilginin odağı olur. Ne

ly children-oriented texts, as

yazık ki dolu dolu geçen bir ha-

well. However, this life lived

yat erken sayılabilecek bir yaşta

to the fullest came to an end

sona erer. Cahit Zarifoğlu 7 Ha-

at an early age. On 7 June

ziran 1987’de uzun süredir çek-

1987, Cahit Zarifoğlu passed

tiği kanser hastalığı nedeniyle

away because of the cancer

hayata gözlerini yumar. Ardın-

he had been suffering for a

da başta şiir olmak üzere birçok

long time. His legacy is many

önemli eserin yanı sıra çok sayıda gence yol gösterebilecek bir

important works, as well as an examplary Muslim personal-

Müslüman şahsiyet örneği de bırakmıştır.

ity that could lead the way for the youth.
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Geçmişin postası
Post of the past

10 yaşındaki Curtis LaFrance’ın Atatürk’e mektubu ve Atatürk’ün cevabı
Letter by Curtis LaFrance 10, to Atatürk and Atatürk’s response
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28 Ekim 1923

October 28, 1923

Elmira, New York

Elmira, New York

Gazi Mustafa Kemal Paşa

Ghazi Mustafa Kemal Pasha

Ankara / Türkiye

Angora / Turkey

Sayın Efendim,

Honored Sir:

Ben 10 yaşında Amerikalı bir çocuğum. Türkiye ve yeni hükü-

I am an American boy 10 years old. I am very much interest-

metine büyük ilgi duyuyorum. Siz ve Bayan Kemal hakkında

ed in Turkey and its new government. I have been reading an

bir röportaj okuyorum.

interview with you and Madame Kemal.

Türkiye’yle ilgili bir defter tutmaya başladım ve şimdiden siz

I have started a notebook on Turkey and already have a

ve Bayan Kemal hakkındakiler dahil olmak üzere birçok yazı

number of articles and pictures, including you and Madame

ve resim topladım.

Kemal.

Lütfen bu Amerikalı çocuğa imzalı fotoğrafınızla birlikte bir

Please send a kind message to the American boy together

mesaj gönderin. Bir gün Türkiye’yi ziyaret edebileceğimi umut

with an autographed photograph. I hope some day to visit

ediyorum.

Turkey.

Saygılarımla,		

Respectfully yours,

Curtis LaFrance

Curtis LaFrance

Curtis LaFrance,

Curtis LaFrance,

Elmira / N.Y.

Elmira / N.Y.

ABD

USA

Mister Curtis LaFrance’a,

To Mister Curtis LaFrance,

Mektubunuzu aldım. Türk vatanı hakkındaki alaka ve temen-

I have received your letter. I must express my thanks for your

niyatınıza teşekkür ederim.

interest and good wishes for the Turkish Homeland.

Arzunuz vechiyle bir adet fotoğrafımı leffen gönderiyorum.

In compliance with your desire, I enclose my photograph for you.

Amerika’nın zeki ve çalışkan çocuklarına yegane tavsiyem,

My only recommendation to the clever and intelligent Ameri-

Türkler hakkında her işittiklerine hakikat nazarıyla bakma-

can boy is that they should not readily believe the things that

yıp, kanaatlerini mutlaka ilm ve esaslı tedkikata isnad ettir-

are being spoken about the Turks. American boy must base his

meye bilhassa atf-ı ehemmiyet eylemeleridir.

convictions in this case, on the methodical and scientific studies.

Hayatta nail-i muvaffakiyet ve saadet olmanızı temenni eylerim.

Expressing my best wishes for your success and prosperity in life.

		
Türkiye Reisicumhuru Gazi Mustafa Kemal

President of the Turkish Republic

10 yaşındaki Amerikalı Curtis LaFrance’ın yazdığı mektup

Written by the 10 year-old American boy Curtis LaFrance, this

onun hem ülkemize hem de Atatürk’e olan hayranlığını gös-

letter, shows his admiration for both our country and Atatürk.

terir. Atatürk’ün de bir mektup yazarak cevap verdiği Curtis

Curtis LaFrance, to whom Atatürk responded by writing a let-

LaFrance, sonraki yıllarda muhtelif seferler Türkiye’yi ziya-

ter back, visited our country several times in the later years. He

ret eder. 1998 yılında ise Türkiye Cumhuriyeti’nin resmî da-

came to our country as an official guest of the Republic of Turkey

vetlisi olarak ülkemize gelir ve Atatürk’ün kendisine gönder-

in 1998 and donated the letter to the museum in Atatürk’s Mau-

diği mektubu Anıtkabir’deki müzeye bağışlar.

soleum, Anıtkabir.
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Gastronomi
Gastronomy

Doğu Anadolu lezzetleri
Eastern Anatolian delicacies
Gökçe Doru

Malzemeler
Ingredients

Kesme aşı
Kesme aşı

Kesme aşı, Doğu Anadolu Bölgesi’ne

Although idiosyncratic to the Eastern

özgü olmakla birlikte Anadolu’nun

Anatolian Region, kesme aşı is cooked

çeşitli bölgelerinde farklı şekillerde

in different ways throughout Anato-

pişiriliyor. Çorbanın en önemli özelli-

lia. The most prominent feature of the

ği, yaygın adı “erişte” olan “kesme”nin

soup is that in it, “kesme”, most com-

kullanılması. Bu çorbada genellikle

monly referred as noodles, are used.

taze erişte tercih edilse de kesme aşı

Although fresh noodles are opted for, it

kurutulmuş erişteyle çok daha pratik

can be prepared in a much more swift

hazırlanabiliyor.

manner with dried ones.

Yapılışı:
Bir gece önceden ıslatılmış nohut haşlanır, suyu süzülür. Kırmızı mercimek de
başka bir kapta haşlanır. Bir tencerede soğan pembeleşinceye kadar tereyağında
kavrulur. Üzerine salça ilave edilir, biraz daha kavrulur. 5 su bardağı su tencereye
eklenir. Su kaynayınca nohut ve mercimek ilave edilir. Çorba arzu edilen baharatlarla lezzetlendirilir. Kuru erişte bir miktar tereyağında iyice kavrulur. Daha
sonra çorbanın içine karıştırılır ve servis edilir.

Preparation:
Soak the chickpeas in water the night before and drain the water. Boil the lentils in
another pot. In a different pot, fry the onion until it turns brown. Add the tomato
paste and continue frying. Add 5 cups of water to the pot. Once the water is boiled,
add the chickpeas and the lentil. Season the soup with spices of choice. Fry the noodles thoroughly in some butter. Later on, sprinkle over the soup and serve.
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- 1 kahve fincanı nohut
- 1 kahve fincanı yeşil mercimek
- 1 orta boy soğan
- 2 çorba kaşığı salça
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 1 su bardağı kuru erişte
- 5 su bardağı su
- İsteğe bağlı tuz ve çeşitli baharatlar
- 1 cup of chickpeas
- 1 of green lentils
- 1 medium-sized onion
- 2 table spoons of tomato paste
- 2 table spoons of butter
- 1 cup of noodles
- 5 cups of water
- Salt and various spices to taste

Malzemeler
Ingredients

Çökelek salatası
Çökelek salad

Malatya’da daha çok kahvaltıda

Preferred for breakfast in Malatya,

tercih edilen çökelek salatası, çeşitli

çökelek salad is prepared with various

sebzelerle Doğu Anadolu’nun pek çok

vegetables in the different cities of the

şehrinde yapılıyor.

Eastern Anatolia.

- 2 su bardağı çökelek
- Yarım demet kadar yeşil soğan
- 1 su bardağı dereotu
- 1 su bardağı maydanoz
- 3 yemek kaşığı zeytinyağı
- Yarım limonun suyu
- İsteğe bağlı tuz
- 2 cups of çökelek
- About half a bundle of green onions
- 1 cup of dill
- 1 cup of parsley
- 3 table spoons of olive oil
- Juice of half a lemon
- Salt to taste

Yapılışı:
Yeşil soğan, maydanoz ve dereotu incecik kıyılır. Üzerine limon ve zeytinyağıyla
hazırlanan sos dökülür ve iyice harmanlanır. Elde ettiğimiz yeşil salata çökelekle
karıştırılır. Üzerine pul biber veya çörek otu serpilerek servis edilebilir. Bu salata
bazı bölgelerde yeşilliklere ek olarak domatesle de hazırlanır.

Preparation:
Finely chop the green onion, parsley and dill. Pour the lemon and olive oil sauce
over and mix well. Mix this green salad with the çökelek. You can sprinkle red
pepper flakes or nigella over the mixture. In some regions, this salad is prepared
with tomatoes in addition to the herbs.
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Malzemeler
Ingredients
- 1 kilogram kuzu veya dana kuşbaşı
- 1 kuru soğan
- 3-4 domates
- 4-5 sivri biber
- 1 limon
- 4 yemek kaşığı sıvı yağ
- 1 yemek kaşığı salça
- 1 su bardağı maydanoz
- 2 diş sarımsak
- İsteğe bağlı tuz ve karabiber

Ekşili et
Sour meat

Doğu Anadolu Bölgesi söz konusu

When it comes to the Eastern Ana-

olunca hamurişleri hariç her yemeğe

tolian Region, meat is part of almost

genellikle et giriyor. Hayvancılığın

every dish except for pastry. In this

çok geliştiği bu bölgemizde sofraların

region, where husbandry is quite ad-

baş tacı genellikle etli yemekler.

vanced, sour meat is usually the king.

Yapılışı:
Et bir miktar tereyağı veya sıvı yağ içinde pişirilir. Etler suyunu çekince irice doğranmış soğan, domates ve biber tencereye eklenir. Biraz daha sıvı yağ bu aşamada
ilave edilir. Bir miktar sulandırılmış salça ve ince doğranmış sarımsak da tencereye
konulur. Biberler hafif yumuşayınca yemek pişmiş demektir. İnce kıyılmış maydanoz
ile limon ocak kapatıldıktan sonra yemeğe eklenir ve karıştırılır. Ekşili et hazırdır.

Preparation:
Cook the meat in some butter or oil. When the meat comes to a simmer, add the
chopped onion, tomatoes and peppers. Add some more oil. Proceed to add the diluted tomato paste and the finely chopped garlic inside the pot. Once the peppers
are somewhat softened, the dish is cooked. Add the finely chopped parsley and the
lemon once you turn down the heat and mix. The sour meat is ready.
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- 1 kilogram of diced lamb or veal
- 1 onion
- 3-4 tomatoes
- 4-5 green peppers
- 1 lemon
- 4 table spoons of oil
- 1 table spoon of tomato paste
- 1 cup of parsley
- 2 cloves of garlic
- Salt and pepper to taste

Malzemeler

Kadayıf dolması

Ingredients

Kataifi rolls

Erzurum yöresinin meşhur kadayıf

The renowned kataifi rolls of the Er-

dolması yapım tekniği bakımından

zurum region differs from its kind in

diğer kadayıf tatlılarından ayrılıyor.

terms of preparation technique. The

Bol cevizli bu tatlının sırrı kadayıfın

secret of this dessert, which is rich in

kızartılması.

walnuts, is that the kataifi is fried.

Yapılışı:
Toz şeker tencerede bir miktar kavrulur. Şeker ne kadar uzun süre kavrulursa
şerbet o kadar koyu renk olur. Üzerine su ilave edilir, kaynatılır. Şerbet bir kenarda soğumaya bırakılır. Bir miktar kadayıf tezgah üzerine konulur ve elle dikdörtgen şekli verilir. Kadayıfın bir kenarına ceviz konulur ve dolma gibi sarılır. Bir

- 300 gram tel kadayıf
- 2 su bardağı ceviz içi
- 2 adet yumurta
- 1 su bardağı süt
- 2 su bardağı toz şeker
- 2 su bardağı su
- İsteğe bağlı taze manda kaymağı
- 300 grams of kataifi
- 2 cups of walnuts
- 2 eggs
- 1 cup of milk
- 2 cups of sugar
- 2 cups of water
- Fresh cream to taste

kapta yumurta ve süt çırpılır. Sarılan kadayıflar bu bulamaca batırılır ve derin
bir tencerede bol sıvı yağ içinde kızartılır. Kızaran kadayıf dolması şerbete atılır ve 7-8 dakika bekletilir. Şerbetten çıkarılan kadayıf dolması servise hazırdır.
Manda kaymağı ile servis edilebilir.

Preparation:
Fry the sugar inside a pot. The longer you fry the sugar, the darker the syrup. Add
water over the top and boil. Leave the syrup to cool. Put some kataifi on the counter
and mold it into a rectangle with your hands. Put walnuts in one corner and roll
them up. Whisk the eggs and the milk inside a bowl. Dip the rolled kataifi inside this
mixture and fry inside a deep pot. Place the fried kataifi rolls inside the syrup and
keep them there for 7-8 minutes. Once taken out of the syrup, the kataifi rolls are
ready to serve. You can serve them with cream.
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İletişim ve sanat
Communication and art

Bir telgrafla değişen yaşamlar
“Ithaca”
Life-changing telegrams
“Ithaca”
Elvin Otman
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Yalnızca bir telgraf değiştirebilir

Can a single telegram change the

mi tarihin akışını? Bu soruya yanıt

course of history? There are just too

olabilecek ne kadar çok örnek var.

many examples that could answer this

I. Dünya Savaşı’nın seyrini değiş-

question. The Zimmermann Telegram,

tiren Zimmermann Telgrafı mese-

which turned the First World War up-

la… Peki, telgraf sıradan bir insanın

side down, for instance... Well, what

yaşamını ne kadar değiştirebilir?

sort of a change can a telegram cause

İşte, yönetmen koltuğunda ünlü

in an ordinary person’s life? Direct-

Hollywood

Ryan’ın

ed by the renowned Hollywood star

oturduğu “Ithaca” filmi, tam da bu

Meg Ryan, the movie “Ithaca” answers

soruyu yanıtlıyor; II. Dünya Sava-

that very question from the eyes of a

şı’nın tam ortasında, 14 yaşındaki

14-year-old child at the heart of the

bir çocuğun gözünden…

Second World War...

yıldızı

Meg

Telgraf sıradan bir insanın yaşamını ne kadar değiştirebilir? “Ithaca” filmi bu
soruyu 14 yaşındaki bir çocuğun gözünden yanıtlıyor.
How drastically can a telegram change a regular person’s life?
“Ithaca” answers the question through the eyes of a 14-year-old boy.

1943’ün baharında Amerika’nın Ithaca şehrinde yaşayan ve

Living in Ithaca, America in the spring of 1943 and at the mere

henüz 14 yaşında olan Homer Macauley, yakın zaman önce

age of 14, Homer Macauley has recently lost his father. His broth-

babasını kaybetmiştir. Ağabeyi Marcus ise şehrin diğer genç-

er Marcus, on the other hand, has been enlisted alongside the

leriyle beraber orduya alınmıştır. Yaşamı bir anda değişen

other youngsters of the city. Homer, whose life suddenly turns

Homer, artık evin tek erkeğidir. Annesi, kız kardeşi ve evin en

upside down, is now the sole man of the household. He takes on

küçüğü 4 yaşındaki Ulysses’in sorumluluğunu üstlenir. Yerel

the responsibilities of his mother, sister, and the youngest sibling

bir telgraf ofisinde kurye olarak çalışmaya başlar. Gündüzleri

– the 4-year-old Ulysees. He starts working as a dispatcher at

okula gidecek, akşamları üniformasını giyip bisikletiyle so-

a local telegraph office. He would go to school by day, and don

kakları arşınlayacak, en iyi ve en hızlı kuryesi olacaktır şeh-

his uniform and hit the streets on his bike by night to become

rin. Annesine az da olsa maddi destek verme umudu ve yeni

the best and fastest dispatcher in town. This job he embarks on

yerler, yeni insanlar tanıma hayaliyle adım attığı bu iş onun

with the hopes of providing a little bit of material support to his

kişisel yolculuğunda bir dönüm noktası olur.

mother and dreams of seeing new places and meeting new peo-

Homer, alıcısına teslim ettiği ilk telgraf aracılığıyla tanışır

ple, would become a turning point in his own personal journey.

içinde yaşadığı dünyanın gerçekleriyle. Bir anneye oğlunun

It is through the first telegram he delivers that Homer makes

cephede öldüğünü bildirmiştir. O an annesinin melankolisi-

acquaintance with the reality of the world in which he lives. A

ni, telgraf operatörü yaşlı kurt Willie Grogan’ın neden içine

mother is notified that his son has fallen in the front. At that very

kapandığını daha iyi anlar. Çok çalışır, daha hızlı ulaştırır

moment, Homer has a much better understanding of his moth-

telgrafları adreslere. Daha dikkatli bakar nereye, neden git-

er’s melancholy, and why Willie Grogan, the seasoned telegraph

tiğini bilmeyen askerlere. Savaşın karanlığı, 14 yaşında bir

operator, keeps to himself. He works too hard, and delivers tel-

çocuğu erkenden büyütmüştür.

egrams much faster. He looks at soldiers – unaware of where
they are going and why – with increased attention. The darkness of war has matured a 14-year-old too early on.
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Kardeşi Ulysses’i düşünür. Onun

He thinks of his brother Ulysees. He

masumiyeti ve cesaretine öykünür.

yearns for his innocence and courage.

Onun gibi olmak ister korkmamak

He wants to be like him so as not to be

için hiçbir şeyden. Yaralansa da de-

afraid of anything. To move on even if

vam etmek, düşse de kalkmak... En

he gets hurt, to get back up even if he

çok cephedeki ağabeyini özler. On-

falls... He misses his brother in the front

dan gelen mektupları okur. Nasıl ki

the most. He reads his letters. Just as he

o en iyi kuryesi olmaya çalışıyorsa

is trying to become the best dispatcher

şehrinin, ağabeyi de anlamsız bul-

of the city, so is his brother struggling

duğu savaşın içinde en iyi asker ol-

to become the best soldier in a war he

maya çabalıyordur.

finds meaningless.

Homer, Willie Grogan’la yaptığı

In one of his chats to Willie Grogan,

sohbetlerin birinde ona “Hani sa-

Homer asks him, “I thought the war

vaş barışı getirecekti?” diye sorar.

would bring peace?” Whenever Willie

Willie ne zaman durgunlaşsa Homer

gets silent, Homer gets the feeling that

bir eve daha ateş düşeceğini hisse-

yet another household will suffer. All

der. Yaşamla yeni tanışan onlarca

those young people who had just made

genç savaşta yitip gitmektedir. Telg-

acquaintance with life are fading away.

raf dağıtırken olgunlaşan Homer’ın

Maturing as he delivers telegrams,

yaşamını baştan aşağı değiştirecek

Homer’s life is once again turned up-

şey ise yine bir telgraf olur. Opera-

side down with another telegram. A

tör Willie’nin yaşlı kalbinin deşifre

telegram the old operator Willie cannot

etmeye dayanamadığı bir telgraf…

bear to decipher...

“Ithaca”nın senaryosu,
Pulitzer Ödüllü yazar
William Saroyan’ın
1943’te kaleme aldığı
İnsanlık Komedyası adlı
kitaptan uyarlanmış.
“Ithaca” was adapted
from the 1943 book
The Human Comedy by
Pulitzer-winning author
William Saroyan.

II. Dünya Savaşı’nın toplum üzerindeki etkisini farklı bir ba-

Offering an alternative perspective on the societal impacts of

kış açısıyla yansıtan “Ithaca”nın senaryosu, Pulitzer Ödül-

the Second World War, “Ithaca” was adapted from the 1943

lü yazar William Saroyan’ın 1943’te kaleme aldığı İnsanlık

book The Human Comedy by Pulitzer-winning author Wil-

Komedyası (The Human Comedy) adlı kitaptan uyarlanmış.

liam Saroyan. The script was written by Eric Jendressen,

Filmin senaristliğini Eric Jendressen, yapımcılığını Homer’ın

while the producer is Tom Hanks, who also

babasını canlandıran Tom Hanks üstlenmiş. Göz dolduran

plays Homer’s father. With an outstanding

oyunculuğu ile 1998 doğumlu Alex Neustaedter Homer, Meg

performance, 1998-born Alex Neustaedter

Ryan da anne Kate rolünde. Ağabey Marcus’a Jack

stars as Homer, and Meg Ryan as Kate the

Quaid, Willie Grogan’a ise usta oyuncu ve yazar

mother. Giving life to Marcus the brother is

Sam Shepard hayat veriyor.

Jack Quaid, and to Willie Grogan master
writer and actor Sam Shepard.

9 Eylül 2016’da gösterime giren filmin
adında Yunan mitolojisinin ütopik adası

Released on 9 September 2016, the

Ithaca’ya atıfta bulunuluyor; Homer

film’s name is an homage to Itha-

ve Ulysses isimlerinin seçilmesi

ca, the mythical island of the Greek

de bu yüzden. Yazarın savaşa dair

mythology, hence the names Homer

keskin eleştirisi ve iyi insanların bu
karanlığı yeneceklerine dair inancı diyaloglarda oldukça belirgin. Meg Ryan’ın ilk

and Ulysees. The writer’s stark criticism of
war and the faith that good people will overcome
this darkness becomes prominent in the dialogues. Meg Ry-

yönetmenlik deneyimi olan film oyuncuların yük-

an’s first attempt at directing, the film is striking in terms of

sek performansıyla da dikkat çekiyor.

the performances.
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Hobi
Hobby

Takıların renkli dünyası cezbediyor
An allure into the colorful world of jewelry
Eda Eraslan
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Ünlü modacı Christian Dior “Hiçbir şey sıradan

Famous designer Christian Dior once said,

siyah bir etek ve kazağın üstüne takılmış renk-

“Nothing can be more glamorous than a big,

li, iri taşlı bir kolyeden daha gösterişli olamaz”

colorful necklace over a simple black skirt and

demiş. Takıp takıştırmanın, alelade kıyafetleri

jersey.” That is why jewelry – decorating mun-

kolyelerle, küpelerle renklendirip kendimize göre

dane clothes with necklaces and earrings and

yorumlamanın modasının hiç geçmemesi bu yüz-

adding our own interpretation – never goes out

den. Saçımızın, gözümüzün, tenimizin ve tabii ki

of style. Picked in line with the style and color of

kıyafetimizin rengine ve tarzına göre seçtiğimiz

our hair, eyes, skin and of course clothes, jewel-

takılar giydiklerimizi tamamlıyor, sıradanlıktan

ry complements what we wear, saves them from

kurtarıyor ve aslında herkeste olanı bize özgü

being ordinary and makes what everyone has

İnternetteki sayısız hobi sitesinde gezinerek size ilham verecek basit tasarımları
görebilir, takı yapımına dair temel teknikleri kısa sürede öğrenebilirsiniz.
By surfing through the numberless craft sites on the Internet, you can discover simple
designs to inspire you and learn the foundational techniques in no time.

hale getiriyor. Siz de hayal ettiğiniz kolyeyi, çok sevilen elbi-

uniquely ours. If you, too, cannot find the necklace of your

senizi tamamlayacak küpeleri ya da gömleğin rengine uyacak

dreams, the earrings to match your favorite dress or the

broşu bir türlü bulamayanlardansanız, belki de yeni bir hobi

brooch to go with the color of your shirt, perhaps it is time

edinme vaktiniz gelmiştir. Biraz yaratıcılık, biraz da el maha-

for you to get a new hobby. Requiring a little bit of imagina-

reti gerektiren takı tasarlamak, hem arzu edilen takıya sahip

tion and a little bit of skill, jewelry design both enables you to

olmayı sağlıyor hem de rahatlatıyor.

have the accessory you want, and helps you relax.

Peki, nereden başlamalı? Öncelikle bu işten ne kadar zevk ala-

Well, then, where to start? Firstly, discover how much pleas-

cağınızı keşfedin. Ne işe yaradıklarını tam olarak bilmeseniz

ure you will get out of this occupation. Although you may not

de gözünüze kestirdiğiniz uygun fiyatlı birkaç çeşit boncuk,

exactly know what they are for, make a few simple trials with

misina, klips gibi temel malzemeleri edinin ve basit deneme-

the basic tools such as beads, fish line and crimp. By surfing

ler yapın. İnternetteki sayısız hobi sitesinde gezinerek hem

through the numberless craft sites on the Internet, you can

size ilham verecek basit tasarımları görebilir hem de takı ya-

discover simple designs to inspire you and learn the founda-

pımına dair temel teknikleri kısa sürede öğrenebilirsiniz. Bu

tional techniques in no time. If this warm up has you saying,

ısınma turlarından sonra eğer “Bu iş tam benlik!” diyorsanız,

“This is the perfect fit for me!” then it is time to look for cours-

takı tasarımı eğitimi veren kurslar araştırmaya başlamanın

es that offer jewelry design training.

vakti gelmiş demektir.
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Belediyelerin
organize ettiği veya
özel atölyelerin
düzenlediği kurslar
sayısız seçenek
sunuyor.
Organized by
municipalities or private
ateliers, courses offer
countless options.
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Takı tasarımı kurslarıyla ipe boncuk

Owing to these courses, you will open

dizmenin çok ötesinde bir dünyanın

up the doors to a world that goes be-

kapılarını aralayacaksınız. Farklı çi-

yond lining up beads. These courses,

zim teknikleri, bronz döküm, mum

where you can learn various subjects

modelleme, metal şekillendirme, kay-

such as different drawing techniques,

nak, cila, taş mıhlama gibi birçok ko-

wax modeling, metal molding, weld-

nuyu hem teorik olarak hem de pratik

ing, varnishing and stone crimping in

uygulamalarla öğrenebileceğiniz kurs-

both theory and practice, offer an at-

lar, işin uzmanlarından destek alabile-

mosphere where you can get support

ceğiniz ve sizinle aynı zevkleri payla-

from the experts and be with people

şan insanlarla bir araya gelebileceğiniz

who share the same tastes as you.

bir ortam sunuyor. Ama unutmayın,

Don’t forget, though, you don’t have

her tekniği öğrenmek, her uygulama-

to learn and master each and every

da uzmanlaşmak zorunda değilsiniz.

single technique. You can focus on

Kullanmayı sevdiğiniz malzemelere

the materials you like to use or spe-

ya da uygulamaktan zevk aldığınız

cific methods you enjoy employing,

belli başlı tekniklere odaklanabilir, bu

and attend short-term programs on

konularda düzenlenen birkaç saatlik

them. Organized by municipalities or

kısa programlara devam edebilirsiniz.

private ateliers, courses offer count-

Belediyelerin organize ettiği veya özel

less options.

atölyelerin düzenlediği kurslar sayısız
seçenek sunuyor.

Eğitimi tamamlamak bu işin sonu değil, başlangıcı. Temel tek-

Completing your training is not the end, but just the beginning.

nikleri öğrendikten sonra kendinizi geliştirmek size kalıyor.

After learning the basics, it is up to you to advance yourself. Just

Her hobi gibi takı tasarımı da yaratıcılık gerektiriyor. Tasarım-

like any other hobby, jewelry design also requires creativity.

larınız için fikir oluşturma aşamasında sizi besleyebilecek kay-

Discover the sources that could nurture you in the idea-forma-

nakları keşfedin ve özgürce kullanmaktan çekinmeyin.

tion process and don’t be shy to use them generously.

Takı tasarımı ve yapımı hem sabır hem dikkat gerektiren, ince

Jewelry design is meticulous work that requires both patience

bir iş. Bu bir gerçek. Minicik malzemeler, detaylı bir çalışma

and attention. That is a fact. Although tiny materials, an ardu-

ve masa başında geçen saatler kulağa pek hoş gelmese de

ous work and hours spent around the table don’t sound very

taşların, boncukların renkli dünyasında kaybolmak günlük

pleasing, getting lost inside the colorful world of stones and

streslerden bir süreliğine uzaklaşıp rahatlamak için birebir.

beads is the perfect way to get away from the daily stress, and

Gönlünüzce tasarladığınız, rengine, boyutuna dilediğiniz gibi

relax. What is more, you get to use the jewels you designed as

karar verdiğiniz, kendi ellerinizle yaptığınız takıları kullan-

your heart desires, determined the sizes of and built with your

manın zevki de cabası!

own hands!
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Sanatçılar ve eserleri:
İlhan Ateş
Artists and works

İlhan Ateş’ten sahneleri renklendiren,
çocukları eğlendiren masklar
Masks by İlhan Ateş:
Coloring the stage, entertaining children
Evren Özesen
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Kimi zaman Keloğlan’ın sevimli yüzü, kimi zaman Orwell’in

At times the friendly face of Keloğlan, at times Orwell’s animals

hayvanları ya da “Şeytanlar”ın ürkütücü suretleri… Heykeltı-

or the frightening features of “Devils”... Sculptor İlhan Ateş has

raş İlhan Ateş, Devlet Tiyatroları için 1993’ten beri tiyatronun

been making masks, the symbol of the theater, for the State

simgesi masklara şekil veriyor. Hacettepe Üniversitesi Güzel

Theaters since 1993. After having completed Hacettepe Univer-

Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü’nü bitirmesinin ardından

sity Fine Arts Faculty’s Department of Sculpture, Ateş started

Devlet Tiyatroları’nda heykeltıraş ve dekoratör olarak çalış-

working as sculptor and decorator at the State Theaters, and

maya başlayan Ateş, halen Kartonpiyer (Plastik Sanatlar) Atöl-

with the title of Papier-Mâché (Plastic Arts) Atelier Curator,

yesi Sorumlusu unvanıyla mask ve kukla tasarlamaya, alçıdan

continues to design masks and puppets, and shape many dif-

polyestere, ahşaptan strafora pek çok farklı malzemeye şekil

ferent materials from plaster to polyester, from wood to sty-

vermeye devam ediyor.

rofoam.

Hayvan Çiftliği
Animal Farm

Dünyaca ünlü İngiliz yazar George Orwell’in ilk kez 1945’te ya-

It was Peter Hall to first adapt the novel Animal Farm – writted

yımlanan ve çağdaş klasikler arasına girmiş Hayvan Çiftliği adlı

by the world-famous English writer George Orwell and pub-

romanını tiyatroya uyarlayan isim Peter Hall olmuştur. Fabl tar-

lished first in 1945, and a contemporary classic – into the theat-

zında yazılan eserde bir çiftlikte insanların boyunduruğu altında

er. Written in the form of a fable, the work recounts the resur-

yaşayan hayvanların önce kendilerine zalimce davranan çiftlik

gence of animals in a farm against people who are oppressive

sahibi insanlara karşı isyan edip özgürlüklerini kazanmaları,

towards them, and then getting oppressive against one another

ardından bu kez birbirlerine karşı zalimleşip yeni bir özgürlük

and setting on another battle for freedom. Staged for the first

mücadelesi içine girmeleri anlatılmaktadır. Ülkemizde ilk kez

time in our country in the season of 1991-1992 with M. Şakir

Ankara Devlet Tiyatrosu tarafından M. Şakir Gürzümar rejisör-

Gürzümar as director, “Animal Farm”s decor design bears the

lüğünde 1991-1992 sezonunda sahneye konulan “Hayvan Çiftli-

name of Suar Şeydan, and mask application that of İlhan Ateş.

ği”nin dekor tasarımında Suar Şeydan’ın, mask uygulamasın-

The inhabitants of the Animal Farm, that started to make an ap-

da ise İlhan Ateş’in imzası bulunmaktadır. Orwell’in kalemiyle

pearance in the mind of the reader owing to Orwell’s penship,

edebiyat okuyucusunun zihninde canlanmaya başlayan Hayvan

had now taken on a face thanks to the skilled hands of İlhan

Çiftliği’nin sakinleri bu kez İlhan Ateş’in yetenekli elleriyle suret

Ateş and were conveyed to the stage. Fibreglass was applied

kazanıp tiyatro sahnesine aktarılmıştır. Önce çamurdan mo-

on the stylized masks, which were first clay-modelled and then

delleri yapılıp alçı kalıbı alınan stilize maskların üzerine fiber

plaster molded. The fact that polyester was used in the Turkish

glass uygulanmıştır. Polyesterin Türkiye tiyatrolarında ilk kez

theater for the very first time was a major innovation of the

bu oyunda kullanılmış olması dönemi için büyük bir yeniliktir.

period. With these innovative designs he had prepared for the

İlhan Ateş, “Hayvan Çiftliği” oyunu için hazırladığı bu yenilikçi

play “Animal Farm”, İlhan Ateş won the “Best Mask Application

tasarımlarıyla 1991’de Ankara Sanat Kurumu’nun “En İyi Mask

Award” granted by the Ankara Arts Institute in 1991.

Uygulama Ödülü”nü almıştır.
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Şeytanlar
The Devils

98

“Şeytanlar” adlı tiyatro oyunu, İngiliz aktör, yazar ve eleştirmen

The play “The Devils” was written by English actor, writer and

John Whiting tarafından yazılmış ve Cevat Çapan tarafından

critic John Whiting and translated into Turkish by Cevat Ça-

dilimize çevrilmiştir. Whiting oyunu yazarken Aldous Huxley’in

pan. When writing the play, Whiting was inspired by Aldous

“The Devils of Loudun” adlı operasından esinlenmiştir. 2002-

Huxley’s opera “The Devils of Loudun”. Staged under the di-

2003 sezonunda Ankara Devlet Tiyatrosu tarafından Ali Meh-

rectorship of Ali Mehmet Ulusoy by the Ankara State Theater

met Ulusoy rejisörlüğünde sahneye konulan oyunun mask tasa-

in the 2002-2003 season, the play’s masks were designed by

rımları İlhan Ateş’e aittir. Ateş, oyundaki karnaval sahnesinde

İlhan Ateş. Ateş says he was inspired by the works of painters

halkı canlandıran oyuncuların kullandığı bu maskları tasar-

Pieter Bruegel and Hicronymus Bosch while designing these

larken Pieter Bruegel ve Hicronymus Bosch adlı ressamların

masks used by the actors characterizing the public in the carni-

resimlerinden esinlendiğini söyler. Üretim tekniği olarak, alçı

val scene. As production technique, papier-mâché was applied

kalıpları alınan çamur modeller üzerine papyemaşe uygulan-

on the clay models in plaster mold, and then the masks were

mış, ardından renklendirilen masklara peruk monte edilmiştir.

colored, and wigs were added.

Keloğlan
Keloğlan

Keloğlan kökeni binlerce yıllık Türk ve Altay mitolojilerine

Keloğlan is a fictional hero, whose origins go all the way

dayanan ve günümüze dek popülerliğini sürdürmüş bir masal

back to the centuries-old Turkish and Altai mythologies, and

kahramanıdır. İran, Kafkasya, Arap Yarımadası, Orta Asya,

has maintained its popularity to the present. Appearing be-

Rusya ve Batı Avrupa’nın bazı bölgelerine ait masallarda da

fore us under different names in the tales of the regions of

farklı adlarla karşımıza çıkan Keloğlan’a özellikle Türk masal-

Iran, the Caucasus, Arabian Peninsula, Central Asia, Russia

larında geniş bir yer ve önem verilmiştir. Edebiyattan resme,

and Western Europe, Keloğlan was widely featured in Turk-

sinemadan grafik animasyonlara kadar görsel sanatların pek

ish tales, and was attributed major importance. Having met

çok alanında izleyiciyle buluşan Keloğlan özellikle çocuk oyunu

the audience in many fields of visual arts from literature to

olarak birçok farklı versiyonuyla sahneye konulmuştur. 2005-

painting, from cinema to graphic animation, Keloğlan’s var-

2006 sezonunda Ankara Devlet Tiyatrosu sahnelerinde sergi-

ious versions were staged as children’s play. The play titled

lenen “Keloğlan Keleşoğlan” adlı oyun özellikle sahne, kostüm

“Keloğlan Keleşoğlan” staged by the Ankara State Theater in

ve mask tasarımıyla küçük izleyicilerin beğenisini kazanmıştır.

the 2005-2006 season, was quite popular in terms of stage,

İlhan Ateş oyunda kullanılan maskların tasarımında eserin ya-

costume and mask design. While designing the masks used

zarı ve yönetmeni Ulviye Karaca ile birlikte çalışmıştır. Normal

in the play, İlhan Ateş worked with playwright and director

bir insan başından oldukça büyük şekillendirilen ve göz alıcı

Ulviye Karaca. Shaped quite bigger than a regular human

renklerle bezenen Keloğlan, annesi, prenses ve kargaların ço-

head and adorned in dashy colors, Keloğlan, his mother, the

cuk izleyicinin dikkatini çekmekte ne denli başarılı olduğunu

princess and the crows were no wonder quite successful in

kestirmek hiç de zor değil.

grabbing the attention of children.

* Katkılarından ötürü Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’ne teşekkür ederiz.

* We would like to thank Turkish State Theatres for their contiributions.
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mizleme yöntemi var ki bu tavalar artık
bir sorun teşkil etmiyor. Bu yöntemlerden
biri de yumurta kabuğuyla uygulanan.
Pişmemiş yumurtanın kabuğunu elinizle
ufalayın ve kirli tavaya koyun. Kabukların
üzerine bir tatlı kaşığı tuz serpin. Biraz
su ilave edin ve süngerle hafifçe sürterek
yıkayın. Tava hem kirlerinden arınacak
hem de eskisinden parlak olacak.
There are just so many ways to clean
burned pans that this is no longer an issue.

How to clean aspirator filters?

Aspiratör filtreleri nasıl temizlenir?

One of those methods is the one employed

100

Aspiratör, yemek yaparken çok büyük bir

with eggshells. Crumble the shells of an

yardımcı. Tüm buhar ve kokuyu içine çe-

uncooked egg and put in inside the dirty

kerek bir anlamda evin kötü kokmasını

pan. Sprinkle a dessert spoon of salt over

önlüyor. Ancak aspiratörün düzgün ça-

the shells. Add some water and wash, gen-

lışabilmesi için yağ birikmiş filtrelerinin

tly rubbing off with a sponge. The pan will

en geç 2 ayda bir temizlenmesi gerekiyor.

both be cleaned and shinier than before.

Zahmetli gibi görünen bu işlemi karbonatla birkaç dakikada halledebilirsiniz.
Bir tencere içine 4 litre civarında su koyun ve kaynatın. Kaynayan suya yarım su
bardağı kadar karbonat ilave edin. Metal
aspiratör filtresini kaynayan suya daldırın, yaklaşık bir dakika sonra çıkarın.
Filtreniz pırıl pırıl olacak.
The aspirator comes in quite handy while
cooking. By sucking in the entire steam and
smell, it in a sense ensures that the house
does not stink. However, in order for the
aspirator to function properly, the filters –
where grease builds up – should be cleaned
every 2 months. Although it seems tedious,
it is possible to get this done with carbonate
in a couple of minutes. Pour around 4 liters
of water inside a pot and bring to a boil.
Add about half a glass of carbonate to the
boiling water. Dip the metal aspirator filter to the boiling water and remove after
approximately a minute. Your filter will be
spanking clean.

Dibi tutmuş tavaya yumurta kabuğu

Dibi tutmuş tavalar için o kadar çok te-

Eggshells for burned pans
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Pratik bilgiler
Good to know

de çok çeşit arz ediyor; uzatan, koyulaştıran, kalınlaştıran, takma kirpik etkisi
yaratan... Ancak hiçbir marka rimel kurumasına bir çözüm bulamadı. Kullanıcı
çok pratik bir şekilde kuruyan rimellerini eski haline getirebilir. Lens solüsyonu
veya suni gözyaşından birkaç damla rimelinizin içine damlatın ve iyice çalkalayın. Rimelinizin eski nemli haline kavuştuğunu göreceksiniz.
Since mascara is the world’s most popular
cosmetic item, its formulas are of a variety;
lengthening, darkening, thickening, false

Kurumuş rimeller için

zemesi rimel olunca geliştirilen formüller

For dried mascaras

Dünyada en çok kullanılan makyaj mal-

A natural nutrient for your flowers

Çiçekleriniz için doğal besin

lash effect... However, no brand has been
Çiçekler bulunduğu her yeri güzelleştiri-

able to come up with a solution against dry

yor. Bunun yanı sıra onlarla ilgilenmek ki-

mascara. The user can very easily redeem

şiyi mutlu ediyor, rahatlatıyor. Çiçeklerin

their dried mascara. Add a couple of drops

daha sağlıklı büyümesi ve güzel görünme-

of contact lens solution or artificial tears

si için çiçekçilerde satılan kimyasallardan

inside your mascara and shake well. You

almaya gerek yok. 1 muzun kabuğu, 3 yu-

will see that your mascara is back at it’s

murtanın kabuğu ve bir çay bardağı kadar

moist self.

Türk kahvesini bir karıştırıcının içine koyun ve çamur kıvamı elde edene kadar karıştırın. Karışımdan bir tatlı kaşığı kadar
evdeki çiçeklerinizin toprağına ilave edin.
Bu doğal ürün çiçeğinizin besin ihtiyacını
fazlasıyla karşılayacaktır.
Flowers can make any place more beautiful. It is also relaxing and enjoyable to take
care of them. In order for flowers to grow
more healthily and look prettier, you don’t
need to buy chemicals sold at flowerists.
Put one banana peel, shells of 3 eggs and
about a tea cup of Turkish coffee inside a
blender and blend until you get a mud-like
consistency. Add about one dessert spoon
of the mixture to the soil of your flowers.
This natural material will be more than
enough to meet the nutrient need of your
flowers.
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saklanmadığı takdirde çok çabuk kararıyor. Onları o muhteşem parlak gri rengine kavuşturmak mümkün. Bir litre kadar
suyu bir tencerede kaynatın. İçine avuç
içini kaplayacak kadar buruşturulmuş
alüminyum folyo ve yarım çay bardağı
karbonat ilave edin. Tencerenin içine gümüşlerinizi daldırın ve 2-3 dakika bekletin. Gümüşleriniz yepyeni görünecek.
Silver is one of the most popular metals
in jewelry making. However, it goes dark
very quickly if not preserved properly. It is,
however, possible to redeem that amazing
color. Boil about a liter of water inside a
pot. Add a handful of crumpled aluminum
foil and half a tea glass of carbonate inside.
Dip your silver inside the pot and keep
them there for 2-3 minutes. They will look
brand new.
Pilav kültürümüzde önemli bir yer tutuyor. Neredeyse her yemeğin yanında
servis edilebilen bu lezzeti iyi pişirmek
iyi aşçı olabilmenin şartlarından biri.
Pilavın lapa olmaması ve pirinçlerin par-

The key to shiny rice

Parlak pilavın sırrı

laması önemli bir kriter. Pilav pişirirken
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pirinçleri kavurduğunuz esnada birkaç
damla da limon sıkın. Bu küçük mutfak
sırrı pirinçleri hem parlatıyor hem de beyazlaştırıyor.
Rice has a prominent place within our
culture. Mastering this dish, which can be
served alongside almost any other meal,
is one of the prerequisites to becoming a
good cook. Ensuring that the rice is not
mushy and is shiny is an important criteria. While cooking the rice, squeeze in a
couple of drops of lemon while you turn
them in the oil. This little secret makes the
rice both shinier and whiter.

Yepyeni görünen gümüşler için

takı yapılan metallerden biri. Ancak iyi

For brand new-looking silver

Gümüş, kuyumculuk sektöründe en çok

life
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PTT A.Ş.’den yerli ve millî üretime destek
PTT Corp. supports local and national production

104

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

A collaboration protocol was signed between the Post and

ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi

Telegraph Organization Corporation (PTT Corp.) and Small

Başkanlığı (KOSGEB) arasında bir işbirliği protokolü imza-

and Medium-Sized Enterprises Development Organization

landı. Stratejik Ürün Destek Programı Tanıtım Toplantısı ve

(KOSGEB). The Strategic Product Support Program Promo-

Protokol İmza Töreni, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme

tional Meeting and the Protocol Signature Ceremony was held

Bakanı Ahmet Arslan ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

in Ankara with the attendance of Minister of Transport, Mar-

Faruk Özlü’nün de katılımıyla Ankara’da gerçekleştirildi. Ül-

itime Affairs and Communication Ahmet Arslan and Minister

kemizde yerli ve millî üretimi teşvik etmeye yönelik Stratejik

of Science, Industry and Technology Faruk Özlü. The protocol,

Ürün Destek Programı çerçevesinde hayata geçirilen pro-

put into effect within the scope of the Strategic Product Support

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

Program, which aims to promote local and national production

Kenan Bozgeyik ile KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uz-

in our country, was signed by the PTT Corp. Chairman of Board

kurt imza attı. Söz konusu protokol, Stratejik Ürün Destek

and Director-General Kenan Bozgeyik and KOSGEB Chair Prof.

Programı çerçevesinde yapılacak ortak çalışmaları içeriyor.

Cevahir Uzkurt. The said protocol embodies the joint works to be

Ayrıca, KOSGEB üyelerinin PTT A.Ş.’nin sunduğu posta,

carried out within the framework of the Strategic Product Sup-

kargo ve Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) hizmetleri ile Pttcell

port Program. Additionally, the protocol foresees that KOSGEB

tarifelerinden yararlanması da protokol maddeleri arasında

members benefit from the services of post, cargo and Registered

yer alıyor.

Electronic Mail (KEP) offered by the PTT as well as Pttcell tariffs.

Bakan Ahmet Arslan toplantıda “Son 15 yıldır başarılara

In the meeting, Minister Arslan stated, “In cargo, logistics, bank-

imza atan PTT’mizin de faaliyetleri içerisinde bulunan kar-

ing and especially e-state services, which are among the activ-

go, lojistik, bankacılık ve özellikle e-devlet ve elektronik pos-

ities of our PTT which has been achieving success in the last

ta hizmetlerinde yapılacak geliştirmelerde KOSGEB ile PTT

15 years, KOSGEB and the PTT will carry out joint works. The

ortaklaşa çalışma yürütecekler. Dijital dönüşümü en hızlı

PTT, one of our institutions to most rapidly implement digital

uygulayan kurumlarımızdan biri olan PTT bu programda

transformation, will provide important input in this program.”

önemli katkılar sağlayacaktır” diye konuştu. Bakan Faruk

Minister Faruk Özlü, on the other hand, relayed information on

Özlü ise Stratejik Ürün Destek Programı ile ilgili bilgi aktara-

the Strategic Product Support Program and said, “We aim to

rak, “İthalatı yüksek olan stratejik ürünlerin yerlileştirilmesi

localize and nationalize the strategic products that are high in

ve millîleştirilmesini hedefliyoruz. Program kapsamında ve-

import. The upper limit of the support to be granted within the

rilecek desteklerin toplam üst limiti 5 milyon liradır. Destek

scope of the program in 5 million liras. The support rates shall

oranları, yüzde 70 geri ödemesiz, yüzde 30 geri ödemeli ola-

be implemented as 70 percent non-repayment and 30 percent

rak uygulanacaktır” dedi.

repayment.”
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2

Türkiye-Pakistan
dostluğu “Ortak Pul”da

Turkey-Pakistan friendship on “Joint Stamp”
Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT A.Ş.) ile Pa-

Prepared jointly by the Post and Telegraph Organization Cor-

kistan Posta İdaresi tarafından Türkiye ile Pakistan arasın-

poration (PTT Corp.) and Pakistan Post on the occasion of the

da diplomatik ilişkilerin tesis edilmesinin 70’inci yıldönümü

70th anniversary of the establishment of diplomatic relations be-

dolayısıyla hazırlanan “Türkiye-Pakistan Ortak Pul” konulu

tween Turkey and Pakistan, the commemorative stamp themed

anma pulu 9 Kasım 2017 tarihinde tedavüle sunuldu. Üzerin-

“Turkey-Pakistan Joint Stamp” was issued on 9 November 2017.

de millî şairimiz Mehmet Âkif Ersoy ile Pakistan’ın millî şairi

Featuring the visuals of Mehmet Âkif Ersoy, our national poet,

Muhammed İkbal’in görselleri bulunan Ortak Pul’un tanıtım

and of Muhammad Iqbal, Pakistan’s national poet, the Joint

toplantısı Pakistan Büyükelçisi Syrus Sajjad Qazi, Dışişleri

Stamp’s promotional meeting was held at the PTT Stamp Muse-

Bakanlığı Güney Asya Genel Müdürü Büyükelçi Fazlı Çorman

um with the attendance of Pakistani Ambassador Syrus Sajjad

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

Qazi, Ministry of Foreign Affairs Director-General of Southern

Bozgeyik’in katılımıyla PTT Pul Müzesi’nde gerçekleştirildi.

Asia, Ambassador Fazlı Çorman and PTT Corp. Chairman of
Board and Director-General Kenan Bozgeyik.
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Şampiyonluk Türk parlamenterlerin
Turkish parliamentarians bring championship home
PTT A.Ş., 18-19 Kasım 2017 tarihlerinde Parlamenterler Spor

PTT Corp. contributed to the Interparliamentarians Football

Kulübü Derneği’nin Antalya’da düzenlediği Parlamentolar

Tournament, organized by the Parliamentarians Sports Club

Arası Futbol Turnuvası’na katkı sundu. Turnuvada ilk gün skor-

Foundation in Antalya on 18-19 November 2017. This is how

ları şöyle gerçekleşti: Ukrayna-Romanya 3-1, Gürcistan-Ro-

the scores of the first day went: Ukraine:3-Romania:1, Geor-

manya 7-1, Polonya-Macaristan 2-1, Türkiye-Polonya 2-2,

gia:7-Romania:1,

Türkiye-Macaristan

2-0,

Poland:2-Hungary:1,

Turkey:2-Poland:2,

Turkey:2-Hungary:0, Geor-

Gürcistan-Ukrayna 3-1.

gia:3-Ukraine:1.

Turnuvanın son gününde

On the last day of the tourna-

Polonya, Ukrayna karşı-

ment, Poland beat Ukraine

sında 2-1 galip gelirken

with

Türkiye-Gürcistan

maçı

key-Greece was a 2-2 tie.

2-2 berabere bitti. Türki-

The winner of the final game

ye ve Romanya arasındaki

between Turkey and Roma-

final maçının kazananı ise

nia was Turkey with 2-1.

2-1’lik skorla Türkiye oldu.

2-1

Antalya

whereas

Governor

Tur-

Münir

Türk parlamenterlere şam-

Karaloğlu and PTT Corp.

piyonluk kupasını Antalya

Vice Director-General Adil

Valisi Münir Karaloğlu ve PTT A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı

Zembat presented the championship trophy to the Turkish par-

Adil Zembat takdim etti. Türkiye takım kaptanı, Kocaeli Mil-

liamentarians. Kocaeli Deputy Captain Saffet Sancaklı indicat-

letvekili Saffet Sancaklı, şampiyonluk kupasını tüm şehitlere

ed that they dedicate the championship trophy to all martyrs.

ithaf ettiklerini belirtti.
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İkinci el araçların kilometre ve muayene bilgileri
PTT mobil uygulamalarında
Previously owned vehicle mileage and inspection information
to be featured in PTT mobile applications

108

PTT A.Ş. ile Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü arasın-

A collaboration to facilitate the lives of citizens and contribute to

da vatandaşın hayatını kolaylaştıracak ve bütçesine katkıda

their budgets was concluded between the PTT Corp. and the Di-

bulunacak önemli bir işbirliği gerçekleştirildi. Ulaştırma,

rectorate-General of Road Transport Regulation. The protocol,

Denizcilik ve Haberleşme Müsteşarı Suat Hayri Aka ile PTT

signed by the Undersecretary of Transport, Maritime Affairs

A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Boz-

and Communication Suat Hayri Aka and PTT Corp. Chair-

geyik tarafından imzalanan protokol, ikinci el araçların ki-

man of Board and Director-General Kenan Bozgeyik, foresees

lometre ve muayene bilgilerine PTT mobil uygulamaları üze-

the mileage and inspection information related to previously

rinden erişilmesini öngörüyor. Karayolu Düzenleme Genel

owned vehicles to be shared on the PTT’s mobile applications.

Müdürlüğü tarafından PTT ile paylaşılan veriler, kurumun

The data, shared with the PTT by the Directorate-General of

mobil uygulamalarına plaka veya şasi numarası girilerek

Road Transportation, is accessible on the institution’s mobile

edinilebiliyor. Söz konusu verilere PTTBank ve HGS-Online

applications through license plate or chassis number. The said

Bakiye Yükle uygulamalarının güncel sürümü yüklenerek

data is accessible through the updated versions of the PTTBank

ulaşılabiliyor.

and HGS-Online Credit Loading applications.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nda gerçek-

Delivering a speech at the signature ceremony organized at the

leştirilen imza töreninde konuşan Müsteşar Suat Hayri Aka

Ministry of Transport, Maritime Affairs and Communication,

protokolle ilgili “Son zamanlarda yaptığımız en hayırlı işler-

Undersecretary Suat Hayri Aka evaluated the protocol as “One

den biri” değerlendirmesinde bulunarak, “Biz, araç muayene

of the most beneficial deeds we have completed in the recent pe-

sistemlerine girdiği zamanlarda araçların kilometrelerini kay-

riod” and went on to add, “Once they enter the vehicle inspection

dediyoruz. Dolayısıyla en güvenilir, hile yapılmamış, doğru bil-

systems, we record their mileage. Thus, the most reliable, unal-

giler bu sistem üzerinde kayıtlı bulunuyor. Biz bu bilgileri PTT

tered and correct information is recorded in this system. We will

üzerinden vatandaşın hizmetine sunacağız” dedi. PTT A.Ş.’nin

offer this information to the citizens via the PTT.” Expressing

protokol çerçevesinde son derece kullanışlı bir mobil uygulama

that the PTT Corp., within the scope of the protocol, has devel-

geliştirdiğini ifade eden Aka, “Cep telefonundan da rahatlıkla

oped a very useful application, “It can easily be used on mobile

kullanılabiliyor. Gayet kolay faydalanılan, kullanıcı dostu bir

phones. It is a user-friendly application that can be benefitted

uygulama” diye konuştu.

from very easily,” said Aka.

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

On the matter, PTT Corp. Chairman of Board and Director-Gen-

Bozgeyik konuyla ilgili “Vatandaş bu hizmeti büyük bir mali-

eral Kenan Bozgeyik evaluated, “The citizens used to pay a high

yetle karşılıyordu, şimdi Karayolu Düzenleme Genel Müdürlü-

cost for this service, and now our Directorate-General of Road

ğümüz bu maliyetleri aşağı indirdi. Yaptığımız çalışmayla söz

Transport Regulation has lowered these costs. Owing to our

konusu hizmete ulaşımı daha uygun fiyatlı, daha işler ve kulla-

efforts, we have rendered this service more affordable, more

nılır hale getirdik” değerlendirmesinde bulunurken, Karayolu

operable and more usable,” whereas Director-General of Road

Düzenleme Genel Müdürü Saim İlçioğlu ise “Bu protokol bir

Transport Regulation Saim İlçioğlu said, “This protocol is just a

başlangıç. İnşallah Bakanlığımız ile PTT arasında bu tür işbir-

beginning. Allah willing, we will continue such collaborations

liklerine önümüzdeki süreçte de devam edeceğiz” dedi.

between our Ministry and the PTT in the next period.”
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PTT’den eğitime
büyük destek
PTT grants major support
to education

110

Bitlis’in Tatvan ilçesinde PTT A.Ş.’nin katkılarıyla yaptırılan

Built in the Tatvan district of Bitlis by contribution from the

Saadettin Aka Ortaokulu Millî Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz,

PTT, the Saadettin Aka Secondary School was opened with a

Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, Adalet ve Kalkınma Partisi Ge-

ceremony attended by Minister of National Education İsmet

nel Başkan Yardımcısı ve Bitlis Milletvekili Vedat Demiröz,

Yılmaz, Bitlis Governor İsmail Ustaoğlu, Justice and Develop-

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Müsteşarı Suat Hayri

ment Party Vice Chairman and Bitlis Deputy Vedat Demiröz,

Aka ile PTT A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü

Undersecretary of the Ministry of Transport, Maritime Affairs

Kenan Bozgeyik’in katıldığı törenle açıldı. Millî Eğitim Ba-

and Communication Suat Hayri Aka and PTT Corp. Chairman

kanı İsmet Yılmaz törende yaptığı konuşmada Saadettin Aka

of Board and Director-General Kenan Bozgeyik. In his speech,

Ortaokulu’nun hayırlı olmasını temenni etti ve “Türkiye’nin

Minister of National Education İsmet Yılmaz expressed his

bugünü dünden daha iyidir. Allah nasip ederse, yarını çok

wishes for the Saadettin Aka Secondary School to lead to good

daha aydınlık olacaktır. 21. asrı Türkiye’nin asrı yapacağız.

and said, “Turkey’s present is better than its past. Allah willing,

2023 hedeflerimize de Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl-

its future shall be even brighter. We shall make the 21st century

dönümünde ulaşacağız” dedi. Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu ise

Turkey’s century. We shall reach our 2023 targets on the cente-

“Hükümetimizin eğitim alanında yapmış olduğu yatırımlar

nary of the establishment of our Republic.” Bitlis Governor İs-

hepimizin gurur kaynağı olmuştur” değerlendirmesinde bu-

mail Ustaoğlu, on the other hand, evaluated, “Our government’s

lundu. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Müsteşarı Suat

investments in the field of education has been a source of pride

Hayri Aka babasının isminin bir okula verilmesinden duydu-

for each and every one of us.” Undersecretary of Transport,

ğu mutluluğu ifade ederek başladığı konuşmasını “Bu okula

Maritime Affairs and Communication Suat Hayri Aka started

babamın isminin verilmesinin PTT Genel Müdürü ve Yöne-

his speech by expressing his contentment stemming from the

tim Kurulu tarafından düşünülmesi ve Sayın Bakanımızca da

fact that the school is named after his father and went on to add,

uygun bulunması nedeniyle teşekkür ediyorum. Aile olarak,

“I want to express my gratitutude since the PTT Director-Gen-

babamın ismi bu okulda yaşayacağı için onurluyuz” diye sür-

eral and Chairman of Board came up with the idea to name this

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

school after my father, and our Esteemed Minister saw it fit. As

Kenan Bozgeyik ise Şirket’in bir dünya markası olma yolun-

a family, we are proud that my father’s name will live on in this

da emin adımlarla ilerlerken eğitime destek sağlama adına

school.” PTT Corp. Chairman of Board and Director-General

önemli faaliyetler yürüttüğünü ifade ederek, “Birlikte çalış-

Kenan Bozgeyik, on the other hand, expressed that the Com-

maktan onur duyduğum Sayın Müsteşarımızın değerli baba-

pany, while taking firm steps towards its goal of becoming a

ları, bu toprakların insanı, bu topraklara binlerce insan yetiş-

global brand, carries out important activities with the aim of

tirmiş çok kıymetli Saadettin Amcamız, Saadettin Babamızın

granting support to education, said “It is a major source of hap-

ismini taşıyacak bu okula katkıda bulunmak bizler için büyük

piness and honor for us to contribute to this school, which shall

bir mutluluk ve gururdur” dedi.

bear the name of the valued father of our Esteemed Undersecretary, whom I am honored to work with, a man of these lands,
our very precious Saadettin Uncle, Saadettin Father who has
raised thousands of names for these lands.”
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İnsan Kaynakları
Çalıştayı başarılı geçti

A successful Human Resources Workshop

112

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

The Post and Telegraph Organization Corporation (PTT Corp.)

ların en önemli yönetim sistemlerinden birini oluşturan insan

carried out a workshop related to human resources, one of the

kaynakları konusunda bir çalıştay düzenledi. Antalya Belek’te

most important administrative systems of organizations. Held

gerçekleştirilen İnsan Kaynakları Çalıştayı, alanında uzman

in Belek, Antalya, the Human Resources Workshop brought to-

çok sayıda ismi bir araya getirdi.

gether many experts of the field.

Çalıştayda bir konuşma yapan PTT A.Ş. Yönetim Kurulu Baş-

Delivering a speech at the workshop, PTT Corp. Chairman of

kanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, “Bu çalıştay bizim

Board and Director-General Kenan Bozgeyik said, “This work-

için hayati önem taşıyor. Çünkü başlatmış olduğumuz deği-

shop is of vital importance to us, for the decisions we will take

şim ve dönüşüm projesinin en önemli ayağını oluşturan insan

in terms of human resources – the most important pedestal of

kaynakları noktasında alacağımız kararlar, gideceğimiz yolu

the change and transformation project we have initiated – will

netleştirecek” dedi. PTT’de bir yandan fiziki ve teknolojik dö-

clarify our path.” Stating that the PTT realizes its physical and

Genel Müdür Kenan Bozgeyik: “Geleceği ıskalamamak adına insan
kaynaklarını doğru planlamamız lazım.”
Director-General Kenan Bozgeyik: “We have to plan human resources right so
as not to miss the future.”

nüşümün, diğer yandan insan kaynakları dönüşümünün ger-

technological transformation on one hand and its human re-

çekleştirildiğini kaydeden Genel Müdür Bozgeyik, “Geleceği

sources transformation on the other, Director-General Bozgey-

ıskalamamak adına insan kaynaklarını doğru planlamamız

ik went on to add, “We have to plan human resources right so

lazım. İnsan her şeyin başıdır. Çok güzel mekanlarınız, çok iyi

as not to miss the future. Man is the beginning of it all. You may

donanımlarınız, çok iyi teknolojileriniz olabilir. Eğer perso-

have perfect venues, perfect equipment, perfect technologies.

neliniz bunları doğru kullanacak yapıda, zihniyette, vizyonda

However, if your personnel does not have the structure, mind-

değilse hiçbir şeyin anlamı yoktur” diye konuştu.

set and vision to use them properly, they mean nothing at all.”

PTT A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Gürbüz Akbulut ise posta

PTT Corp. Vice Director-General Gürbüz Akbulut, on the other

teşkilatlarının değişime ayak uydurması gerektiğinin altını

hand, underlined that Posts need to keep up with change and

çizerek çalıştayda PTT’nin insan kaynakları konusunda ge-

indicated that the workshop would determine the PTT’s future

leceğe yönelik politikasının belirleneceğini söyledi. PTT A.Ş.

human resources policy. PTT Corp. Human Resources Depart-

İnsan Kaynakları Daire Başkan Vekili İsa Aydemir de çalıştay-

ment Acting Head İsa Aydemir also delivered a speech at the

da bir konuşma gerçekleştirdi. İnsan kaynaklarının önemine

workshop. Touching upon the significance of human resources,

değinen Aydemir, “Şirketimizin hedeflerini gerçekleştirebil-

“The path for our Company to meet its goals is through qualita-

mesinin yolu insan kaynağının nitelik olarak geliştirilmesi,

tively enhancing and quantitatively increasing human resourc-

nicelik olarak artırılmasından geçmektedir” dedi.

es,” said Aydemir.

Çalıştayda “Şirket Organizasyonu ve Yeni Yapılanma Model-

Evaluated at the workshop were the themes of “Company Or-

leri”, “İnsan Kaynakları Yönetiminde Bilişim Teknolojilerinin

ganization and New Structuring Models,” “Use of Information

Kullanımı”, “İstihdam ve İhtiyaç Duyulan Uygun İşgücünün

Technologies in Human Resources Management”, “Employ-

Planlanması”, “Personel Eğitim ve Geliştirme”, “Ücret ve Ve-

ment and the Planning of the Required Suitable Workforce”,

rimlilik Politikası-Performans Yönetimi” ve “Kariyer Planla-

“Personnel Training and Development”, “Wage and Efficiency

ması” konuları ele alındı.

Policy-Performance Management” and “Career Planning”.
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PTT’den yeni işyerleri ve Pttmatikler
New branches and Pttmatik’s by the PTT

Yaygın hizmet ağını gün geçtikçe daha da büyüten PTT A.Ş.,

Expanding its widespread service network by the day, the

15 Ekim-15 Kasım 2017 tarihleri arasında Türkiye genelinde

PTT Corp. launched many branches and Pttmatik’s through-

pek çok yeni işyeri ve Pttmatik’in açı-

out Turkey between 15 October-15

lışını gerçekleştirdi. Afyon, Ankara,

November. 24 branches in a total

Balıkesir, Diyarbakır, Erzurum, Ga-

of 13 cities, namely Afyon, Anka-

ziantep, İstanbul, İzmir, Kahraman-

ra, Balıkesir, Diyarbakır, Erzurum,

maraş, Kastamonu, Konya, Mersin

Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kah-

ve Muğla olmak üzere toplam 13 ilde

ramanmaraş, Kastamonu, Konya,

24 işyeri; Adana, Adıyaman, Ankara,

Mersin and Muğla; 124 Pttmatik’s

Antalya, Artvin, Balıkesir, Bayburt,

in a total of 35 cities, namely Adana,

Bingöl, Bursa, Çankırı, Denizli, Edir-

Adıyaman, Ankara, Antalya, Artvin,

ne, Eskişehir, Gaziantep, Giresun,

Balıkesir, Bayburt, Bingöl, Bursa,

Gümüşhane, Iğdır, İstanbul, İzmir,

Çankırı, Denizli, Edirne, Eskişehir,

Karabük, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşe-

Gaziantep,

hir, Kocaeli, Mardin, Muş, Nevşehir,
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Iğdır,

Giresun,

İstanbul,

Gümüşhane,

İzmir,

Karabük,

Niğde, Rize, Sinop, Şanlıurfa, Şırnak, Trabzon, Van ve Yalova

Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Mardin, Muş, Nevşehir,

olmak üzere toplam 35 ilde 124 Pttmatik vatandaşın hizmeti-

Niğde, Rize, Sinop, Şanlıurfa, Şırnak, Trabzon, Van and Yalova

ne sunuldu.

were offered to citizens.

8

Dünya Engelliler Günü’ne
özel zarf ve damga

Special cover and mark for the International
Day of Persons with Disabilities
Hayatın her alanına dokunan Posta ve Telgraf Teşkilatı Ano-

The Post and Telegraph Organization Corporation (PTT Corp.),

nim Şirketi’nin (PTT A.Ş.) engelli bireylerin yaşamını kolay-

which is present in each and every single part of life, offers vari-

laştıracak çeşitli hizmetleri bulunuyor. Bununla birlikte Şir-

ous services to facilitate the lives of persons with disabilities. Ad-

ket, sosyal sorumluluk bilinciyle engelli vatandaşlarla ilgili

ditionally, the Company shows particular sensitivity in terms of

özel gün ve etkinliklere hassasiyet gösteriyor.

special days and events related to persons with disabilities.

PTT A.Ş., 3 Aralık 2017 tarihinde “Dünya Engelliler Günü”

On 3 December 2017, the PTT Corp. issued its special day cover

konulu özelgün zarfını tedavüle çıkardı. Söz konusu özelgün

with the theme of “International Day of Persons with Disabilities”.

zarfı 3 TL bedelle PTT işyerlerinde, www.filateli.gov.tr adre-

The said special day cover was put up for sale in PTT branches,

sinde ve filateli cep uygulamasında satışa sunuldu. Aynı ta-

on www.filateli.gov.tr and the philately mobile application for 3

rihte PTT Pul Müzesi Anafartalar Mahallesi Atatürk Bulvarı

TL. On the same day, a special day mark reading “International

No: 13 Ulus/ANKARA adresinde mesai saatleri içinde “Dünya

Day of Persons with Disabilities 03.12.2017 ANKARA” was used

Engelliler Günü 03.12.2017 ANKARA” ibareli özelgün zarfına

within working hours at the address PTT Stamp Museum Ana-

ait özel tarih damgası kullandırıldı.

fartalar Quarter Atatürk Boulevard No: 13 Ulus/ANKARA.
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PTT’den Denizli’ye özel anma pulu

PTT issues special commemorative stamp for Denizli
Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT A.Ş.), 8 Aralık

Post and Telegraph Organization Corporation (PTT Corp.) has

2017 tarihinde “UNESCO Dünya Miras Listesindeki Eserleri-

issued a commemorative stamp themed “Our Sites in UNES-

miz (DENİZLİ)” konulu anma pulunu tedavüle sundu. 36x52

CO’s World Heritage List (DENİZLİ)” on 8 December 2017. The

milimetre boyutundaki anma pulu 1,80 TL bedelli, söz konu-

commemorative stamp with a size of 36x52 millimeters and a

su pula ait 110x180 milimetre boyutundaki ilk gün zarfı 3 TL

first day cover for the stamp with a size of 110x180 millimeters

bedelli satışa çıkarıldı. İçerisinde toplam 8,80 TL bedelli 5

have been put up for sale with the values of 1.80 TL and 3 TL,

puldan oluşan 80x170 milimetre boyutundaki seri numara-

respectively. Also, a portfolio containing a serial numbered

lı anma bloğunun yer aldığı portföy ise 15 TL bedelli satışa

commemorative block with a size of 80x170 millimeters consist-

çıkarıldı. Anma pulu, ilk gün zarfı ve portföy PTT işyerleri,

ing of 5 stamps with the value of 8.80 TL has been put up for

www.filateli.gov.tr adresi ve filateli cep uygulamasından edi-

sale with a value of 15 TL. The commemorative stamp, first day

nilebiliyor.

cover and portfolio can be purchased at PTT branches and on

“UNESCO Dünya Miras Listesindeki Eserlerimiz (DENİZLİ)”

www.filateli.gov.tr and the philately smartphone application.

konulu anma pulu sergisi de aynı gün açıldı. Açılışta bir ko-

The exhibition themed “Our Sites in UNESCO’s World Heritage

nuşma yapan PTT A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Saim

List (DENİZLİ)” was also opened on the same day. Delivering a

İlçioğlu, “Pul koleksiyonculuğunu yaşatmak pul sergilerine

speech in the opening, “To keep stamp collecting alive, you have

önem vermekle mümkün olmaktadır” dedi.

to place great importance on stamp exhibitions,” said Saim
İlçioğlu, the Deputy Chairman of PTT Corp.’s Management
Board, in his speech during the opening.
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Millî taşıtlarımız pullarda
Our national vehicles on stamps

PTT A.Ş., “Taşıtlar” konulu ek değerli anma pulu hazırladı.

PTT Corp. has prepared a value added commemorative stamp

23 Kasım 2017 tarihinde tedavüle sunulan anma pulunda, sa-

themed “Vehicles”. The commemorative stamp that has been is-

vunma sanayimizin gururu olan, teknolojimizin ulaştığı nok-

sued on 23 November 2017 features the unmanned aerial vehicles

tayı gösteren ve tüm dünyanın gıptayla takip ettiği insansız

“Anka” and “Bayraktar,” the new generation basic trainer air-

hava araçları “Anka” ve “Bayraktar”, yeni nesil temel eğitim

craft “Hürkuş,” the attack and tactical reconnaissance helicopter

uçağı “Hürkuş”, taarruz ve taktik keşif helikopteri “Atak”, ana

“Atak,” the main battle tank “Altay,” and the patrol and anti-sub-

muharebe tankı “Altay” ve denizaltı savunma harbi ve keşif

marine warfare ship “Milgem,” which altogether demonstrate

karakol gemisi “Milgem” görsellerine yer verildi.

the level our technology has reached and have been enviously

38x38 milimetre boyutundaki anma pulu 2x(1,80 TL+10

followed by the whole world.

Kuruş), 2x(75 Kuruş+10 Kuruş) ve 2x(3,70 TL+10 Kuruş)

The commemorative stamp with a size of 38x38 millimeters has

bedelle, söz konusu pula ait 140x210 milimetre boyutun-

been put up for sale with the values of 2x(1.80 TL+10 Kuruş), 2x(75

daki ilk gün zarfı ise 14,25 TL bedelle PTT işyerlerinde,

Kuruş+10 Kuruş) and 2x(3.70 TL+10 Kuruş), and the first day

www.filateli.gov.tr adresinde ve filateli cep uygulamasında

cover for the stamp with a size of 140x210 millimeters has been

satışa sunuldu.

put up for sale with the value of 14.25 TL at PTT branches and
on www.filateli.gov.tr and the philately smartphone application.
117

Hz. Mevlana’nın 744. Vuslat Yıldönümü Pul Sergisi
The 744th Anniversary of Rumi’s Ultimate Union Stamp Exhibition
Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT A.Ş.) Hz. Mev-

Post and Telegraph Organization Corporation (PTT Corp.)

lana’yı pul sergisiyle anıyor. Konya Mevlana Kültür Merkezi/

commemorates Rumi with a stamp exhibition. “The 744th An-

KONYA adresinde 7 Aralık’ta başlayan “Hz. Mevlana’nın 744.

niversary of Rumi’s Ultimate Union Stamp Exhibition” that has

Vuslat Yıldönümü Pul Sergisi” 17 Aralık’ta sona erecek.

started on 7 December at the address of Konya Mevlana Cultur-

Ayrıca, PTT A.Ş. tarafından 17 Aralık 2017 tarihinde “Hz.

al Center/KONYA will end on 17 December.

Mevlana’nın 744. Vuslat Yıldönümü” konulu özel gün zarfı te-

In addition, PTT Corp. is going to issue a special day envelope

davüle sunulacak. Aynı tarihte sergi alanında mesai saatleri

themed “Mevlana’s 744th Ultimate Union Anniversary” on 17 De-

içinde “Mevlana’nın 744. Vuslat Yıldönümü 17.12.2017 KON-

cember 2017. On the same date, visitors of the exhibition area

YA” ibareli özel gün zarfına ait özel tarih damgası kullandı-

will have the chance to use a special date stamp with the inscrip-

rılacak.

tion “The 744th Anniversary of Rumi’s Ultimate Union 17.12.2017

Konuya ilişkin özel gün zarfı 3 TL bedelle www.filateli.gov.tr

KONYA” within the working hours.

adresinde, filateli cep uygulamasında ve sergi alanında satışa

The special day cover will be put up for sale with the value of 3

sunulacak.

TL on www.filateli.gov.tr, the philately smartphone application
and at the exhibition area.

118

25-31 Aralık 2017 tarihleri arasındaki iş günlerinde Posta Kargosu ve APS Kurye gönderileriniz yurtiçinde %25 indirimli.
Ücretsiz tebrik kartlarınızı işyerlerimizden almayı unutmayınız!
Kartlar bizden, göndermek sizden.
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KİTAP

life

BOOK

BAŞLANGIÇ
ORIGIN

DAN BROWN

İkonoloji profesörü Robert Langdon’ın

Iconology professor Robert Langdon’s for-

eski öğrencisi Edmond Kirsch, İspan-

mer student Edmond Kirsch carries out

ya’da bilimde çığır açacak ve insanoğlu-

an important event in Spain, which will

nun varoluşuna yanıt olabilecek keşfini

break new ground in science and serve

sunacağı önemli bir etkinlik gerçekleş-

as an answer to question of the creation

tirecektir. Kirsch, Langdon’ı sunumunu

of mankind. Kirsch invites Langdon to the

yapacağı Guggenheim Müzesi’ne davet

Guggenheim Museum where he will make

eder. Robert Langdon ve katılımcılar su-

his presentation. As Robert Langdon and

numu izlerken karmaşa çıkar ve Kirsch’in

the participants watch the presentation,

buluşu tehlikeye girer. Karmaşadan kur-

chaos breaks out and Kirsch’s discovery is

tulmaya ve Bilboa’dan kaçmaya çalışan

imperiled. Langdon, who tries to get out of

Langdon, Müze Direktörü Ambra Vi-

the chaos and escape Bilboa, embarks on

dal’le birlikte şifre ve sembollerle dolu bir

an adventure full of cryptoes and symbols

maceraya atılır. Esere www.pttkitap.com

with the Director of the Museum, Ambra

üzerinden ulaşmak mümkün.

Vidal. The work can be reached through
www.pttkitap.com.
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KÖRDÜĞÜM

Geçirdiği esrarengiz kaza sonucu hafıza

A young woman suffering from amnesia

AYŞE KULİN

kaybı yaşayan ve hastanede Gizem adıy-

due to a mysterious accident she has had,

la hitap edilen genç kadın hayatının en

and who is named Gizem in the hospital,

sıkıntılı günlerini yaşamaktadır. Son-

is having the most troubled days of her

radan özel bir kliniğe nakledilen Gizem

life. Later transferred to a private clinic,

geçmişini hatırlamaya çalışmakta, bu sı-

Gizem tries to recall her past and gets the

rada doktoru Orhan’dan da çokça destek

support of her doctor Orhan. However,

almaktadır. Ancak, zaman geçtikçe hafı-

recovering her memory as time passes

zası tazelenmeye başlayan Gizem kendini

by, Gizem finds herself in a life full of in-

kumpas ve entrikalarla dolu bir yaşantı

trigues and conspiracy. While facing the

içinde bulacaktır. Genç kadın bir yandan

turbulences of her country on one hand,

ülkesinin çalkantılarıyla yüzleşirken di-

the young woman struggles to survive

ğer yandan ayakta kalma mücadelesi ve-

on the other. The book can be procured

recektir. Eser www.pttkitap.com üzerin-

through www.pttkitap.com.

den temin edilebilir.
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MÜZİK
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MUSIC

SONSUZA KADAR

KALBEN

Son dönemin öne çıkan sanatçılarından

An artist who has recently come to the

Kalben’in yeni albümü “Sonsuza Kadar”

forefront, Kalben has released her latest

raflardaki yerini aldı. 13 şarkının bulun-

album. Berkant Ali İncesaraç, who takes

duğu albümde düzenlemeleri üstlenen

on the arrangements of the album that

Berkant Ali İncesaraç, söz ve müziği sa-

features 13 songs, directs the video of the

natçıya ait olan “Ben Her Zaman Sana

hit single titled “Ben Her Zaman Sana

Aşıktım” adlı çıkış parçasının klip yönet-

Aşıktım”, written and composed by the

menliğini de yapıyor. Kalben, “Sonsuza

artist, as well. In her album, Kalben also

Kadar”da söz ve müziği Nil Karaibrahim-

offers a work titled “Rüzgar”, written

gil’e ait “Rüzgar” adında bir çalışmayı da

and composed by Nil Karaibrahimgil.

dinleyicinin beğenisine sunuyor. Albü-

The album can be procured through

mü www.epttavm.com’dan temin etmek

www.epttavm.com.

mümkün.
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ANATOLIAN
FOLK-JAZZ
IMPRESSIONS

ARFANA

Arfana, Anadolu’nun halk ezgilerini gü-

Arfana offers its first album in which it

nümüzün caz melodileri ve dünya müzi-

combines folkloric melodies of Anatolia

ğinin zengin ritimleriyle birleştirdiği ilk

with jazz tunes and the rich rhythms of the

albümünü dinleyicinin beğenisine su-

world music. The group, which was found-

nuyor. Piyanist-besteci Kaan Bıyıkoğlu

ed by pianist and composer Kaan Bıyıkoğ-

ve vokalist İsmet Aydın tarafından 2016

lu and vocalist İsmet Aydın, performs

yılında kurulan grup, albümünde hem

both anonymous ballads and the works

anonim türküleri hem de Âşık Veysel,

of valuable traditional bards such as Âşık

Neşet Ertaş gibi değerli ozanların eser-

Veysel and Neşet Ertaş. In the album, the

lerini icra ediyor. Albümde iki sanatçı-

two artists are accompanied by Serhan

ya saksafonda Serhan Erkol, kemençe-

Erkol in saxophone, Elif Canfeda Gündüz

de Elif Canfeda Gündüz, kontrabas ve

in kemençe, Matthew Hall in double bass

elektrik basta Matthew Hall ve davulda

and electric bass and Ekin Cengizkan in

Ekin Cengizkan eşlik ediyor. Albümü

drums. You can purchase the album on

www.epttavm.com’dan

www.epttavm.com.

temin

etmek

mümkün.
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FİLM
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MOVIE

STAR WARS: SON JEDİ
STAR WARS: THE LAST JEDI

2015 yılında “Star Wars: Güç

In this second film of the trilogy

Uyanıyor” ile başlayan üçlemenin

which started with “Star Wars:

devamı niteliğindeki bu ikinci

Force Awakens” in 2015, we

filmde Rey’in büyük Jedi dünya-

see that the Rey makes her first

sına ilk adımını attığını ve Luke

step into the great Jedi world

Skywalker’la beraber amansız bir

and embarks on a cruel adven-

maceraya atıldığını görüyoruz.

ture with Luke Skywalker. Leia,

Bu macerada onlara Leia, Finn ve

Finn and Poe accompany them

Poe eşlik ediyor. Çekimleri İrlan-

in this adventure. Carrie Fisher,

da ve İngiltere’de gerçekleştirilen

who passed away on 25 Decem-

ve Rian Johnson’ın yönetmen-

ber 2016 also stars in the movie

liğini yaptığı filmde 27 Aralık

filmed in Ireland and England

2016’da vefat eden Carrie Fisher

and directed by Rian Johnson.

da rol alıyor.

YÖNETMEN DIRECTOR: RIAN JOHNSON
OYUNCULAR STARS: DAISY RIDLEY, JOHN BOYEGA, DOMHNALL GLEESON,
MARK HAMILL, CARRIE FISHER, ADAM DRIVER, OSCAR ISAAC, BILLIE LOURD
YAPIM PRODUCTION: ABD USA
TÜR GENRE: BILIMKURGU SCIENCE FICTION
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JUMANJİ: VAHŞİ ORMAN

JUMANJI: WELCOME TO THE JUNGLE

1995 yapımı “Jumanji”nin deva-

In this second movie, which is the

mı niteliğindeki bu ikinci filmde

sequel to “Jumanji” filmed in 1995,

bir grup arkadaş atari salonun-

a group of friends start playing

da buldukları oyunu oynamaya

the game they have found in an ar-

başlar ve kendilerini fantastik

cade and find themselves inside a

bir ormanın içinde bulur. Seneler

fantastic jungle. Four high school

sonra oyunun tekrar başlama-

friends, who turn into different

sıyla birlikte farklı karakterlere

characters as the game restarts

bürünen dört liseli arkadaş, hem

after many years, try to complete

bu fantastik oyunu tamamlama-

this fantastic game and turn back

ya hem de sağ kalıp gerçek dün-

to the real world by staying alive,

yaya dönmeye çalışacaktır. Jake

as well. Directed by Jake Kasdan,

Kasdan’ın yönetmenliğini yaptığı

the movie once again offers a fam-

film yaklaşık 20 sene sonra izle-

ily comedy to the audience after

yiciye bir kez daha eğlenceli bir

approximately 20 years.

aile komedisi vadediyor.

YÖNETMEN DIRECTOR: JAKE KASDAN
OYUNCULAR STARS: DWAYNE JOHNSON, KAREN GILLAN,
KEVIN HART, JACK BLACK, BOBBY CANNAVAL
YAPIM PRODUCTION: ABD USA
TÜR GENRE: MACERA, KOMEDI ADVENTURE, COMEDY
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Bulmaca

Hazırlayan: Mustafa Başaran

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

KASIM AYI KAZANANLARI:

life

Bulmaca
Kazananlar ve Çözümler

Yusuf Kerem, Huriye Toprak, Akif Cemil, Mustafa Ceviz, İsa Ayancık
Taşkın su
10 metre
uzunluğunda
bir ölçü
birimi

“Ludwig
van ...”
(resimdeki
müzik dahisi)

B

S

Edebiyatla
ilgili, edebiyata ilişkin
Gerçek

E D E B İ

R E E L
Takım
(kısa)
Hattatların
kağıt cilası

T K

Yol
Lübnan’ın
plaka işareti

A H A R
Bir yumurta
yemeği
Havva’nın
batıdaki adı

Bireyler,
fertler
Anlaşmazlık
(mecaz)

S

İ

İsviçre’de
bir nehir

K

Terbiyumun
simgesi
Büyük taş
kütlesi

T
Mikroskop
camı
Piyano çalan
kimse

P
Üst üste
konulmuş
şeylerden
her biri

Grönland'ın
İspanya’nın plaka işareti
plaka işareti Vurmalı
bir çalgı

İ

I K

O yer
Argonun
simgesi

1
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2

M

İ K

K N
Kumaşın
veya derinin
cilalanması

Yolcu evi

Defa
Posta Kutusu
(kısa)

Afrika’da
bir nehir
Bir işletmenin ani
batışı

Yük taşıyan
uçak veya
gemi
Çit

Ö

Cet, baba
soyu

K

Soğurma,
emme

5

Slayt

D

T
3

İ
4

Y
5

E
6

İri ve güçlü
bir maymun
türü

Bir sayı

İsyankar

İ

A

F

2

İ

Bir nota

L

E L A

A

S T

L

O N

L P

M A S

Y A N İ

N İ

Vilayet

Bir göz
rengi

A A

Y E

A R

A

K

4

Sanat

Çikolata ve
meyvelerle
yapılan bir
tür tatlı

T B

Bir iletişim
aracı

K A R G O

A A R E
Bir haber
ajansı (kısa)
Donuk
renkli

S

K E R E

İ

Long Play
(kısa)
Diyarbakır’ın
eski adı

İ

A P R E

O R A

6

Gidiş,
yürüyüş
Çizgilerle
ilgili olan

A S A L E T

T

K A T
N

Meta
Uyanık,
gözü açık

Saygı
duruşunda
boru sesi

ﬁ‹FRE KEL‹ME

A

K

E F R A T

L A M
İ

Kudret,
iktidar

E V

E T R A F

Bir nota

Soyluluk

T A R

Hane
“... Ilgaz”
(Hababam Kan bağıyla
Sınıfı yazarı) bağlı olan
kimseler

1

Gemi
omurgası

D E R A L

3

A N R

İrade dışı
kas hareketi

İstanbul’un
eski bir adı

V

O M L E T

E V E
Yanlar,
taraar
Ördekten
daha iri
bir kuş

Burgulu çivi

BEETHOVEN

ZAMANINDA

Sevdiklerinize
Özel
FOTOĞRAFINIZ

SiZDEN
PULUNUZ
PTT’DEN!

Özel anları, fotoğraflarınızı
pula dönüştürerek
ölümsüzleştirin.

