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Güçlü bir marka olabilmek kolay değildir. Emek vermek, sa-
bır göstermek, özverili ve güvenilir olmak gerekir. Elde edilen 
başarıyı sürdürebilmenin yolu ise çok çalışmaktır. Taş üstüne 
taş koydukça, hep daha iyisini hedefledikçe gelişmek ve ilerle-
mek mümkün olur. Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi 
olarak bu anlayışla hareket ediyor, ürün ve hizmetlerimizde-
ki çeşitlilik ile kaliteyi sürekli artırıyoruz. Postadan kargo- 
lojistiğe, e-ticaretten bankacılığa tüm faaliyet alanlarımızda 
yaygın, güvenilir, yüksek standartlı ve hızlı hizmet sunmaya 
büyük önem veriyoruz. Türkiye’nin en ücra köşelerine kadar 
ulaştırdığımız iş ve işlemlerimizle vatandaşlarımızın hayatı-
nı kolaylaştırırken ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam 
ediyoruz. Bununla birlikte, geldiğimiz noktayla yetinmiyor, 
bir dünya markası olma hedefimiz doğrultusunda PTT’de bir 
değişim ve dönüşüm sürecini yönetiyoruz. Bu çerçevede tüm 
faaliyet alanlarımızda birbiri ardına atılımlar yapıyoruz. 

E-ticaret, Şirketimizin öncelikli operasyonel sahaları ara-
sında yer alıyor. Günümüzde bu sektör, tüm dünyada posta 
idareleri için stratejik bir faaliyet alanı niteliği taşıyor. Ço-

Becoming a strong brand is not easy. It requires making effort, 
showing patience, being sacrificing and reliable. The way to 
maintain the success achieved, on the other hand, is to work hard.  
Development and progress can be achieved through building on 
what has already been built and always targeting for the better. 
As the Post and Telegraph Organization Corporation, we take ac-
tions with this understanding; we increase our quality through 
diversity in our products and services. We attribute importance to 
providing widespread, reliable, high standard and rapid service 
in all our fields of activity from postal services to cargo-logistics, 
from e-commerce to banking.  In our businesses and operations, 
which we convey to the back of the beyond, we continue to con-
tribute to the country’s economy while facilitating the life of our 
citizens. Moreover, we are not satisfied with the point we have ar-
rived, we manage a change and transformation process in PTT in 
line with our aim of becoming a global brand. Within this frame-
work, we make leaps forward in all our fields of activity. 

E-commerce is among our Company’s primary operational fields 
of activity. In our day, this sector is a strategic field of activity for 

Hep daha iyiyi hedefleyerek  
çalışmalarımızı sürdürüyoruz
We continue our activities by always targeting the better

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

GENEL MÜDÜR’DEN
DIRECTOR-GENERAL’S ADDRESS

life
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ğunun köklü bir geçmişe ve tecrübeye sahip olması, yaygın 
bir hizmet ağı ile güçlü adresleme sistemlerinin bulunması 
posta idarelerini e-ticarette avantajlı şekilde konumlandırı-
yor. Şirketimiz özelinde baktığımızda tüm bunlara ülkemizin 
muazzam coğrafi konumunun sağladığı imkanları da ekle-
mek gerekiyor. Kıtaları birbirine bağlayan Türkiye, e-ticaret 
hacminin artışıyla büyüyen küresel lojistik ihtiyacının kar-
şılanmasında kilit rol oynuyor. Bu da Şirketimizi e-ticarette 
bölgesel ve küresel bir aktör olarak ön plana çıkarıyor. Bugün  
4 bin 500’e yakın tedarikçi firmanın 5 milyondan fazla ürünü-
nü PTT güvencesiyle kullanıcılarla buluşturan ePttAVM.com 
ile e-ticaret platformları geliştirme altyapısı olarak son dere-
ce önemli bir işleve sahip ready2sale.com, e-ticarete atılacak 
işletmeler ile KOBİ’lerin bu alanda kolaylıkla var olabilmele-
rine imkan sağlıyor. 

Şirketimiz, e-ticaretteki bilgi ve tecrübesini çeşitli ülkelerle 
paylaşıyor, diğerleriyle de paylaşmaya hazır olduğunu ifade 
ediyor. Geçtiğimiz ay İstanbul’da gerçekleştirilen Akdeniz 
Posta Birliği (PUMed) 27. Stratejik Yönetim Kurulu Toplan-
tısı’nda da bu konu üzerinde durduk. Sektörümüzün e-ticaret 
pastasından hak ettiği payı almasını istiyorsak tüm dünya 
posta teşkilatları olarak işbirliğini artırmamız ve takım ça-
lışması yapmamız gerektiğini vurguladık. Bu konuda her tür 
desteği vermeye hazır olduğumuzu da belirttik. 

Şubat ayı ulusal ve uluslararası işbirliklerimiz açısından son 
derece verimli geçti. Dost ve kardeş ülke Katar’la diplomatik 
ilişkilerimizin tesis edilmesinin 45’inci yıldönümü anısına 
Türkiye-Katar Ortak Pulu çıkardık. Türkiye-Bosna Kardeş-
lik Gecesi vesilesiyle gittiğimiz ve Boşnak kardeşlerimizle 
kucaklaştığımız Bosna Hersek’te sıcak ve güçlü temaslar 
gerçekleştirdik. Ayrıca, spora desteğimizi sürdürerek PTT 
Erkekler Türkiye Kupası ve PTT Kadınlar Türkiye Kupası’na 
katkıda bulunmanın gururunu yaşadık. Samsun’da ise Yöne-
tim ve Değerlendirme Toplantımızı yaparak 2017 faaliyetle-
rimiz ile 2018 hedeflerimizi etraflıca ele aldık. Şirketimizin 
Mart ayındaki programı da oldukça yoğun. İdari Konsey Baş-
kanlığı’nı yürüttüğümüz Dünya Posta Birliği’nin Bern’deki 
Koordinasyon Komitesi Toplantısı, bu ayki önemli faaliyetle-
rimiz arasında yer alıyor.  

40 bin kişilik büyük PTT ailesi adına Çanakkale Zaferimi-
zin 103’üncü yıldönümünü kutluyor, Gazi Mustafa Kemal  
Atatürk ve tüm kahramanlarımızı rahmetle anıyorum.

postal administrations all over the world. That most of them have 
a rooted history and experience as well as strong addressing sys-
tems with a widespread service network puts the postal admin-
istrations in an advantageous position. When we consider our 
Company in particular, the opportunities provided by the enor-
mous geographical position of our country has to be added, as 
well. Connecting the continents, Turkey plays a key role in meet-
ing the global logistics need which has grown with the increase in 
e-commerce volume. This, in turn, brings our Company forward 
as a regional and global actor in e-commerce. ePttAVM.com, 
which brings over 5 million products of nearly 4 thousand 500 
suppliers to users under the PTT guarantee, and ready2sale.com, 
which has a highly crucial function as an e-commerce platform 
development infrastructure, ensure that companies which start 
e-commerce activities and SME’s can easily perform in this field. 

Our Company shares its knowledge and experience on e-com-
merce with several countries and expresses that it is ready to 
share them with others, as well. We also dwelled on this subject 
at the 27th Strategic Board of Directors Meeting of the Postal Un-
ion for the Mediterranean (PUMed) held in İstanbul last month. 
We emphasized that if we want our sector to get the share it de-
serves from the e-commerce pie, we have to increase our cooper-
ation as the postal administrations and we have to pull together. 
We indicated that we are ready to provide every kind of support 
on this subject. 

February was very fruitful in terms of national and internation-
al collaborations. We released the Turkey-Qatar Joint Stamp to 
commemorate the 45th anniversary of the establishment of diplo-
matic relations between the friendly and brotherly country Qa-
tar.  In Bosnia-Herzegovina, where we went on the occasion of 
the Turkish-Bosnian Fraternity Night and embraced our Bosnian 
brothers, we made warm and strong contacts.  In addition, we 
continue to support sports and took pride in contributing to the 
PTT Men’s Turkish Cup and the PTT Women’s Turkish Cup. Hav-
ing hold our Administration and Evaluation Meeting in Samsun, 
we tackled our 2017 activities and 2018 targets. Our Company’s 
March program is quite busy, as well. Included among our impor-
tant activities of this month is the Coordination Committee Meet-
ing of the Universal Postal Union, of which we are the Chair of the 
Council of Administration, that will be held in Berne. 

In the name of the great PTT family of 40 thousand, I celebrate 
the 103rd Anniversary of the Gallipoli Victory and commemorate 
Ghazi Mustafa Kemal Atatürk and all our heroes with gratitude.
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11. Kalkınma Planı Tanıtım Toplantısı
11th Development Plan Promotional Meeting

11. Kalkınma Planı Tanıtım Toplantısı, Beştepe Millet Kongre 
ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. 21 Şubat’taki toplantı-
ya Başbakan Binali Yıldırım, bazı bakanlar ve üniversiteler, 
sivil toplum kuruluşları ile kamu kuruluşlarından temsilciler 
katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan toplantıda yaptığı ko-
nuşmada küreselleşme sürecinin ülkelere büyüme ve gelişme 
yönünde önemli fırsatlar sunduğunu, bununla birlikte süre-
cin bazı tehdit ve riskleri de beraberinde getirdiğini kayde-
derek, fırsat ve riskleri dengeleyebilen ülkelerin başarı sağ-
layacağını söyledi. Acil Eylem Planı, 9 ve 10’uncu Kalkınma 
Planları, hükümet programları ve Vizyon 2023 belgelerinin 

The 11th Development Plan Promotional Meeting was held at 
the Beştepe People’s Congress and Culture Center. Attending the 
meeting on 21 February were Prime Minister Binali Yıldırım, 
certain ministers and representatives of universities, civil society 
organizations and public establishments.

In the speech he delivered at the meeting, President Recep Tayyip 
Erdoğan indicated that the process of globalization offers impor-
tant opportunities to countries in terms of growth and progress 
but that the process brings with it certain risks and threats, and 
said that those who manage to balance the opportunities and 
risks will succeed. Stating that the Emergency Action Plan, the 
9th and 10th Development Plans, government programs and the 

Güncel
Agendalife 1Güncel
Agendalife 1
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planlı kalkınma anlayışına birer örnek olduğunu dile geti-
ren Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendi geleceğini planlamayan 
milletlerin başkalarının planlarının parçası haline gelmeye 
mahkum olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan kal-
kınmanın yalnızca iktisadi alanla sınırlı olmadığının, sosyal 
ve manevi kalkınmanın da önem arz ettiğinin altını çizdi.

Konuşmasında Türkiye’nin tekstil ve tarıma dayalı bir sa-
nayiden teknoloji yoğun bir sanayiye doğru geçiş yaptığını 
belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkemizde yüksek tekno-
lojiye dayalı üretimin sanayideki payını artıracak bir atılıma 
ihtiyaç olduğuna dikkat çekti. Son 15 yılda temel göstergeler 
itibarıyla kaydedilen gelişmeyle ilgili bilgi aktaran Cumhur-
başkanı Erdoğan şunları söyledi: “2002 yılında 236 milyar 
dolar olan millî gelirimizi 2016 yılında 863 milyar dolara çı-
kardık. Bu büyüme performansımızla son 10 yılda 8,3 milyon 
ilave istihdam oluşturduk. 2002 yılında yüzde 11,3 olan bütçe 
açığının millî gelire oranını 2017 yılında yüzde 1,5 seviyesi-
ne düşürdük. Faiz giderlerinin millî gelire oranı 2002 yılında 
yüzde 14,4 iken, bu oran 2017 yılında yüzde 1,8’e gerilemiştir. 
2002 yılında yüzde 72’ye ulaşan kamu borç stokunun millî 
gelire oranını 2016 yılında yüzde 28’e kadar düşürdük. Bu 
oranla Avrupa’nın en iyi durumda olan ülkeleri arasındayız. 
2002 yılında ihracatımız neydi biliyor musunuz? 36 milyar 
dolar. 2017 yılında 157 milyar doları aşmış vaziyette.”

Vision 2023 documents are examples of an understanding of 
planned development, President Erdoğan indicated that nations 
that do not plan their own futures are bound to become parts of 
others’ plans. President Erdoğan underlined that development 
is not merely limited to the economical field, but that social and 
moral development are of importance, as well.

Indicating in his speech that Turkey has made a transition from 
a textile and agriculture-based industry to a technology-heavy 
industry, President Erdoğan remarked that there is a need for a 
leap in our country that will increase the high-technology-based 
production’s share within the industry. Relaying information on 
the progress made in the last 15 years in terms of basic indica-
tors, President Erdoğan said the following: “We increased our 
national revenue, which was 236 billion dollars in 2002, to 863 
billion dollars in 2016. With this growth performance of ours, we 
have created an additional employment of 8.3 million in the last 
decade. We decreased the ratio of the fiscal deficit to the national 
revenue, which was 11.3 percent in 2002, to 1.5 percent in 2017. 
Whereas the ratio of the interest expense to the national revenue 
was 14.4 percent in 2002, in 2017 this decreased to 1.8 percent. 
We lowered the ratio of the public debt stock to the national rev-
enue, which was 72 percent in 2002, to 28 percent in 2016. With 
this ratio, we are among the best performing countries of Europe. 
Do you know what our exportation was in 2002? 36 billion dol-
lars. As of 2017, it has exceeded 157 billion dollars.”
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Ulaştırma yatırımlarına da değinen Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, 2002 yılında toplam 6 bin 100 kilometre olan bölünmüş 
yol ağını, 2002’den sonra 26 bin kilometreye, 2002’de ülke-
mizde bulunmayan yüksek hızlı tren hatlarını 2017 yılında 
1213 kilometreye çıkardıklarını söyleyerek, inşası süren hat-
larla bu rakamın iki katına yükseleceğini bildirdi. Erdoğan, 
2002 yılında uçuşa açık havalimanı sayısının 26, bugün 55 
olduğunu, 7 yeni havalimanının yapımının da sürdüğünü kay-
detti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıda Türkiye’de yürütülen sa-
vunma projeleri, eğitim ve sağlık hizmetlerinde kaydedilen 
mesafe, şehir hastaneleri projesi, muhtemel ekonomik ve tek-
nolojik atılımlar gibi konularda bilgi aktardı.

Also touching upon transportation investments, President Er-
doğan indicated that the dual carriageway network, which 
amounted to a total of 6 thousand 100 kilometers in 2002, was in-
creased to over 26 thousand kilometers in the post-2002 period, 
and that the high-speed train lines, which were nonexistent in our 
country in 2002, were increased to 1213 kilometers in 2017, and 
notified that this figure would be doubled with the lines, the con-
struction of which are ongoing. Erdoğan indicated that the num-
ber of airports open to flights was 26 in 2002 whereas it is now 
55, also and that the construction of 7 new airports are ongoing.

In the meeting, President Erdoğan relayed information on top-
ics such as the defense projects carried out in Turkey, the pro-
gress made in education and health services, the city hospitals 
project as well as probable economic and technological leaps. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2002 yılında uçuşa açık havalimanı sayısının 
26, bugün ise 55 olduğunu, 7 yeni havalimanının yapımının da sürdüğünü söyledi.

 President Recep Tayyip Erdoğan said that the number of airports open to flights was 26 in 
2002 whereas it is now 55, and also that the construction of 7 new airports are ongoing.
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“Ekonomiden adalet hizmetlerine, eğitimden enerjiye, ulaşımdan iletişime,  
11. Kalkınma Planı için 3 bin 500 kişi emek harcadı.”

“From economy to justice services, from education to energy, from transportation to 
communication, 3 thousand 500 people put effort into the 11th Development Plan.”

“Bu planla dünyada ve Türkiye’de çok önemli 
değişiklikler yaşanacak”

11. Kalkınma Planı Tanıtım Toplantısı’nda Başbakan Binali 
Yıldırım da bir konuşma yaptı. Yıldırım, 2019-2023 dönemi 
kalkınma planının Cumhuriyet’in 100. yılını da kapsaması-
nın önemine vurgu yaptı.

Başbakan Yıldırım, ekonomiden adalet hizmetlerine, eğitim-
den enerjiye, ulaşımdan iletişime, 11. Kalkınma Planı için 3 
bin 500 kişinin emek harcadığını belirterek, “Bu yılın ortala-
rında bütün çalışmalar bitmiş olacak, daha sonra da Meclis’e 
göndereceğiz. Meclisimizin onayından itibaren plan 2019’un 
başında yürürlüğe girecek. 11. Kalkınma Planı’nın bir başka 
özelliği de şudur: Bu planın hayata geçtiği süre içinde dün-
yada ve Türkiye’de çok önemli değişiklikler yaşanacak” dedi.

“This plan will introduce very important  
changes in the world and in Turkey”

During the 11th Development Plan Promotional Meeting, Prime 
Minister Binali Yıldırım delivered a speech, as well. Yıldırım high-
lighted the importance of the fact that the development plan of the 
2019-2013 period encompasses the centenary of the Republic.

Indicating that from economy to justice services, from educa-
tion to energy, from transportation to communication, 3 thou-
sand 500 people put an effort into the 11th Development Plan, 
Prime Minister Yıldırım said, “All the work will be completed 
by mid-year, later on we will send it to the Parliament. Starting 
from the approval of our Parliament, it will be effective as of 
early 2019. Here is yet another property of the 11th Development 
Plan: During the time when this plan is put into effect, very im-
portant changes will be introduced in the world and in Turkey.”
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Alın terinden akıl terine bir dönüşüm yaşandığını, sürücüsüz 
otomobillerin artık hayal olmadığını, Sanayi 4.0, Büyük Veri, 
sanal gerçeklik gibi kavramların hayatımıza adım adım gir-
diğini kaydeden Başbakan Yıldırım, “Bu dönüşümü gerçek-
leştiremezsek gelişmiş dünyanın yaşadığı değişimin dışında 
kalacağız. Tabiri caizse ‘offline’ ülkeler arasında yerimizi ala-
cağız” diye konuştu.

Başbakan Yıldırım, 2023 hedeflerinden birinin de dünyada 
parmakla gösterilen bir ülke haline gelmek olduğunun altını 
çizerek şu değerlendirmede bulundu: “Türkiye ekonomik po-
tansiyeli ve güçlü özel sektörüyle geleceğin lider ülkelerinden 
biri olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Güçlü siyasi irade, 
güçlü liderlik ve güven Türkiye’nin gücüne güç katıyor. Ülke-
mizin potansiyelini ve bölgesel dinamiklerini, milletimizin 
girişimci ruhunu ve üretim kapasitesini harekete geçirerek 
hedeflerimizi yakalayacağız.”

Stating that a transition from the effort of the body to the ef-
fort of the mind is being experienced, driverless vehicles are 
no longer a dream and that concepts such as Industry 4.0, Big 
Data and virtual reality have step by step made it into our lives, 
Prime Minister Yıldırım said, “If we cannot realize this trans-
formation, we will be excluded from the change experienced by 
the developed world. We will take our place among the ‘offline’ 
countries, so to speak.”

Underlining that one of the 2023 goals is to become an exempla-
ry country, Prime Minister Yıldırım made the following evalu-
ation: “With its economic potential and strong private sector, 
Turkey is taking firm steps towards becoming one of the leading 
countries of the future. Strong political will, strong leadership 
and trust add to Turkey’s strength. By mobilizing the potential 
of our country and its regional dynamics as well as the entre-
preneurial spirit of our nation and its production capacity, we 
will realize our goals.”

“Türkiye ekonomik potansiyeli ve güçlü özel sektörüyle geleceğin lider ülkelerinden 
biri olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.”

“With its economic potential and strong private sector, Turkey is taking firm steps 
towards becoming one of the leading countries of the future.”



11

ELEKTRONİK 
POSTALARINIZA 
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www.pttkep.gov.tr
Kayıtlı E-Posta sistemi ile elektronik yazışmalarınız kriptolama ve dijital tanımlama özelliği kazanır. 
Zaman damgası sayesinde yazışmanın tarihi hukuken saptanır. Ayrıca sağlanan güvenlik hizmetiyle 

e-postalarınız hiçbir şekilde modifiye edilemez ve orijinalliğini korur.

›KRIPTOLAMA
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›IÇERIK SORGULAMA
›DIJITAL TANIMLAMA
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 
Gürcistan Başbakan Yardımcısı ve Ekonomik ve Sürdürüle-
bilir Kalkınma Bakanı Dimitri Kumsishvili ile bir basın top-
lantısı düzenledi. 20 Şubat’ta Bakanlık’ta gerçekleştirilen top-
lantıda iki ülke ilişkilerinin tarihî bağların da etkisiyle önemli 
ölçüde gelişme gösterdiği kaydedildi. 

Toplantıda Gürcistan’ın, Türkiye’nin Kafkaslar’daki stratejik 
ortaklarından olduğunu belirten Bakan Arslan, bu ülkeyle 
olan ticari ilişkilere de değinerek 2016’da Gürcistan’la ticaret 
hacminin 1,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleştiğini ve daha 
da gelişeceğine inandığını söyledi.

Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu’nun iki ülke arasındaki ekono-
mik işbirliğine katkı sağlayacağına dikkat çeken Bakan Ars-
lan, “Ülkelerimiz arasındaki güçlü bağları bu denli bir projey-
le taçlandırmak iki ülke için de gurur verici. Bu projeyle Asya 
ile Avrupa arasında kesintisiz bir ulaşım koridoru oluşturmuş 
olduk. Çin’den başlayıp Avrupa’ya kadar uzanan ticaretin Ba-
kü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı üzerinden gerçekleştirilmesi 
bizim önemli hedeflerimizden biri” dedi.

Minister of Transport, Maritime Affairs and Communication 
Ahmet Arslan organized a press conference with Georgian Vice 
Prime Minister and Minister of Economy and Sustainable De-
velopment Dimitri Kumsishvili. During the meeting, organized 
at the Ministry on 20 February, it was stated that considera-
ble progress has been made in the bilateral relations of the two 
countries with the influence of historical ties, as well.

Indicating at the meeting that Georgia is one of Turkey’s strate-
gic partners in the Caucasus, Minister Arslan touched upon the 
commercial relations with this country and said that Georgia’s 
commercial volume in 2016 was 1.5 billion dollars, and that he 
believes the figures will be enhanced.

Drawing attention to the fact that the Baku-Tbilisi-Kars Rail-
way will contribute to the economic cooperation between the 
two countries, Minister Arslan said, “It is a source of pride for 
both countries to crown the strong ties between our countries 
with such a project. With this project, we have established an 
uninterrupted transportation corridor between Asia and Eu-
rope. The realization of the commerce, which starts in China 
and stretches all the way to Europe, through the Baku-Tbili-
si-Kars Railway Line is one of our significant goals.”

“Gürcistan, Kafkaslar’daki 
stratejik ortaklarımızdandır”
“Georgia is among our strategic partners 
in the Caucasus”

2
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Minister of Transport, Maritime Affairs and Communication 
Ahmet Arslan inspected the Küçük Çamlıca TV-Radio Tower. 
Relaying information to journalists on the construction of the 
tower, Minister Arslan said, “We are not building this tower so 

that it becomes a symbol of İs-
tanbul, so that it offers a mag-
nificent view to its visitors. We 
are building it to eliminate the 
visual pollution caused by the 
TV and radio transmitters in the 
city, and to do things with a sin-
gle antenna instead.” Indicating 
that that being said, the 33rd and 
34th floors of the Tower would 
have an observation terrace and 

its 39th and 40th floors restaurants, Minister Arslan underlined 
that these floors would be approximately 400 meters tall. Ars-
lan added that the building would open to service in 2018.

The Tower to open this year
Kule bu yıl içinde açılıyor

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 
Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi’nde incelemelerde bulundu. 
Kule inşaatıyla ilgili gazetecilere bilgi aktaran Bakan Ars-
lan, “Bu kuleyi İstanbul’a sembol olması, gelen misafirlere 
enfes görüntü sunması adına 
yapmıyoruz. Şehirdeki TV ve 
radyo vericilerinden kaynaklı 
görüntü kirliliğini ortadan kal-
dırmak, onların yerine tek bir 
antenle bu işi görmek adına ya-
pıyoruz” dedi. Bununla birlikte 
Kule’nin 33 ve 34’üncü katla-
rında seyir terası, 39 ve 40’ıncı 
katlarında da restoranların 
yer alacağını kaydeden Bakan 
Arslan, bu katların yaklaşık 400 metre yükseklikte olacağı-
na dikkat çekti. Arslan, yapının 2018’de hizmete açılacağını 
sözlerine ekledi.

3
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Prepared to commemorate the 45th anniversary of the estab-
lishment of diplomatic relations between Turkey and Qatar, 
the commemorative stamp and first day cover themed “Tur-
key-Qatar Joint Stamp” was released on 21 February 2018. The 

promotional meeting of the Joint Stamp, 
which features the visuals of the Barzan 
Towers and Al Zubara Fort in Qatar and 
the Rumeli Fortress and Ankara Castle 
in Turkey, was held at the PTT Stamp 
Museum.

Stressing the importance of the friend-
ship between the two countries in the 
speech he delivered at the Turkey-Qatar 
Joint Stamp Promotional Meeting, PTT 
Corp. Chairman of Board and Direc-
tor-General Kenan Bozgeyik said, “For 
us, Qatar is a part of our being. Our 

friends are very valuable to us. We have shown this to one an-
other in good times and bad.” Indicating that he would like to 
share one of his memories as the Universal Postal Union Council 
of Administration Chair, Bozgeyik said, “In the Universal Post-

Turkish-Qatari friendship immortalized through “Joint Stamp”
Türkiye-Katar dostluğu “Ortak Pul”la ölümsüzleşti

Türkiye ile Katar arasında diplomatik ilişkilerin tesis edil-
mesinin 45’inci yıldönümü anısına hazırlanan “Türkiye- 
Katar Ortak Pulu” konulu anma pulu ve ilkgün zarfı 21 Şubat 
2018 tarihinde tedavüle çıkarıldı. Katar’daki Barzan Kalesi 
ve Al Zubarah Kalesi ile ülkemiz-
deki Rumeli Hisarı ve Ankara Ka-
lesi görsellerinin yer aldığı Ortak 
Pul’un tanıtım toplantısı PTT Pul 
Müzesi’nde gerçekleştirildi.

PTT A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı 
ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, 
Türkiye-Katar Ortak Pul Tanıtım 
Toplantısı’nda yaptığı konuşmada 
ülkeler arasındaki dostluğun öne-
mini vurgulayarak, “Katarımız 
bizim için canımızın bir parçası. 
Dostlarımız bizim için çok kıy-
metli. İyi günde, kötü günde, bunu her zaman birbirimize 
karşı göstermişizdir” dedi. Dünya Posta Birliği İdari Konsey 
Başkanı sıfatıyla bir anısını paylaşmak istediğini ifade eden 
Bozgeyik şunları söyledi: “2012 yılında Katar’da gerçekleşti-

4
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al Congress held in 2012 in Qatar, it was decided that the next 
congress would be held in İstanbul. By 2016, the entire West-
erners showed all kinds of effort and struggle in order for the 
Congress not to be held in Turkey. In June, they took the deci-
sion in the United Nations Security Council that the congress, 
which would be carried out in September, would not be held in 
Turkey. This decision had no legal or diplomatic basis nor jus-
tification. They were saying, ‘Turkey is not a safe country, this 
congress cannot be held’. With our President in the first place, 
our Prime Minister, our Minister of Transport, Maritime Affairs 
and Communication and our Minister of Foreign Affairs, we 
carried out a shuttle diplomacy for exactly four months. Finally, 
as our friends were Term Chair and with the help of Allah, the 
closed doors were opened. In the meeting in which the decision 
was to be taken, my Qatari friend, my brother said to me, ‘My 
dear brother, whatever it takes, we will hold this congress in İs-
tanbul’. In the Council of Administration meeting, we took that 
decision while looking into the eyes of Westerners and with the 
great support of our Qatari friends. My esteemed Ambassador 
had showed great effort in those days. I would like to once again 
express my gratitude to him. The Universal Postal Congress 
was a diplomatic victory of Turkey, but it was thanks to the 
great efforts of our Qatari friends and brothers.”

rilen Dünya Posta Kongresi’nde, bir sonraki kongrenin İstan-
bul’da yapılacağı kararlaştırılmıştı. 2016 yılına gelindiğinde 
bu kongrenin Türkiye’de yapılmaması için tüm Batılılar her 
türlü gayret ve çabayı gösterdiler. Eylül ayında gerçekleşti-
rilmesi gereken kongrenin Türkiye’de yapılamayacağına dair 
Haziran ayında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nden 
karar aldılar. Bu kararın hiçbir hukuki ve diplomatik dayana-
ğı, hiçbir gerekçesi yok. ‘Türkiye güvenilir bir ülke değildir, 
bu kongre yapılamaz’ diyorlar. Başta Cumhurbaşkanımız, 
Başbakanımız, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı-
mız ve Dışişleri Bakanımız olmak üzere tam 4 ay diploma-
si mekiği dokuduk. Sonunda, Katarlı dostlarımızın Dönem 
Başkanı olması sıfatıyla, Allah’ın yardımıyla kapanan kapılar 
önümüze açıldı. Katarlı dostum, kardeşim, karar toplantısın-
da bana, ‘Değerli kardeşim, bunun bedeli ne olursa olsun bu 
kongreyi İstanbul’da yapacağız’ dedi. İdari Konsey’de bütün 
Batılıların gözünün içine baka baka o kararı Katarlı dostla-
rımızın büyük desteğiyle çıkardık. Sayın Büyükelçimin çok 
emeği var o günlerde. Ben bir kez daha kendisine şükranları-
mı sunuyorum. Dünya Posta Kongresi Türkiye’nin diploma-
tik zaferiydi, ama bu Katarlı dostlarımız ve kardeşlerimizin 
büyük gayretiyle oldu.”

 Ortak Pul’da Katar’daki Barzan Kalesi ve Al Zubarah Kalesi ile ülkemizdeki 
Rumeli Hisarı ve Ankara Kalesi görselleri yer alıyor.

Featured on the Joint Stamp are the visuals of the Barzan Towers and Al Zubara 
Fort in Qatar and the Rumeli Fortress and Ankara Castle in Turkey.
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Türkiye ile Katar arasındaki ilişkilerin daha da gelişerek de-
vam edeceğini kaydeden Kenan Bozgeyik, “Türkiye-Katar 
Ortak Pulu’nda emeği geçen çalışma arkadaşlarıma ve Katarlı 
dostlarıma şükranlarımı iletiyorum” diye konuştu. Genel Mü-
dür Bozgeyik, tanıtım toplantısında ayrıca Katar Posta İda-
resi CEO’su Faleh Al-Naemi ile PttMessenger aracılığıyla bir 
görüşme gerçekleştirdi. 

Katar’ın Ankara Büyükelçisi Salim Mübarek el-Şafi ise  
Türkiye-Katar Ortak Pul Tanıtım Toplantısı’na katılmaktan 
memnuniyet duyduğunu belirterek şunları söyledi: “Ülkele-
rimiz arasındaki diplomatik ilişkilerin tesis edilmesinin 45. 
yıldönümü münasebetiyle Katar-Türkiye Ortak Pulu’nun çıka-
rılması töreninde bulunmaktan mutluluk duyuyorum. Bu ve-
sileyle Türk Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi ile Katar 
Postası’na bu alanda gösterdikleri çabadan ve Katar Devleti ile 
Türkiye Cumhuriyeti arasındaki ilişkilerin başka bir yönünü 
geliştirmeye aktif katkılarından dolayı teşekkür etmek isterim.

1973 yılının ülkelerimiz arasındaki diplomatik ilişkilerin te-
sisine tanıklık ettiği doğrudur. Ancak Katar-Türkiye ilişkile-
ri bir asrı aşan tarihî bir sürece dayanmaktadır. Bu ilişkiler 

Indicating that the relations between Turkey and Qatar would 
develop and continue, Kenan Bozgeyik went on to add, “I offer 
my gratitude to all my colleagues and Qatari friends who have 
put their efforts in the Turkey-Qatar Joint Stamp.” During the 
promotional meeting, Director-General Bozgeyik also talked to 
Qatar Post CEO Faleh Al-Naemi through PttMessenger.

Qatar’s Ambassador to Ankara Salem bin Mubarak Al-Shafi, on 
the other hand, stated that he is content to attend the Turkey- 
Qatar Joint Stamp Promotional Meeting and said, “I am glad 
to attend the Turkey-Qatar Joint Stamp ceremony to commem-
orate the 45th anniversary of the establishment of diplomatic 
relations between Turkey and Qatar. I would like to take this 
opportunity to thank the Turkish Post and Telegraph Organiza-
tion Corporation and the Qatar Post for the effort they made in 
this field and their contribution in developing another aspect of 
the relations between Qatar and the Republic of Turkey.

It is true that 1973 witnesses the establishment of the diplomat-
ic relations between our countries. However, the relations be-
tween Turkey and Qatar are based on a historical process of 
over one century. These relations are built on fraternity, under-
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kardeşlik, anlayış ve karşılıklı saygı üzerine inşa edilmiştir 
ve kardeş halkların ortak tarih ve medeniyetten oluşan mi-
rasına dayanmaktadır. Bu tarihsel arka plan çeşitli alanlarda 
ve başkalarının umduğundan daha hızlı bir şekilde, sağlıklı 
ve örnek ikili ilişkilerin gelişmesine yardımcı olmuştur. Ka-
tar ve Türkiye’deki posta kuruluşları ile iki ülke ilgili bakan-
lıklarının yapmış olduğu girişimler sayesinde geçmiş yıllarda 
ortak başarılar elde ederek büyük sıçramalar gerçekleştirdik.
Sadece birkaç ay önce Katar Posta Hizmetleri Şirketi ve Türk 
Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi ortak ikili girişimler 
başlatmışlardır. Bunlar arasında en öne çıkanı elektronik pazar 
girişimi olmuştur. Bu girişimin, e-ticaret ve Katarlı tüketiciye 
en az maliyet ve en hızlı şekilde Türk malının temini alanında 
kaliteli bir sıçrama gerçekleştirmesi beklenmektedir. Bu gibi 
girişimler üreticileri e-ticaret vasıtasıyla mallarını pazarlama 
ve üretimlerini artırma yolunda modern ve gelişmiş yöntemleri 
kullanması hususunda teşvik edecektir. Aynı zamanda iki ülke 
ekonomik ilişkilerinde yeni kapılar açacak ve netice itibarıyla 
iki tarafın hedeflerini gerçekleştirmesine katkıda bulunacak-
tır. Katar ve Türkiye resmî makamlarının iki ülke arasındaki 
stratejik ilişkilerin ivmesini korumak üzere büyük çaba har-
cadığına inanıyoruz. Ancak bu tek başına yetersizdir. Her iki 
ülkedeki özel sektöre gerek birbirleriyle gerekse Katar ile Tür-
kiye’deki kamu sektörü ile öz girişim ve ortaklık alanını geniş-
letmeye yönelik bir ivme kazandırmamız gerekmektedir.”

Konuşmaların ardından Türkiye-Katar Ortak Pulu, Kenan 
Bozgeyik ve Salim Mübarek el-Şafi tarafından imzalandı. 

standing and mutual respect and based on a legacy composed 
of brotherly nations’ common history and civilization. This 
historical background helped the development of the healthy 
and bilateral relations in various fields in a more rapid man-
ner than expected by others. Thanks to the initiatives taken by 
the postal administrations in Qatar and Turkey as well as the 
relevant Ministries of the two countries, we have achieved com-
mon successes and made great progresses. Just a few months 
ago, the Qatar Postal Services Company and the Turkish Post 
and Telegraph Organization Corporation started joint bilater-
al initiatives. The most prominent among these initiatives was 
the electronic market. This initiative is expected to make a pro-
gress of quality in the sense of the provision of Turkish goods to  
Qatari consumers at the lowest cost and in the most rapid man-
ner. Such initiatives will encourage the producers to promote 
their goods via e-commerce and to use modern and developed 
methods to increase their production. At the same time, it will 
open new doors for the economic relations of the two countries 
and finally for the realization of the targets of the two sides. We 
believe that the public authorities of Qatar and Turkey make 
great effort to keep the pace of the strategic relations between 
the two countries. However, it is not enough on its own. We 
have to make the private sector gain momentum in enhancing 
entrepreneurship and partnerships with the public sector both 
in Qatar and Turkey.”

Following the speeches, the Turkey-Qatar Joint Stamp was 
signed by Kenan Bozgeyik and Salem bin Mubarak Al-Shafi. 
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Türkiye destinasyonları
Destination:Turkey

Tarihin, doğanın, huzurun şehri  
Çanakkale
The city of history, nature, peace 
Çanakkale 

Emre Bozkır

life

Bazı şehirler vardır, insanı kucaklar; ilk kez 
gittiğinizde bile hiç yabancılık çekmezsiniz. 
Sanki uzun süredir orada yaşıyormuş veya 
ömrünüzün kalanını orada geçirebilirmiş 
gibi hissedersiniz. Çanakkale işte o şehirler-
den biridir; gelenlere sıcak bir hoş geldiniz 
der. Bu minik ve şirin kent, içtenliğiyle so-
kaklarını, insanlarını, tarihini, doğasını ya-
kından tanımanız için sizi keşfe davet eder. 

There are some cities that embrace you; 
even when you’re there for the first time, it 
feels familiar. You feel as if you have been 
living there for a long time or could spend 
the rest of your life there. Çanakkale is one 
of those cities; it offers a warm welcome to 
its visitors. In all its sincerity, this small and 
cute city calls you to get to know its streets, 
people, history and nature.
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Elverişli iklimi, verimli toprakları ve eşsiz 
doğasıyla Çanakkale, binlerce yıl boyunca 
çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış-
tır. Şehrin çevresinde yapılan kazılar, böl-
gede tarih öncesine uzanan yerleşimlerin 
bulunduğunu ortaya koymuştur. Bunların 
başında, tarihi MÖ 3000 yılına dayanan 
dünyaca ünlü Troia gelir. Günümüzde Tev-
fikiye köyü yakınlarında bulunan antik 
kent 1996’da tarihî millî park ilan edilmiş, 
1998’de ise UNESCO Dünya Miras Liste-
si’ne alınmıştır. Troia, Antik Çağ’da yaşa-
mış ozan Homeros’un İlyada destanında 
anlattığı Troia Savaşı’na sahne olmuştur. 
Bu savaşı konu alan 2004 yapımı “Truva” 
filminde kullanılan ve sonrasında şehre 
armağan edilen tahta at, bugün Kordon’da 
sergilenmektedir. 

With its convenient climate, fertile lands and 
unique nature, Çanakkale has hosted vari-
ous civilizations for thousands of years. Ex-
cavations carried out in the environs of the 
city have revealed prehistorical settlements 
in the region. Taking the lead among the said 
settlements is the world-famous Troy, the 
history of which goes back to 3000 BC. Sit-
uated near the Tevfikiye Village in the pres-
ent, the ancient city was declared a national 
park in 1996 and was included within the 
UNESCO World Heritage List in 1998. Troy 
is where the Trojan War, recounted by the 
ancient poet Homer in the Iliad, was waged. 
The wooden horse, which was used in the 
2004 film “Troy” which treats this war, and 
which was later gifted to the city, is exhibited 
at Kordon today.

18 Mart 2018’de sonlanacak “6 Asrın Zaferine Mektuplar” kampanyasına 
gönderilen mektuplar, PTT A.Ş. tarafından güvenle saklanacak ve 1915 Çanakkale 

Köprüsü’nün tamamlandığı tarihte alıcılarına teslim edilecek.
The letters sent to the “Letters to the Victory of 6 Centuries” campaign, which will end 
on 13 March 2018, will be kept securely by PTT Corp. and delivered to their recipients 

on the date on which the 1915 Çanakkale Bridge will be completed. 



Şehirde görülmesi gereken yerlerden bir diğeri, Çimenlik 
Kalesi’nin içinde ve etrafında yer alan Çanakkale Deniz Mü-
zesi’dir. Oldukça geniş bir koleksiyona sahip müzede, Nusret 
Mayın Gemisi görülebilecek önemli bölümlerin başında gelir. 
Şehirde ziyaret edilebilecek diğer müzeler arasında Kent Mü-
zesi ve Arşivi, Seramik Müzesi, Arkeoloji Müzesi ve Piri Reis 
Müzesi yer alır. 

Merkezden feribotla Avrupa yakasına yani Gelibolu Yarıma-
dası’na geçilir. Yarımadanın, Çanakkale Muharebeleri’nin 
cereyan ettiği güney kısmı 1973 yılında millî park ilan edil-
miştir. Gelibolu Yarımadası Tarihî Millî Parkı’nda Çanakkale 

Yet another must see in the city is the Çanakkale Naval Mu-
seum, which is situated inside and around the Çimenlik Cas-
tle. Home to a quite broad collection, the museum’s important 
sections include the Nusret Mining Ship. Other museums to be 
visited in the city include the Urban Museum and Archive, Ce-
ramic Museum, Archaeology Museum and Piri Reis Museum.

From the center, one takes the ferry to the European side, that is 
to say to the Gallipoli Peninsula. The southern part of the pen-
insula, where the Battle of Gallipoli took place, was declared 
a national park in 1973. Inside the Gallipoli Peninsula His-
torical National Park, Çanakkale Epic Promotion Center, 57th  
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Çanakkale Boğazı’nın iki yakasına kurulu Çanakkale, bu 
özelliğiyle İstanbul’la birlikte hem Asya hem de Avrupa kı-
talarında toprağı bulunan iki şehrimizden biridir. Anadolu 
yakasında bulunan şehir merkezinin kalbi Kordon’da atar. 
Burası, Çanakkale’nin en cıvıl cıvıl yeridir, aynı zamanda ha-
yatın hayhuyu içinde rahat nefes almak ve Gelibolu Yarıma-
dası’na karşı sakince vakit geçirmek için birebirdir. Merkezin 
sevilen duraklarından biri 1889 yılında yapılan Aynalı Çar-
şı’dır. “Çanakkale Türküsü”yle tüm ülkede tanınan çarşının 
çevresindeki sokaklar ve evler eski kent dokusunu hissettirir. 
1890’ların sonunda inşa edilen Saat Kulesi ise şehrin tarihî 
simgelerindendir. 

Established on the two coasts of the Dardanelles, Çanakkale – ow-
ing to this property - is one of our two cities together with İstanbul 
that have lands on both the Asian and European continents. The 
heart of the city center, which is situated on the Anatolian side, 
beats at Kordon. This is the liveliest place in Çanakkale, and is also 
perfect to get a breath of fresh air in the hustle and bustle of life 
and to spend time in peace facing the Gallipoli Peninsula. One of 
the favorite spots of the center is the Aynalı Bazaar built in 1889. 
The streets and houses surrounding the bazaar, which is known 
in the entire world with the “Çanakkale” folk song, makes you ex-
perience the ancient city pattern. Built in the late 1890s, the Clock 
Tower, on the other hand, is among the city’s historical symbols.
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Destanı Tanıtım Merkezi, 57. Piyade Alayı Şehitliği, Conkba-
yırı, Çanakkale Şehitler Abidesi, Seddülbahir Kalesi ve he-
men girişindeki İlk Şehitler Anıtı ile ağırlıklı olarak Anzak 
askerlerinin yattığı Lone Pine (Yalnız Çam) Mezarlığı ve Anı-
tı yerli ve yabancı ziyaretçilerden büyük ilgi görür. 

Tüm bunların yanında, Ege Bölgesi’nin eşsiz bir doğaya sa-
hip bu nadide şehri, keşfetmeyi ve keyifli vakit geçirmeyi 
sevenlere pek çok fırsat sunar. Şehrin, komşusu Balıkesir’le 
paylaştığı Kaz Dağları, her şeyiyle insanı bambaşka alemle-
re sürükler. Muhteşem tabiatla iç içe kamp yapmak, sadece 
bu bölgede görülen bitki ve ağaçların arasında yürümek, buz 
gibi pınarlar, bu pınarlardan beslenen dereler ve şelalelerin 
ferahlığını hissetmek yaşam enerjisi verir. Kaz Dağları, yazın 
sıcağından kaçarak rahat bir soluk almak isteyenlere adeta 
ilaç gibi gelir. 

Infantry Regiment Martyrs’ Cemetery, Chunuk Bair, Çanakkale 
Martyrs’ Monument, Seddülbahir Castle and the First Martyrs’ 
Cemetery in the entrance as well as the Lone Pine Cemetery and 
Monument, where mostly Anzac soldiers rest, receives major in-
terest from local and foreign tourists alike. 

In addition to all of that, this unparalleled city of the Aegean Re-
gion which has a unique nature, offers many opportunities to 
those who like to explore and have a fun time. The Mount Ida, 
which the city shares with the neighboring Balıkesir, takes you 
on a different realm with all its properties. Camping within the 
amazing nature, walking among endemic plants and trees, 
and feeling the freshness of the ice-cold springs and those of the 
streams and fountains originating from these springs fills one 
with the energy of life. The Mount Ida is the perfect cure for those 
who want to take a breath of fresh air from the hot of the summer.

Mehmetçiğin yaralı bir ANZAC askerini kucağında taşıdığı yerdir Çanakkale.  
Belki de bu yüzden şehrin ruhuna işlemiş bir hoşgörü hâkim hâlâ.

Çanakkale is the place where a Turkish soldier carried a wounded ANZAC soldier in his arms. 
Perhaps that’s why tolerance, which is embedded in the soul of the city, is still dominant.



Türkiye’nin sırasıyla en büyük ve üçüncü büyük adaları olan 
Gökçeada ve Bozcaada da Çanakkale’ye bağlıdır. Hem tarihî 
dokuları hem de birbirinden güzel kumsallarıyla adalarda 
kalabalıktan uzaklaşıp kafa dinlemek ve yaşadığımız coğraf-
yanın güzelliğini içimize çekmek mümkündür. Şehrin güne-
yindeki Assos ise insanı büyüleyen yerlerdendir. Behramkale 
köyünde bulunan kentin sokakları ve antik limanı, zamanda 
geçmişe doğru yolculuk yapıyormuş hissi verir. Filozof Aris-
to’nun neden ömrünün bir kısmını burada geçirdiğini anla-
mak hiç zor değildir. Assos’un devamında uzayıp giden dillere 
destan sahiller, göğün ve denizin mavisiyle doyasıya kavuş-
mayı vadeder. Asya kıtasının en batı ucu olan Babakale’de ise 
dünyanın en güzel gün batımlarından birine tanıklık etmek 
paha biçilmez bir deneyimdir.

Turkey’s biggest and third biggest islands respectively, Gökçeada 
and Bozcaada are also affiliated to Çanakkale. On these islands, 
which offer both a historical pattern and beaches each more 
beautiful than the other, it is possible to get away from the crowd 
and rest your head and to inhale the beauty of the geography in 
which we live. Situated to the south of the city, the port of Assos, 
on the other hand, is a magical place. The streets and ancient 
port of the city located in the village of Behramkale make you feel 
as if you are taking a journey through time. It is no wonder why 
the philosopher Aristotle spent part of his life here. Epic beaches 
stretching after Assos promise a satisfying union with the blue of 
the sky and the sea. Watching one of the most beautiful sunsets of 
the world at Babakale, the westernmost part of the Asian conti-
nent, on the other hand, is a priceless experience.
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Türkiye’nin sırasıyla en büyük ve üçüncü büyük adaları olan  
Gökçeada ve Bozcaada Çanakkale’ye bağlıdır. 

Turkey’s biggest and third biggest islands respectively, Gökçeada and  
Bozcaada are affiliated to Çanakkale. 
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Known as conveying traditionally carried 
out processes onto the digital medium, 
digitalization was one of the most popular 
subjects of last year. We would often come 
across mottos such as “We are carrying 
out all of our operations digitally” and 
“We are the ones to best keep up with the 
digital”. The conveyance of physical plat-
forms onto the virtual ones has become 
influential in almost every aspect of life.

When ordering food, calling a cab and 
banking operations are in question, we 
see that the word “online” starts to appear 
before everything. So much so that last 
year, a municipality even initiated an “on-
line graveyard” service. Well, what would 
be the next step after carrying things onto 

Fijital in, dijital out

Perspektif
Perspective

Phygital in, digital out

Buğra Ayan

Geleneksel yollarla yapılan işleri dijital 
ortama taşıma olarak bilinen dijitalleş-
me geçtiğimiz yılların en popüler konu-
larından biriydi. “Bütün işlerimizi diji-
tal yapıyoruz”, “Dijitale en çabuk ayak 
uyduran biziz” gibi sloganlarla sık sık 
karşılaşır olduk. Fiziksel ortamların sa-
nal ortamlara taşınması neredeyse ha-
yatın her alanında etkili hale geldi.

İnternetten yemek söylemek, taksi ça-
ğırmak, bankacılık işlemleri gerçek-
leştirmek derken her kelimenin başına 
“online” kelimesinin eklendiğini görü-
yoruz. Öyle ki geçtiğimiz yıl bir belediye 
“online mezarlık” hizmeti dahi başlattı. 
Peki, işleri dijitale taşıdıktan sonraki 
adım ne olacaktı? İnternet endüstrisi 

life
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bu sorunun cevabını yıllar önce, pek hayal edilemeyecek bir 
şekilde verdi: Sanal ortamları, fiziksel ortamlara taşımak. Bu 
ifadeyi ilk kez duyuyorsanız şaşırmanız, “Nasıl yani, tekrar 
başa mı döneceğiz?” diye sormanız çok normal. Elbette başa 
dönmeyeceğiz. Aslında olan şu: Artırılmış gerçeklik, giyile-
bilir teknolojiler, yapay zeka, oyunlaştırma, geofencing gibi 
alanların gelişmesiyle beraber artık sanal ve fiziksel ortamlar 
arasındaki sınırlar inceldi, neredeyse kalkma noktasına geldi. 
Fiziksel ortamlarda dijitalin kullanıldığı ilgi çekici pazarlama 
çalışmaları ortaya çıktı. Bu çalışmalara da “Fijital Pazarla-
ma” (Phygital Marketing) ismi verildi. Kavramın doğuşunun 
üzerinden yaklaşık 10 yıl geçmiş olmasına rağmen Fijital Pa-
zarlama Türkiye’de henüz çok fazla örneği olan bir alan de-
ğil. Bu bilinmezlik “Fijital Pazarlama” yazdığınızda arama 
motorlarının “Bunu mu demek istediniz?” diyerek “Dijital 
Pazarlama”ya yönlendirmesinden de anlaşılıyor. Bu durum, 
kendini Fijital Pazarlama alanında geliştirmek isteyenler için  
büyük bir fırsat.

the digital platform? The Internet industry answered this ques-
tion years ago, in a rather unimaginable way: Carrying virtual 
platforms onto the physical ones. If you are hearing of this ex-
pression for the very first time, it is quite normal for you to be sur-
prised and ask, “What, now? Is it back to square one?” Of course 
it is not back to square one. Here’s what’s actually going on: With 
the development of the fields such as augmented reality, weara-
ble technologies, artificial intelligence, gaming and geofencing, 
the borders between the virtual and the physical have blurred 
almost to the point of removal. Interesting marketing efforts, in 
which the digital is used in physical platforms, emerged. These 
efforts were denoted “Phygital Marketing”. Although the concept 
has been around for over 10 years, Phygital Marketing does not 
have many examples in Turkey yet. This obscurity becomes ap-
parent when search engines say “Did you mean…?” and direct to 
“Digital Marketing” when you search for “Phygital Marketing”. 
This is a tremendous opportunity for those who want to enhance 
themselves in the field of Phygital Marketing.

Fiziksel ortamlarda dijitalin kullanıldığı ilgi çekici pazarlama çalışmaları ortaya 
çıktı. Bu çalışmalara da “Fijital Pazarlama” (Phygital Marketing) ismi verildi.

Interesting marketing efforts, in which the digital is used in physical platforms, 
emerged. These efforts were denoted “Phygital Marketing”.



26

“Fiziksel ortamlarda dijital kanalların kullanılması” olarak 
da tanımlanabilecek Fijital Pazarlama’ya günlük hayattan 
örnekler verelim: Evde yoğurdunuz tükenmek üzere. Dijital 
pazarlamanın söylediği yoğurdu internetten alabileceğiniz-
dir. Fijital Pazarlama ise şunu söyler: “Satın almak istediğiniz 
yoğurdu telefonunuzdaki uygulamaya gösterin, yoğurdun size 
gelene kadar geçtiği işlemleri sıralayayım. Daha önce belirt-
tiğiniz, alerjiniz olan gıdalar ile yoğurdu karşılaştırayım ve 
ürünün sizde bir sağlık sorunu yaratıp yaratmayacağını bil-
direyim.”

Let us give daily examples to Phygital Marketing, which can 
also be defined as “Using digital channels in physical mediums”: 
You are about to run out of yoghurt at home. What digital mar-
keting will tell you is that you can buy it on the Internet. Phygital 
Marketing, on the other hand, tells you this: “Show the yoghurt 
you want to buy to the application in your phone and I will list 
you the processes it has been through until it found its way to 
you. Let me compare the yoghurt with the foods you have previ-
ously stated you are allergic to and let you know if the product 
may cause any health problems.” 

Örneği biraz daha geliştirelim: Başka bir ülkede markete gir-
diniz. Bir ürün alacaksınız ama dinî inançlarınız gereği ürü-
nün içeriğiyle ilgili sorularınız var. Ürünü telefon uygulama-
nıza gösterdiğinizde dil seçimi yapıyor ve dijital asistandan 
kendi inanç grubunuzla ilgili yardım alıyorsunuz.

Sadece yiyeceklerde değil giyeceklerde de büyük bir pazar var. 
Bir kıyafet almak üzere mağazaya girdiğinizi varsayalım. Be-
ğendiğiniz bir ürünü telefonunuza gösterdiğinizde daha önce 
tanımladığınız gardırobunuz üzerinden bir tarama yapıyor ve 
şık olmak adına o ürünü hangi kıyafetlerle birleştirebileceği-
nizi söylüyor.

Let us expand the example a little further: You went into a mar-
ket in a different country. You are about to buy something but 
you have concerns owing to your religious beliefs. When you 
show the product to your mobile application, you pick the lan-
guage and have the digital assistant help you in terms of your 
own belief group.

The market is huge not only in terms of food, but in terms of 
clothing, as well. Suppose you went into a store to buy an outfit. 
When you show a product you like to your phone, it scans your 
wardrobe and tells you what you can combine that product with 
so that you are chic.
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Fijital Pazarlama konusundaki en önemli alanlardan biri de 
oyunlaştırma. Yeryüzünün bir oyun sahasına dönüştüğü “Po-
kemon Go”da dünyaca ünlü markalar şubelerini bonus topla-
nan noktalar yapmak için oyunun yaratıcılarıyla görüşmeler 
gerçekleştirmişti. Bu oyunlaştırmanın giyilebilir teknoloji-
lerle birleştiğini hayal edin... Sokaklar, Orta Çağ modası el-
biselerle veya cadı kıyafetleriyle dolaşan “artırılmış gerçeklik 
oyuncularına” hazır olmalı. Fijital Pazarlama hızla gelişirken 
biz de markamızı bu yeni dünyaya nasıl entegre edebileceği-
mizi düşünmeliyiz.

One of the most important spheres in terms of Phygital Market-
ing is gaming. In “Pokemon Go”, in which the face of the earth 
was transformed into a playground, world-famous brands 
had carried out negotiations with the developers of the game to 
transform their branches into bonus-collecting spots. Imagine 
this gaming is combined with wearable technologies… Streets 
must brace themselves for “augmented reality gamers” walking 
around in Medieval or witch costumes. As Phygital Marketing 
continues to develop at full speed, we must consider how we can 
integrate our brand into this new world. 

Dünyaca ünlü markalar şubelerini “Pokemon Go”da bonus toplanan noktalardan 
yapabilmek için oyunun yaratıcılarıyla görüşmeler gerçekleştirmişti.

 World-famous brands had carried out negotiations with the developers of the game 
to transform their branches into “Pokemon Go” bonus-collecting spots.
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life
PTTKEP
PTTKEP

Ülkemizde dijital dönüşümün ön-
cüleri arasında yer alan Posta ve 
Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi’nin 
(PTT A.Ş.) çağı yakalayan hizmetle-
ri arasında Kayıtlı Elektronik Posta 
(KEP) dikkat çekiyor. Sistem, resmî 
yazışmaların elektronik ortamda, 
mevzuata uygun, uluslararası stan-
dartlarda ve teknik olarak güvenli 
şekilde yapılmasını sağlıyor.

One of the pioneers of digital trans-
formation in our country, the Post 
and Telegraph Organization Cor-
poration’s (PTT Corp.) contempo-
rary services include Registered 
Electronic Mail (KEP). The system 
allows for official correspondence to 
be carried out on the electronic plat-
form in compliance with the legisla-
tion, in international standards and 
technically safe.

Kağıt, arşivleme, postalama ve iş-
lem maliyetlerinin düşürülmesine 
önemli katkı sunan PTTKEP aynı 
zamanda bürokrasinin daha çabuk 
ve etkin işlemesine de yardımcı 
oluyor. Sistem kağıt kullanımını 
önemli ölçüde azalttığından çevre 
dostu nitelik taşıyor.

Contributing significantly to de-
creasing paper, archiving, posting 
and processing costs, PTTKEP also 
helps bureaucracy to run more rap-
idly and efficiently. Since the system 
considerably decreases the use of 
paper, it is environmentally friendly.

PTTKEP sistemi üzerinden gönderi-
len iletilerin içeriğine hiçbir şekilde 
müdahale edilemiyor. Ayrıca hizmet 
sayesinde e-postaların alıcıya gön-
derilip gönderilmediği, gönderilmiş-
se ulaşıp ulaşmadığı, e-postanın ne 
zaman iletildiği ve ne zaman açıldığı 
gibi kritik bilgilere erişilebiliyor. Bu 
nedenle PTTKEP gönderileri hukuki 
delil niteliği taşıyor.

The content of the messages sent 
through the PTTKEP system can in 
no way be interfered with. Addition-
ally, thanks to the service, critical in-
formation such as whether the e-mail 
was sent to the recipient or not, if it 
was sent whether the dispatch has 
reached the recipient or not, when 
the e-mail was delivered and when it 
was opened. Thus, PTTKEP dispatch 
constitutes legal proof.
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PTTKEP sisteminde elektronik ya-
zışma ve elektronik tebligat hizmet-
leri de sunuluyor. E-yazışma kurum 
ve kuruluşlar arasındaki iletişimin 
KEP altyapısıyla gerçekleştirilmesini 
sağlarken, e-tebligat ile yetkili merci-
ler tarafından hazırlanan tebligatlar 
yönetmeliğe uygun olarak, değiştiri-
lemez ve inkar edilemez şekilde alı-
cıya iletiliyor.

Within the PTTKEP system, elec-
tronic correspondence and electronic 
notification services are provided, 
as well. While e-correspondence 
ensures that the communication be-
tween institutions and organizations 
is carried out through the PTT KEP 
infrastructure, e-notification irre-
versibly and undeniably forwards 
the notifications prepared by the 
competent authorities in conformity 
with the regulation.

PTTKEP offers services such as virus 
scanning and e-mail notification free 
of charge. Additionally, when identi-
fying operation proxies per address, 
no fees are required.

PTTKEP hizmetinden faydalanmak 
isteyen bireysel kullanıcılar elektro-
nik imzaları varsa sisteme internet 
üzerinden, elektronik imzaları yok-
sa PTT Merkez Müdürlükleri’nden 
başvurabiliyor. Kurumsal ve kamu-
sal müşteriler de süreci PTT Merkez 
Müdürlükleri’nde yürütüyor.

PTTKEP kapsamında virüs tarama, 
e-posta bildirimi gibi hizmetler üc-
retsiz olarak sunuluyor. Ayrıca adres 
başına ilave işlem yetkilileri tanım-
lanırken de herhangi bir ücret talep 
edilmiyor.

Individual users who want to benefit 
from the PTTKEP service can apply 
online if they have an electronic sig-
nature and if not through the PTT 
Central Directorates. Corporate and 
public customers carry out the pro-
cess at the PTT Central Directorates, 
as well.
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Daha iyi adresleme*
Better addresses

Posta adresleri dünyanın her yerinde çeşit-
li formlar alırlar ve bir ülke içinde de çok 
sayıda varyasyonları mevcuttur. Her ülke 
kendi posta adreslerini kendisi belirler ve 
bu doğrultuda sayısız sistem geliştirilmiş-
tir. (...) Posta adreslerinin geniş küresel çe-
şitliliği içinde, daha iyi posta adreslerinin 
karakteristik nitelikleri üzerinde hemfikir 
olunabilir. (...)

Kısaca ifade etmek gerekirse daha iyi adres-
ler yerel halk tarafından anlaşılabilir, kabul 
edilebilir ve hiyerarşiktir; hatlar ve unsur-
lar en geniş coğrafi birimden en küçüğüne 

Postal addresses take many forms around 
the world and can have several variations 
within a country. Each country defines its 
own postal addresses itself, and numer-
ous systems have developed.(...) Within the 
broad variety of postal addresses globally, 
characteristics of better postal addresses 
can be agreed (...)

Briefly, the better addresses are under-
standable and acceptable to the local pop-
ulace and are hierarchical, with the lines 
and elements arranged from the largest 
geographic unit to the smallest. They pro-
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doğru sıralanır. Bu adresler her teslimat noktası için benzersiz 
bir tanım sunar, bölge ve muhiti gösteren ve bir elektronik alet 
tarafından yorumlanmaya gerek duymayan mantıksal bir yapı-
ya uyan bir posta kodu ihtiva ederler. Aynı zamanda hataların 
çözümü için bir miktar yedekleme barındırır ve yeni adreslerin 
nasıl oluşturulacağını ve adreslerin nasıl yazılması gerektiğini 
belirten ulusal standartlarla uyum gösterirler. (...)

vide a unique identification of each delivery point, include a 
postal code that indicates the region and the locality and fol-
low a logical structure that does not require interpretation by 
an electronic device. They also contain some redundancy to al-
low for error resolution, and comply with national standards, 
which specify how to create new addresses and how addresses 
should be written. (...)

Adresler posta, mektup ve koli teslimatından daha fazlası 
için kullanıldığından hükümet işleri ve ticari işler bakımın-
dan resmî kimlik tespiti, oy kullanma için kayıt olma, banka 
hesabı açma, hizmet bağlantılarını düzenleme ve daha birçok 
konuda ayrı bir önem kazanırlar. (...) Adreslerin diğer kulla-
nımları bir zamanlar tali öneme sahipti ama artık güvenlik 
kaygıları dünyanın her yerinde arttığından, bunların önemi 
de arttı. Yeni adresler geliştirirken veya hâlihazırda mevcut 
olanları değiştirirken bu tali kullanımlardan faydalanabile-
cek grupların hesaba katılması gelişimin masraf ve gayretle-
rinin çoklu oluşumlar arasında paylaştırılması ve dağıtılma-
sına yardımcı olabilir. (...)

Since addresses are used for much more than the delivery of 
mail, letters and packages, they acquire an importance in gov-
ernmental and commercial spheres for official identification, 
registering to vote, opening bank accounts, arranging utility 
connections and much more. (...) Other uses were once second-
ary, but have become increasingly important as security con-
cerns have grown around the world. When introducing new 
addresses or modifying existing ones, taking into account the 
groups that may benefit from these secondary uses can spread 
the cost and effort of development and deployment among 
multiple entities. (...) 

Her ülke kendi posta adreslerini kendisi belirler. Bu doğrultuda  
sayısız sistem geliştirilmiştir.

Each country defines its own postal addresses itself, and numerous  
systems have developed.
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Mektup veya koli gönderen taraf için bir posta adresinin “iyi” 
olarak nitelenebilmesi için “teslim edilebilir” olması gerekir. 
İdeal olarak bunun anlamı adresin eksiksiz, doğru ve güncel 
olmasıdır. (...) Bir gönderici olarak bu kriterlerin tamamını uy-
gulamak karmaşık olabilir; özellikle de dünyanın her yerinde 
farklı adres türleri ve formatları kullanıldığından uluslarara-
sı adresler söz konusu olduğunda. Bu kriterleri uygulamanın 
avantajı, bir adresin ülkenin adresleme kurallarına uyması ha-
linde “geçerli”, bir posta teslimat noktası olarak tasdik edilmesi 
halinde de “onaylı” şeklinde işaretlenebilmesidir. (...)

Adreslerin mantıksal bir yapısının olması, gönderilerin otoma-
tik işleme ve ayırma süreçlerinin programlanmasını daha kolay 
kılar. Şayet ayırma otomatik değilse ve kişilerce yapılıyorsa, bu 
kişilerin işlerini etkin olarak yapabilmeleri için adres yapısı-
nı ve onun ülkenin teslimat sistemiyle ilişkisini anlayabilmesi 
olmazsa olmazdır. Eğer adres sistemi yerel halk tarafından da 
anlaşılıyorsa bu, hem adreslerin kullanımını kolaylaştırabilir 
hem de onların farklı kullanım alanlarına katkı sağlayabilir. (...)

Adreslere ilişkin bilgi, sunulan yerel hizmetlerle ilgili malumat 
sayesinde yerel ekonomik faaliyeti geliştirir ve insanların müş-
terek özelliklerini görüp deneyim ve fırsat alışverişinde bulun-
masını sağlar.

To a mailer of letters or packages, a postal address must be de-
liverable to be considered ‘good’. Ideally that means it is com-
plete, correct and current. (...) Applying these criteria as a mail-
er can be complicated, particularly for international addresses, 
with the broad range of address types and formats that are used 
worldwide. The advantage of applying these criteria is that an 
address can be marked as ‘valid’ if it adheres to the country’s 
addressing rules, and ‘verified’ if confirmed as a postal delivery 
point. (...)

A logical structure to addresses makes the automated process-
ing and sorting of mail easier to program. If sorting is not au-
tomated but done by people, it is imperative that those people 
can understand the address structure and its relationship to 
the country’s mail delivery system, to be able to sort the mail 
efficiently. If the logic of the addresses is also understood by the 
local populace, it can both facilitate the use of the addresses and 
help with other uses of addresses. (...)

This information improves local economic activity through a 
knowledge of locally available services, and helps people to see 
what they have in common and exchange experiences and op-
portunities.

* Makale, Postal and Parcel Technology International dergisinin Ocak 2018 sayısında  
yayımlanmış ve derginin izniyle kullanılmıştır.

* The article was published in the January 2018 issue of the Postal and Parcel Technology 
International magazine and is used with the permission of the magazine.

Adreslerin mantıksal bir yapısının olması, gönderilerin otomatik işleme ve ayırma 
süreçlerinin programlanmasını daha kolay kılar.

A logical structure to addresses makes the automated processing and sorting  
of mail easier to program. 
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PTT, Dünya Posta Birliği İdari Konsey Başkanı’dır.
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life

It is known that coffee arrived in our lands 

from Yemen, so much so that once in Anato-

lia, many people would close their coffee cups 

by reciting a prayer for the soul of the Yemeni 

Sheikh Shazili. Having first started to be con-

sumed in İstanbul in the early 16th century, cof-

fee was also used for medical purposes at the 

time. However, since the caffeine it contains 

gives high energy, this drink was banned from 

time to time for various reasons. All coffee 

houses were shut down, and people who were 

caught drinking coffee were sentenced grave-

ly. Fortunately, the ban was reversed with the 

fatwa of the Sheikh al-Islam and coffee started 

to be consumed again in our country.

Kahvenin topraklarımıza Yemen’den geldiği 
biliniyor. Öyle ki bir zamanlar Anadolu’da 
pek çok insan kahve fincanını 14. yüzyıl 
sonlarında yaşamış Yemenli Şeyh Şazili’nin 
ruhuna Fatiha okuyarak kapatırmış. 16. 
yüzyılın başlarında ilk defa İstanbul’da tü-
ketilmeye başlayan kahve o dönemde tıbbi 
amaçla da kullanılmış. Ancak içeriğindeki 
kafeinin yüksek enerji vermesi sebebiyle bu 
içecek dönem dönem çeşitli gerekçelerle ya-
saklanmış. Bütün kahvehaneler kapatılmış, 
kahve içerken yakalanan kişiler ağır cezalara 
çarptırılmış. Neyse ki bir süre sonra Şeyhü-
lislam fetvasıyla yasaktan geri dönülmüş ve 
kahve ülkemizde yeniden tüketilmeye başla-
mış.

Bir zamanların yasaklısı
Once banned

A must when asking for a girl’s hand in marriage, mostly pre-
ferred with foam and the favorite of enjoyable chats… We have 
compiled the less known facts about Turkish coffee for you. 
Hope you enjoy with a foamy cup of coffee…

Kız isteme merasiminin olmazsa olmazı, köpüksüzü pek rağ-
bet görmeyen, keyifli sohbetlerin baş tacı... Türk kahvesinin 
az bilinenlerini sizler için derledik. Bol köpüklü bir kahve eş-
liğinde okumanız dileğiyle...

İlginç bilgiler
Interesting facts
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One of the criteria for making good coffee is 
making it with lots of foam. That many Inter-
net sites feature recipes on how to make foamy 
Turkish coffee is an indication of this fact. Well 
then, if a labored coffee does not have foam, is it 
still not tasty? No. For one of the secrets to ideal 
coffee is its foam. A foamy coffee is an indicator 
that you have correctly adjusted its consisten-
cy, that is to say the ratio of the water to the 
coffee. Forming a layer on top, the foam also 
prevents the loss of heat, so you sip a hot cup 
of coffee.

Güzel kahve pişirmenin ölçütlerinden biri de 
bol köpüklü olması. Pek çok internet sitesinde 
bol köpüklü Türk kahvesini nasıl pişireceğini-
ze dair tarifler bulunması bunun bir gösterge-
si. Peki, büyük emekle pişirilmiş bir kahvenin 
köpüğü bulunmasa lezzetli olmaz mı? Hayır. 
Çünkü ideal kahvenin lezzet sırlarından biri de 
köpüğü. Kahvenin köpüklü olması kıvamını, 
yani su ve kahve oranını doğru ayarladığınızın 
göstergelerinden. Üstte bir tabaka oluşturan 
köpük kahvenin ısı kaybını da önlüyor, içece-
ğinizi sıcacık yudumluyorsunuz.

Köpüklüsü neden makbul?
Why foamy?
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Have you ever wondered why coffee is served 
with a glass of water or sherbet? Rumor has 
it that the reason for this traditional way of 
serving is the Turkish hospitality and kind 
thoughts. The rumor goes on to say that in the 
olden days, when people visited each other’s 
homes, they wouldn’t be asked whether they 
were hungry or not so as not to embarrass 
them. Instead, they would be served water 
and coffee; when a guest would go for the 
water first instead of the coffee, this would 
be interpreted as them being hungry. Now-
adays, experts suggest that coffee should be 
consumed with water, the reason being the 
fact that coffee has an ingredient called oxa-
late that can cause kidney stones. Consuming 
coffee with water facilitates the discharge of 
oxalate from the body.

Kahvenin yanında neden bir bardak su veya 
şerbet ikram edildiğini hiç merak ettiniz mi? 
Gelenekselleşmiş bu servis şeklinin sebebi 
rivayete göre Türk misafirperverliği ve ince 
düşünce. Rivayet odur ki, eskiden evlere mi-
safir geldiğinde onları mahçup etmemek için 
aç olup olmadıkları sorulmazmış. Kahve ve 
su ikram edilirmiş; misafirin ilk olarak kah-
veyi değil de suyu tercih etmesi onun aç ol-
duğuna yorulurmuş. Günümüzde uzmanlar 
da kahvenin suyla tüketilmesi gerektiğini 
söylüyor. Bunun nedeni kahvenin oksalat 
adı verilen, böbrek taşına sebep olabilen bir 
madde içermesi. Kahvenin suyla birlikte tü-
ketilmesi oksalatın vücuttan atılmasını ko-
laylaştırıyor.

Bir bardak su olmazsa olmaz
Essential: A glass of water
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Third generation coffee shops; machines, in 
which you throw coins and get your coffee in 
a paper cup; instant coffee sachets… Coffee is 
consumed in many different ways in the world. 
However, Turkish coffee stands out from other 
types with its various properties. Our coffee is 
among the numbered types of coffee that are 
made by boiling, that is to say in the traditional 
manner. Moreover, it is the only coffee on the 
face of the earth that is served with its grounds. 
Since the grounds sink to the bottom, it is said 
to be healthier when compared to other types 
of coffee. Yet another distinguishing feature of 
Turkish coffee is its presentation. For all these 
reasons, “Turkish Coffee Culture and Tradi-
tion” is inscribed on the UNESCO Intangible 
Cultural Heritage List since 2013.

Üçüncü nesil kahve dükkanları, bozuk para 
atarak bir dakikadan az süre içinde karton 
bardakta kahve aldığımız makineler, hazır 
kahve poşetleri... Kahve dünyada pek çok şe-
kilde tüketiliyor. Ancak Türk kahvesi çeşitli 
özellikleriyle diğer kahvelerden ayrılıyor. Bi-
zim kahvemiz kaynatılarak, yani geleneksel 
yöntemle pişirilen sayılı kahvelerden. Ayrıca 
telvesiyle birlikte ikram edilen dünya üzerin-
deki tek kahve. Telvesi dibe çöktüğü için diğer 
kahvelerden daha sağlıklı olduğu da söyleni-
yor. Türk kahvesini diğerlerinden ayıran baş-
ka bir özelliği ise sunumu. İşte bu nedenlerle 
“Türk Kahvesi Kültürü ve Geleneği”, 2013 yı-
lından bu yana UNESCO Somut Olmayan Kül-
türel Miras Listesi’nde bulunuyor.

Kültürel mirasımız
Our cultural heritage
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The month of March has arrived. With 
it, the spring. The earth is slowly wak-
ing up from its sleep, the nature is re-
newing, trees are blossoming in full 
colors, the face of the earth is adorned 
in the thousand shades of green and 
the Sun smiles upon the earth with all 
its warmth. With the reanimation of 
the nature, Nowruz, which has made 
a place for itself in many societies and 
which is known as our oldest feast, her-
alding abundance and fertilty, is about 
to knock on our doors…

Coined with the Farsi words “nev” 
(new) and “ruz” (day, daylight), Now-
ruz can be translated fully as “newday”. 
Known with the names of “Nevruz-i 

Baharın, coşkunun ve renklerin bayramı 
Nevruz
The feast of spring, fervor and colors
Nowruz

Hidayet Ergün

Ve işte mart ayı geldi. Kendisiyle bir-
likte baharı da getirdi. Toprak uyku-
sundan yavaş yavaş uyanıyor, doğa 
yenileniyor, ağaçlar rengarenk çiçek 
açıyor, yeryüzü yeşilin binbir tonuna 
boyanıyor ve güneş tüm sıcaklığıy-
la yeryüzüne gülümsüyor. Doğanın 
canlanmasıyla birlikte birçok top-
lumda kendine yer etmiş, bizlerin de 
en eski bayramı olarak bilinen bolluk 
ve bereketin habercisi Nevruz kapı-
mızı çalmak üzere…

Farsça sözcükler olan “nev” (yeni) ve 
“ruz” (gün, gün ışığı) kelimelerinin 
birleşiminden oluşan Nevruz, dilimi-
ze tam manasıyla “yenigün” olarak 
çevrilebilir. Anadolu’da “Nevruz-i 

life
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Sultan”, “Gün Dönümü”, “Yumurta Bayramı” ve “Mart Doku-
zu” gibi adlarla bilinen ve Türklerin (Göktürklerin) demirden 
dağı eritip Ergenekon’dan çıktıkları günü temsil eden Nevruz, 
eski İran takvimlerine göre yılın ve baharın başlangıcına, 
Miladi takvime göre ise Mart’ın 21’ine denk gelen gündür. Bu 
tarihten itibaren güneş, kuzey yarımkürede etkisini hissettir-
meye başlar.

Tarihî kaynaklara göre Türkler, 12 hayvanlı takvimlerinde 
yılbaşını 21 Mart olarak belirlediler. Selçuklu Sultanı Melik-
şah’ın Ömer Hayyam’a hazırlattığı Celali takvimde de yılbaşı 
21 Mart’a tekabül etmektedir. Kaşgarlı Mahmud’un Divanü 
Lügati’t Türk adlı eserinde Nevruz’un Türklerin yılbaşısı ol-
duğu ve hemen hemen bütün Türk kavimlerinde büyük bir 
coşku ve heyecanla kutlandığı belirtilir.

Eski zamanlarda Nevruz hazırlıkları bir gün öncesinden baş-
lar, temizlikler yapılır, yemekler hazırlanırdı. Nevruz’da yeni-
len yiyecekler arasında ıspanaklı börek, lokum, leblebi, şeker, 
soğan kabuğuyla boyanmış yumurtalar vardı. Nevruz sabahı 
erkenden kalkılır, önceki gün yıkanan temiz elbiseler giyilir, 

Sultan” (Sultan’s Nowruz), “Gün Dönümü” (Solstice), “Yumurta 
Bayramı” (Egg Feast) and “Mart Dokuzu” (Ninth of March) in 
Anatolia and representing the day when the Turks (Gökturks) 
melted the mountain of iron and emerged out of Ergenekon, Now-
ruz falls on the beginning of the year and the spring according to 
ancient Persian calendars and on the 21st of March according to 
the Gregorian calendar. From this day on, the Sun’s effect starts 
to be felt in the northern hemisphere.

According to historical resources, the Turks determined the be-
ginning of the new year as 21 March in their calendar of 12 ani-
mals. In the Celali calendar, commissioned by the Seljuqid Sultan 
Malik-Shah to Omar Khayyam, the new year corresponds to 21 
March, as well. Written by Mahmud al-Kashgari, Diwan Lughat 
al-Turk (Compendium of the Languages of the Turks) states that 
Nowruz is the new year for the Turks and that it is celebrated with 
fervor and excitement in almost all Turkish tribes.

In the olden days, the preparations for Nowruz would start the 
day before, houses would be cleaned and meals would be cooked. 
Food eaten in Nowruz included spinach börek, Turkish delight, 

Tarihî kaynaklara göre Türkler, 12 hayvanlı takvimlerinde yılbaşını  
21 Mart olarak belirlediler. 

According to historical resources, the Turks determined the beginning of  
the new year as 21 March in their calendar of 12 animals.
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yapılan yemeklerle birlikte mezarlık 
ziyaretlerine gidilirdi. Mezar başla-
rında kahve pişirilir, sohbet edilir-
di. Sonrasında hep birlikte yemek 
yenir, şarkılar türküler söylenir, 
bilenler saz çalardı. Ağaçlara salın-
caklar kurulur, çocuklar o dönem-
de “bayrak” adı verilen uçurtmalar 
uçururdu. Yine çocukların ve genç-
lerin çok sevdiği “köse” adı verilen, 
tiyatro benzeri oyunlar oynanırdı. 
Hemen hemen bütün Türk topluluk-
larında görülen “sinsin” adlı oyun 
ise günün en önemli gösterisiydi. Bu 
oyunda bütün halk meydanda top-
lanır ve büyük bir ateş yakılırdı. Er-
keklerden birinin ateşin etrafında 
dolanmasıyla başlayan oyun diğe-
rinin onu kovalaması ve birbirlerin-
den kaçarken de ateşin üzerinden 
atlamaları şeklinde devam ederdi. 
Ateşin kötülüklerden arındırdığına 

roasted chickpeas, candy and eggs 
colored with onion skin. People would 
get up early on the morning of the 
Nowruz, put on their clean clothes 
washed the day before, and visit 
cemeteries together with the dishes 
cooked. They would make coffee and 
chat by the graves. Later on, meals 
would be eaten all together, songs 
would be sung and those who knew 
how to play an instrument would 
perform. Swings would be set up be-
tween trees, and children would fly 
kites, which were back then called 
“flags”. Also adored by children 
and the youngsters, a game called 
“köse” resembling the theater would 
be played. The game called “sinsin”, 
which is common to almost all Turk-
ish societies, was the most important 
show of the day. As part of this game, 
everyone would gather in the square 

Birleşmiş 
Milletler, 2010 

yılından itibaren 
21 Mart gününü 
“Dünya Nevruz 

Bayramı” 
olarak ilan etti.

From 2010 on, 
the United 

Nations declared 
the day of 21 

March “World 
Nowruz Day”.
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ve hastalıklardan koruduğuna inanılırdı. Bu günde küsler ba-
rışır, suçlular affedilirdi. Herkes birbirini güler yüzle karşılar, 
sağlık ve mutluluk temennisinde bulunurdu. 

Osmanlı İmparatorluğu döneminde Nevruz, halk arasında 
olduğu kadar devlet kademelerinde de oldukça önemliydi. 
Şairler “Nevruziye” adlı şiirler yazar, hekimbaşı o güne özel 
Nevruz macunu yaparak padişahtan Nevruz bahşişi alırdı. 
Osmanlı ailesinin bağlı bulunduğu Kayı Boyu’nun Karakeçili 
Aşireti, Nevruz günü Ertuğrul Gazi türbesinin başında topla-
narak bayram yapardı. Padişah da bu eğlenceye katılır, ora-
daki halkın bayramını kutlardı. Bu sebeple bu güne “Nevruz-i 

and a fire would be set. The game, which started when one of the 
men paced around the fire, would continue as others chased him 
and they jumped over the fire as they went after one another. Fire 
was believed to relieve one of evil and protect against illnesses. 
People would make peace on this day, and criminals would be 
pardoned. Everyone would greet each other with a smiling face, 
and wish for health and happiness.

During the time of the Ottoman Empire, Nowruz was as signif-
icant among the public as it was among the state ranks. Poets 
would write poems called “Nevruziye”, and the chief physician 
would prepare the special Nowruz paste and receive a Nowruz 

Sultani” de denirdi. Yine II. Abdülhamid zamanında Ertuğrul 
Gazi’yi anma törenleri de Nevruz’a denk getirilirdi.

Kurtuluş Savaşı yıllarında dahi birlik beraberlik içinde olmak 
ve halkın moralini yüksek tutmak amacıyla Nevruz kutlanır-
dı. Atatürk, 22 Mart 1922 tarihinde Ankara’nın Keçiören il-
çesinde düzenlenen Nevruz şenliklerine katılım göstermişti.

2009 yılında Türkiye, Azerbaycan, Hindistan, İran, Kırgızis-
tan, Pakistan ve Özbekistan Nevruz’un UNESCO Somut Ol-
mayan Kültürel Miras Listesi’ne alınması için başvuruda bu-
lundu ve başvuru olumlu sonuçlandı. Birleşmiş Milletler, 2010 
yılından itibaren 21 Mart gününü “Dünya Nevruz Bayramı” 
olarak ilan etti.

En değerli kültürel miraslarımızdan sayılan bu bayramı unut-
mamak, nesiller boyu aktarmak temennisiyle... Baharınız 
kutlu olsun!

tip from the sultan. The Karakeçili Tribe of the Kayı Clan, with 
which the Ottoman family was affiliated, would gather around 
the tomb of Ertuğrul Ghazi and have a feast. The sultan would 
also be in attendance, and congratulate the public. Thus, this day 
was also called “Nevruz-i Sultani” (Sultan’s Nowruz). During the 
time of Abdulhamid II, as well, the commemoration ceremonies 
of Ertuğrul Ghazi were made to collide with Nowruz.

Even during the years of the War of Independence, Nowruz was 
celebrated to remain in unity and to boost the public morale. 
Atatürk had attended the Nowruz feast organized in Ankara’s 
Keçiören district on 22 March 1922.

In 2009, Turkey, Azerbaijan, India, Iran, Kyrgyzstan, Pakistan 
and Uzbekistan filed an application for Nowruz to be included 
in the UNESCO Intangible Cultural Heritage List, and the appli-
cation resulted positively. From 2010 on, the United Nations de-
clared the day of 21 March as “World Nowruz day”.

Hoping that we never forget this feast, one of our most valuable 
cultural heritages, and pass it on for generations… Happy spring!
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Çanakkale Zaferi pulları

Filateli
Philately

Gallipoli Victory stamps

Gökçe Doru

Çanakkale Savaşları, yakın dönem Türk 
tarihinde büyük bir kahramanlık örneği-
dir. Dünyaya hâkim olmak isteyen güçle-
re karşı kazanılan bu zafer, üstün savaş 
becerilerine sahip Türk subayları ve geri 
dönmeyi düşünmeyen Mehmetçiğin yedi 
düvele verdiği bir tarih dersi gibidir. 

“Son centilmen savaşı” olarak da nitelenen 
bu olayda Türkler, yalnızca üstün cesaret 
örneği sergilememiş, nasıl hakça savaş-
tığını tüm dünyaya göstermiştir. Çanak-
kale Savaşları’nın hiç şüphesiz en önemli 
isimlerinden biri de Anafartalar Grubu 
Komutanı Kıdemli Kurmay Albay Musta-
fa Kemal’dir. Mustafa Kemal’in savaştan 
yaklaşık 20 yıl sonra ölen askerlere ve on-
ların annelerine hitaben sarf ettiği sözler, 
onun yalnızca muazzam bir asker ve dev-
let adamı değil, ne denli asil, hümanist 
ve düşmana bile saygısı olan muhteşem 
bir insan olduğunu gözler önüne serer: 

The Gallipoli Battle is a colossal example 
of bravery in the near Turkish history. This 
victory, won against the powers that want-
ed to rule over the world, is like a history 
lesson given to the entire world by the Turk-
ish officers who possessed superior battle 
skills and the Turkish soldier that did not 
think about coming back.

In this event, also deemed the “last gentle-
men’s war”, the Turks did not only display 
utmost courage, but also showed the entire 
world how fair they fought. Without doubt, 
one of the most significant figures of the 
Gallipoli Battle is Commander of Anafar-
talar Group Senior Staff Colonel Mustafa 
Kemal. Words uttered for the fallen soldiers 
and their mothers by Mustafa Kemal al-
most 20 years after the war reveal that he 
was not only an extraordinary soldier and 
man of state, but also what an amazing hu-
man being he was who was a noble human-

life

Çanakkale 
Savaşları’nı bizzat 

yaşamış PTT A.Ş., bu 
önemli zaferi çeşitli 

yıllarda pullara 
konu etmiştir.

Having itself 
experienced the 

War of Gallipoli, PTT 
Corp. has treated 

this important victory 
in stamps throughout 

the years.
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“Bu memleketin toprakları üstünde kanlarını döken kah-
ramanlar! Burada dost bir vatanın toprağındasınız. Huzur 
ve sükun içinde uyuyunuz. Sizler Mehmetçiklerle yan yana, 
koyun koyunasınız. Uzak diyarlardan evlatlarını harbe gön-
deren analar! Gözyaşlarınızı dindiriniz. Evlatlarınız bizim 
bağrımızdadır, huzur içindedirler ve huzur içinde rahat rahat 
uyuyacaklardır. Onlar bu toprakta canlarını verdikten sonra 
artık bizim evlatlarımız olmuşlardır.”

İstiklalde ve istikbalde...

Türkiye’nin en eski ve en köklü kurumlarından PTT A.Ş., 
Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerinde yaşanan tüm 
savaşlara tanık olmuş, bu savaşlarda önemli misyonlar üst-
lenmiştir. Belki de en zor misyon, Çanakkale Muharebeleri 
sürerken asker ailelerine mektup taşıyan postacıların olmuş-
tur. Onlar sevinçten çok umut, özlem, hüzün ve veda taşı-
mıştır.

“İstiklalden istikbale” her zaman milletle el ele vermiş ve Ça-
nakkale Savaşları’nı bizzat yaşamış PTT A.Ş., bu önemli zafe-
ri çeşitli yıllarda pullara konu etmiştir. Çanakkale Zaferi’nin 
yıldönümlerinde basılan pullar Türk filatelisinde önemli bir 
yer tutar. Bunun yanı sıra Çanakkale Savaşları devam eder-
ken de bu temaya sahip pullar tedavüle sunulmuştur. Cephe-
deki askerler, savaşa gitmek üzere ailesiyle vedalaşan asker 
gibi betimlemelere sahip olanlarla birlikte Gelibolu haritası 
ve söz konusu dönemin padişahı Sultan V. Mehmed portresi-
nin bulunduğu pullar savaş sürerken basılmıştır.

ist with had respect even for the enemy: “Those heroes that shed 
their blood and lost their lives! You are now lying in the soil of a 
friendly country. Therefore rest in peace. You are side by side, 
in the bosom of the Turkish soldier. You, the mothers who sent 
their sons from faraway countries! Wipe away your tears. Your 
sons are now lying in our bosom and are in peace and shall rest 
in peace. After having lost their lives on this land, they have be-
come our sons, as well.”

In independence and in freedom…

One of the oldest and most rooted institutions of Turkey, the 
PTT Corp. has bore witness to all of the wars waged in the final 
stages of the Ottoman Empire, and has taken on important mis-
sions in those wars. The most challenging mission, perhaps, was 
that of postmen who carried letters to the soldiers’ families as 
the Battle of Gallipoli continued. It was not joy but rather hope, 
longing, sorrow and farewell that they carried.

The PTT Corp., which has always stood by the nation “from 
independence all the way to the future”, and has itself experi-
enced the Battle of Gallipoli has treated this important victory in 
stamps throughout the years. Stamps printed on the anniversa-
ry of the Gallipoli Victory occupy a significant place within the 
Turkish philately. Additionally, stamps of this theme were issued 
while the Battle of Gallipoli continued, as well. Together with the 
ones that depict the soldiers in the front and the soldier bidding 
farewell to his family to go to war, stamps with a map of Gal-
lipoli and stamps featuring the portrait of Mehmed V, the sultan 
of the time, were printed while the war was still being waged.
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PTT A.Ş., 1955’te Çanakkale Zaferi’nin 40. Yıldönümü konulu 
pulları tedavüle sunmuştur. 15 kuruşluk pulda Gelibolu Yarı-
madası çizimine yer verilmiş; 20 kuruşluk pulda Seyit Onba-
şı, 30 kuruşluk pulda Nusrat mayın gemisi betimlenmiş; 60 
kuruşluk pulda Anafartalar Kahramanı Mustafa Kemal tüm 
asaletiyle tasvir edilmiştir.

1965’te Çanakkale Zaferi’nin 50. Yılı konulu pullar tedavüle 
sunulmuştur. Artı değerli basılan pulların birinde Gelibolu 
Yarımadası ve barış çelengi çizimlerine; diğerinde Mehmet 
Çavuş Anıtı ile Türk, İngiliz ve ANZAC askerlerine; bir başka 
pulda ise Çanakkale Şehitler Abidesi’ne yer verilmiştir. Pullar 
30+10, 90+10, 130+10 kuruş değerindedir.

In 1955, the PTT Corp. issued the stamps themed the 40th An-
niversary of the Gallipoli Victory. On the stamp of 15 kuruş, a 
drawing of the Gallipoli Peninsula is featured; on the stamp of 
20 kuruş, Corporal Seyit, on the stamp of 30 kuruş the Nusrat 
mining ship was depicted; the stamp of 60 kuruş, on the other 
hand, portrays Mustafa Kemal, the Hero of Anafartalar in all 
his nobleness.

In 1965, stamps themed the 50th Anniversary of the Gallipoli Vic-
tory were issued. One of the stamps, which were printed with 
added value, features the drawings of the Gallipoli Peninsula 
and the peace wreath, whereas the others feature the Sergeant 
Mehmet Monument and Turkish, English and ANZAC soldiers, 
as well as the Çanakkale Martyrs’ Monument. The stamps were 
of 30+10, 90+10, 130+10 kuruş value.

1990 yılında da Çanakkale Şehitler Abidesi bulunan bir pul 
basılmıştır. Abidenin arka planında gökyüzü ve bulutları oluş-
turan illüstrasyonun zeytin dalı taşıyan güvercin şeklinde ol-
ması dikkat çekicidir.

18 Mart 1998’de tedavüle çıkarılan Çanakkale Savaşları konu-
lu pullar Yeni Zelanda ile ortak basılmıştır. ANZAC askeri taşı-
yan bir Türk askerinin betimlendiği Gelibolu’daki Mehmetçiğe 
Derin Saygı Anıtı ile Wellington’daki bir anne ve çocuklarının 
betimlendiği Ulusal Savaş Anıtı bu pulların kompozisyonunu 
oluşturur.

In 1990, a stamp featuring the Çanakkale Matrys’ Monument 
was printed. It is striking that the illustration forming the sky 
and the clouds in the background of the monument is in the 
shape of a dove carrying an olive branch.

Released on 18 March 1998, the Battle of Gallipoli themed 
stamps were jointly printed with New Zealand. Constituting 
the composition of these stamps are the Deep Respect for the 
Turkish Soldier Monument in Gallipoli, in which a Turkish sol-
dier carrying an ANZAC soldier is depicted, and the National 
War Monument in Wellington, in which a mother and her chil-
dren are depicted. 
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18 Mart 2015’te Çanakkale Savaşlarının 100. Yılı konulu 
pullar ile anma blokları çıkarılmıştır. 1,10 lira değerli pulda  
ANZAC askeri taşıyan Mehmetçik betimlemesi ve Çanakkale 
Şehitler Abidesi, 1,25 lira değerindeki pulda Mustafa Kemal 
ve Türk subayları, 2,50 lira değerindeki pulda mermi taşıyan 
Seyit Onbaşı görsellerine yer verilmiştir. Anma bloklarında 
da bu görseller kullanılmıştır. Aynı yılın 23 Nisan’ında Ba-
rış Zirvesi konulu pullar ile anma blokları basılmıştır. Pul-
ların kompozisyonunu Mehmetçiğe Derin Saygı Anıtı, Seyit  
Onbaşı, elinde Türk bayrağıyla şehit düşen Mehmetçik, sa-
vaş ânından bir sahne, Ahmet Ziya Akbulut’un Türk ordusu-
nun İzmir’e girişini tasvir ettiği sahne, Kurtuluş Savaşı’nda 
Türk kadınları gibi yakın dönem Türk tarihine damga vur-
muş kahramanlık ögeleri oluşturur. Anma bloklarından biri 
bu görselleri içermektedir. Diğerinde ise Çanakkale Boğa-
zı’nın iki yakasında yabancı subaylar ile Türk subayları be-
timlenmiştir.

On 18 March 2015, stamps and commemorative blocks themed 
the Centenary of the Battle of Gallipoli were printed. The stamp 
of 1.10 lira value features the depiction of a Turkish soldier car-
rying an ANZAC soldier and the Çanakkale Martyrs’ Monument, 
the stamp of 1.25 lira features Mustafa Kemal Atatürk and Turkish 
officers, and the stamp of 2.50 lira features Corporal Seyit carry-
ing a bullet. These visuals were used on the commerative blocks, 
as well. On 23 April the same year, stamps and commemorative 
blocks themed Peace Summit were printed. The composition of the 
stamps is formed by the Deep Respect for the Turkish Soldier Mon-
ument, Corporal Seyit, Turkish soldier fallen with the Turkish flag 
in his hand, a scene from the war, and recent heroic components 
from the Turkish history such as the scene in which Ahmet Ziya 
Akbulut depicts the Turkish army’s entrance in İzmir, and Turkish 
women in the War of Independence. One of the commemorative 
blocks features these visuals. On the other, foreign officers and 
Turkish officers in the two coasts of the Dardanelles are depicted.

PTT A.Ş., Çanakkale Zaferi’nin 103. yıldönümüne  
özel bir pul sergisi düzenleyecek. 

PTT Corp. will hold a special stamp exhibition for the  
103rd Anniversary of the Gallipoli Campaign. 
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Alpler’in koynu, yeşilin kucağında
İsviçre

Dünya destinasyonları
Destination:World

In the heart of the Alps, in the bosom of the green
Switzerland

Evren Özesen

life

Resmî adı İsviçre Konfederasyonu 
olan İsviçre, Orta ve Batı Avrupa 
arasında konumlanmaktadır. Ku-
zeyde Almanya, batıda Fransa, gü-
neyde İtalya, doğuda Avusturya ve 
Lihtenştayn ile çevrelenen İsviçre 
topraklarının yüzde 60’ını Alp Dağ-
ları kaplar. Alpler’in kuzeyindeyse 
Jura Dağları bulunur. 8 milyonluk 

Officially called the Swiss Confed-
eration, Switzerland is situated be-
tween the Central and Western Eu-
rope. Surrounded by Germany to the 
north, France to the west, Italy to the 
South, Austria and Liechtenstein to 
the east, 60 percent of Swiss territo-
ry is covered by the Alps. To the north 
of the Alps, on the other hand, are the 
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8 milyonluk ülke nüfusunun çoğu  
Bern, Cenevre ve Zürih gibi büyük 

şehirlerde yaşar. 
The majority of the population of 8 million 

live in big cities such as Berne,  
Geneva and Zurich.

ülke nüfusunun çoğu bu iki dağ arasındaki İsviçre Platosu’nda 
kurulmuş Bern, Cenevre ve Zürih gibi büyük şehirlerde yaşar. 
Denize kıyısı olmayan İsviçre göller bakımından zengindir. 
Cenevre, Neuchatel, Konstanz ve Dört Kanton ülke sınırları 
içindeki en büyük göllerdir. 

İsviçre dil ve kültür açısından Almanca, İtalyanca, Fransızca 
ve Romanşça konuşulan yerler olmak üzere dört ana bölgeye 
ayrılabilir. Resmî belgelerde ve uluslararası düzeyde, kullanı-
lan dört dilden herhangi birini ön plana çıkarmamak için ülke 
adı Latince Confoederatio Helvetica (İsviçre Konfederasyonu) 
olarak kullanılmaktadır. Bu isim, Antik Romalılar dönemin-
den önce İsviçre Platosu’nda yaşayan Galyalı topluluk Helvet-
lerden gelmiştir. İsviçre’ye ait uluslararası araç plakası “CH” 
bu ifadenin kısaltmasıdır. Dil ve ırk birlikteliği bulunmaksı-
zın ortak geçmiş, doğrudan demokrasi ve federalizm gibi kav-
ramların etrafında birleşmiş İsviçre halkı kendini “Alpler’de 
yaşayanlar” olarak tanımlar. 

Jura Mountains. The majority of the population of 8 million live 
in big cities such as Berne, Geneva and Zurich established on 
the Swiss Plateau between these two mountains. The shoreless 
Switzerland is rich in terms of lakes. Geneva, Neuchatel, Kon-
stanz and Four Canton are the biggest lakes within the borders 
of the country.

In terms of language and culture, Switzerland can be divid-
ed into four main regions where German, Italian, French and 
Romansh are spoken. In order to make sure not one of the four 
languages in use is highlighted, in official documents and on the 
international level, the name of the country is denotated as Con-
foederatio Helvetica in Latin. This name derives from the Gallic 
society of the Helvetii that lived on the Swiss Plateau prior to the 
period of the Ancient Romans. The international license plate of 
Switzerland, “CH”, is the abbreviation of this expression. Unit-
ing around concepts such as a shared history, direct democracy 
and federalism in the absence of a union of language and race, 
the Swiss public defines itself as “those living in the Alps”. 
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26 kantondan oluşan ve federal bir 
cumhuriyet olan İsviçre’nin yasa-
ları gereği bir başkenti yoktur. İs-
viçre Parlamentosu’na ev sahipliği 
yapan Bern, ülkenin resmî olmayan 
başkenti ve idari merkezi konumun-
dadır. 1191’de Kont Berthold V. Von 
Zähringen tarafından kurulan şeh-
rin adının kökenine ilişkin ilginç 
bir hikaye vardır. Rivayete göre, 
kont kuracağı bu yeni şehre ilk av-
ladığı hayvanın adını vereceğini 
söylemiştir. Bu hayvan ayı olunca 
şehrin adı Almanca “ayı” anlamına 

Composed of 26 cantons and a fed-
eral republic, Switzerland’s laws 
do not allow it a capital. Home to 
the Swiss Parliament, Berne is the 
country’s unofficial capital and ad-
ministrative center. Established by 
Count Berthold V. Von Zähringen in 
1191, the city’s name has an interest-
ing story as to its origin. Rumor has 
it that the count said he would name 
this new city after the first animal 
he would hunt, which turned out to 
be a bear, resulting in the city being 
named Bern deriving from “bär”, 

Türkiye ile İsviçre 
arasındaki ikili 

ilişkileri her boyutta 
ileri taşımak 

için çalışmalar 
gerçekleştiren 

Türkiye Cumhuriyeti 
Bern Büyükelçisi 

İlhan Saygılı,  
14 Kasım 2016’dan 

beri bu görevde 
bulunuyor. 
Working for 

advancing the 
bilateral relations 

between Turkey and 
Switzerland in every 
aspect, Ambassador 

of the Republic of 
Turkey to Berne, İlhan 
Saygılı has been on 

this duty since  
14 November 2016. 

gelen “bär”den yola çıkarak Bern ol-
muştur. Bu hikaye halk tarafından 
benimsenmiş ve kuşaktan kuşağa 
aktarılmıştır. Şehrin armasında bu 
sebeple bir ayı bulunur. UNESCO 
Dünya Miras Listesi’nde yer alan 
Bern, çok iyi korunmuş Orta Çağ 
yapılarıyla adeta bir açık hava mü-
zesidir. 

the German word for bear. This sto-
ry was embraced by the public and 
was passed down from generation to 
generation. For this reason, the city’s 
coat of arms includes a bear. Fea-
tured on the UNESCO World Herit-
age List, Berne is almost like an open 
air museum with its well-preserved 
Medieval structures.
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İsviçre’nin ekonomik ve kültürel başkenti, 2 milyona yakla-
şan nüfusuyla ülkenin en kalabalık şehri Zürih’tir. 1100’lü yıl-
larda inşa edilen Grossmünster Katedrali ve 1345’te yapılan, 
8,7 metre çapında bir saati taşıyan kulesiyle St. Peter Kilisesi 
şehrin en önemli tarihî yapıları arasındadır. Orta Çağ’dan gü-
nümüze, pek çok eseri koleksiyonunda bulunduran Kunsthaus 
Sanat Müzesi’nde Picasso, Munch, Monet, Alberto Giocemetti 
gibi sanatçıların eserlerinin yanı sıra güncel İsviçre sanatın-
dan örnekler de sergileniyor. Bahnhofstrasse adlı cadde lüks 
markalara ait mağazaların bulunduğu, dünyanın en pahalı 
alışveriş noktalarından biridir. Niederdorf ise daha çok yerel 
halkın zaman geçirdiği, trafiğe kapalı dar sokaklarında kitap-
çılar, kafeler ve antikacıların bulunduğu bir bölgedir. 

The economic and cultural capital of Switzerland is Zurich, the 
country’s most populous city with its population of almost 2 mil-
lion. Built in the 1100s, the Grossmünster Cathedral and the St. 
Peter Church of 1345, with its tower which bears a clock of a di-
ameter of 8.7 meters, are among the city’s important historical 
structures. Featuring many works in its collection from the Mid-
dle Ages up until the present, the Kunsthaus Art Museum exhib-
its works by artists such as Picasso, Munch, Monet and Alberto 
Giocemetti as well as examples of contemporary Swiss art. The 
street called Bahnhofstrasse is one of the world’s most expensive 
shopping spots with luxury shops. Niederdorf, on the other hand, 
is a region with bookshops, cafés and antique shops on its nar-
row streets closed to traffic, and is preferred rather by the locals.

Cenevre Gölü’nün güney kıyısında bulunan Cenevre dünya-
nın en büyük finans merkezlerinden biri ve aynı zamanda 
İsviçre’nin en kozmopolit şehridir. Şehrin nüfusunun yarısı-
na yakını İsviçre dışındaki ülkelerin vatandaşlarından oluş-
maktadır. Bunun temelinde Cenevre’nin küresel bir finans 
merkezi olmasının yanı sıra Birleşmiş Milletler, Dünya Sağlık 
Örgütü, Uluslararası Kızılhaç Komitesi gibi kurumlara, Avru-
pa Nükleer Araştırma Merkezi’ne (CERN) ve Cenevre Ulus-
lararası Otomobil Fuarı’na ev sahipliği yapması yatmaktadır. 

Situated to the southern shore of the Lake Geneva, Geneva is one 
of the world’s greatest financial centers as well as Switzerland’s 
most cosmopolitan city. Almost half of the city’s population is 
composed of expatriates. This is based on the fact that Geneva, 
in addition to being a global financial center, is home to institu-
tions such as the United Nations, World Health Organization, 
International Committee of the Red Cross and the European 
Organization for Nuclear Research (CERN) and the Geneva In-
ternational Motor Show.



50

İsviçre-İtalya sınırında 4 bin 478 metre yüksekliğiyle Alp Dağ-
ları’nın en yüksek noktalarından biri olan Matterhorn Zirvesi 
bulunur. Profesyonel dağcılar için bile zorlu bir etap olan bu zir-
veye çıkmak herkesin harcı olmasa da 3 bin 883 metrelik küçük 
kardeşi Klein Matterhorn Zirvesi’ne teleferikle ulaşmak müm-
kündür. Ziyaretçiler, Avrupa’da teleferikle çıkılabilen en yüksek 
noktası Klein Matterhorn’dan yalnızca Matterhorn’u değil, Alp-
ler’in yüksek zirvelerinden pek çoğunu görüp fotoğraflayabilir. 
Zirvenin yakınındaki Zermatt kasabası yıl boyunca her sevi-
yeden kayakçı için sunduğu farklı parkur seçenekleriyle Avru-
pa’nın önde gelen kayak merkezlerinden biridir. 

Dünyanın en gelişmiş ve en stabil ekonomileri arasında yer alan 
İsviçre’de nüfusun büyük çoğunluğu finans ve ticaret sektöründe 
çalışmaktadır. Turizm ve endüstri de diğer önemli geçim kaynak-
larıdır. Başta Zürih olmak üzere ülkede saatçilik ve hassas ölçüm 
aletleri yapımı endüstrisi çok gelişmiştir. İsviçre’nin en çok ihraç 
ettiği ürünler arasında gelen saatler aynı zamanda ülkeyi ziya-
ret eden turistlerin en fazla tercih ettiği hediyelik eşyalar ara-

On the Swiss-Italian border is the Matterhorn Summit, one of 
the highest points of the Alps with its altitude of 4 thousand 478 
meters. A challenging leg even for professional mountaineers, 
reaching this summit is not for everyone but its smaller brother 
Klein Matterhorn of 3 thousand 883 meters is accessible via 
telpher. From Klein Matterhorn, Europe’s highest telpher-ac-
cessible point, visitors can see and photograph not just Mat-
terhorn but many of the highest peaks of the Alps. Close to the 
summit, the village of Zermatt is one of the leading ski centers 
of Europe with its different track alternatives offered year-
round to skiers of all levels.

Included among the world’s most advanced and stable econ-
omies, Switzerland’s population is mostly employed in the fi-
nancial and commercial sector. Tourism and industry are oth-
er important means of living. In the country, in particular in 
Zurich, watch and precision gauge-making is quite advanced. 
One of the most exported items by Switzerland, watches are 
also popularly preferred by tourists. Switzerland is the world’s 

 İsviçre dünyanın çikolata merkezidir. Ülkede 1800’lü yıllarda başlayan çikolata 
üretimi 1900’lü yıllarda kalite, tüketim ve ihracat açısından zirveye ulaşmıştır.
Switzerland is the world’s chocolate center. Having started in the 1800s, chocolate 

production reached its peak in terms of quality, consumption and export in the 1900s.
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sındadır. İsviçre dünyanın çikolata merkezidir. Ülkede 1800’lü 
yıllarda başlayan çikolata üretimi 1900’lü yıllarda kalite, tüke-
tim ve ihracat açısından zirveye ulaşmıştır. Tüm dünyaya ihraç 
edilen çikolata, sayısız çeşidi ve mükemmel lezzetiyle İsviçre’yi 
ziyaret edenlerin ülkelerine dönüşte çantalarında mutlaka ta-
şıdığı ürünler arasında gelir. İsviçre’nin alametifarikalarından 
biri de 1884’te Ibach kasabasında İsviçre ordusu için üretilmeye 
başlanan çok fonksiyonlu İsviçre çakılarıdır. Satın aldığınız bu 
değerli çakıları İsviçre’den dönerken arkanızda bırakmak iste-
miyorsanız onları uçuştan önce el bagajınızda veya cebinizde 
unutmadığınızdan emin olun.

chocolate center. Having started in the 1800s, chocolate pro-
duction reached its peak in terms of quality, consumption and 
export in the 1900s. Exported to the entire world, chocolate is 
among the items that is carried back home by those visiting the 
country. Yet another signature of Switzerland is the multi-pur-
pose Swiss pocketknife, which started to be made for the Swiss 
army in the village of Ibach in 1884. If you don’t want to leave 
those precious pocketknives behind when coming back from 
Switzerland, make sure you don’t leave them in your carry-on 
or pocket prior to the flight.

Dünya Posta Birliği’nin (UPU) merkezi Bern’de bulunuyor.  
PTT A.Ş. 2016 yılından bu yana UPU İdari Konsey Başkanlığı’nı yürütüyor.

The headquarters of the Universal Postal Union (UPU) is in Berne. PTT Corp. holds the 
Chairmanship of the UPU Council of Administration since 2016. 



Siz bu makaleyi okumayı bitirdiğinizde 
küresel e-ticaret pazarında 6 milyon do-
larlık işlem gerçekleştirilmiş olacak. 2016 
yılında 1,6 trilyon dolarlık işlem hacmine 
ulaşan bu muazzam piyasa her an büyü-
yor, gelişiyor; ülkesel, bölgesel ve ulusla-
rarası ekonomileri dönüştürüyor. Yalnızca 
büyük şirketler değil, KOBİ’ler de bu eko-
sistem içinde yer alarak kârlılık oranlarını 
yükseltiyor, geleneksel ticarete alternatif 
faaliyet alanları keşfediyorlar.

E-ticaret, hayatımızdaki dijitalleşmenin 
artışına bağlı olarak bütün dünyada oldu-
ğu gibi ülkemizde de alışveriş kültürünü 
değiştiren yeni bir sanal mecrayı hayatı-
mıza dahil etmiştir. Bu yeni sanal alışveriş 
ortamını anlamlandırabilmek için onu or-
taya çıkaran toplumsal bağlamı ele alma-
mız gerekir. Bu da çağımıza karakteristik 
niteliğini kazandıran iletişim devrimi ve 
bununla ilişkili olarak bilişim teknoloji-

By the time you have finished reading this 
article, a total transaction of 6 million dol-
lars will have been completed in the glob-
al e-commerce market. Having reached 
a transaction volume of 1.6 trillion dol-
lars in 2016, this enormous market con-
stantly grows and develops; it transforms  
countries’ economies as well as regional 
and international economies. Not only ma-
jor companies but SME’s, too, take part in 
this ecosystem and increase their profitabil-
ity and discover alternative activity spheres 
to traditional commerce.

In parallel with the increase of digitalization 
in our lives, e-commerce has included in our 
lives a new virtual sphere that has changed 
the culture of shopping in our country, as 
was the case in the entire world. In order 
to make sense of this new virtual shopping 
medium, we have to tackle the social context 
which creates it, which means the commu-

 PTT A.Ş. 
e-ticarete 

büyük önem 
atfetmekte, bu 

bağlamda ulusal 
ve uluslararası 

çalışmalara imza 
atmaktadır. 

PTT Corp. attributes 
great importance 
to e-commerce  

and makes national 
and international 
efforts within the 

framework.

52

Değişen ve dönüşen PTT
Changing and transforming PTT life

Cumali Yüksek
PTT A.Ş. Genel Müdür Başdanışmanı
Head Advisor to PTT Corp. Director-General

Değişen ve dönüşen  
PTT’de e-ticaret atılımları
E-commerce leaps at the changing  
and transforming PTT
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lerinin yaygınlaşmasını ifade eder. Dünyanın en çok internet 
kullanıcısına sahip 17’nci ülkesi Türkiye, yüzde 56,6’lık bilgi-
sayar kullanım oranı (Bu rakam içinde erkeklerin oranı yüz-
de 65,7; kadınların oranı yüzde 47,7 olarak belirlenmiştir.) ve 
yüzde 66,8’lik internet kullanım oranı (Bu rakam içinde er-
keklerin oranı yüzde 75,1; kadınların oranı yüzde 58,7 olarak 
belirlenmiştir.) ile hâlihazırda dünya ortalamasının üzerinde 
performans göstermektedir. Buna yüzde 65’lik akıllı telefon 
penetrasyonu da eklendiğinde Türkiye’nin muazzam bir diji-
tal potansiyele sahip olduğu ortaya çıkmaktadır. Ülkemizdeki 
e-ticaret hacminin 2013-2016 yılları arasında yaklaşık yüzde 
34’lük büyüme kaydederek 17,5 milyar TL’ye ulaşması da bu 
potansiyelin harekete geçtiğinin göstergesi niteliğindedir.1

Ülkelerin e-ticaret performansında bilgi teknolojilerine eri-
şim ve sahiplik kadar önem taşıyan bir diğer unsur da satı-
nalma gücü paritesi ve Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) gibi 
göstergelerdir. Ticarete, dolayısıyla e-ticarete doğrudan etki 
eden bu unsurlar arasında dinamik bir ilişki bulunmaktadır. 
2016 yılı itibarıyla 773 milyon internet kullanıcısına sahip 
olan Asya-Pasifik bölgesi, bu ilişkinin somut bir örneğidir. 
2017 istatistiklerine göre yüzde 6’nın üzerinde GSYİH büyü-
mesine sahip olan Asya-Pasifik bölgesinin çevrimiçi peraken-
de geliri 1,4 trilyon dolara ulaşmıştır ve bu rakamın daha da 
artması beklenmektedir. GSYİH-(e-)ticaret korelasyonunun 
iki yönlü işlediği rahatlıkla söylenebilir: İki unsur, birbiri üze-
rinde şekillendirici etkiye sahiptir.2

E-ticarette posta idarelerinin rolü

E-ticaretteki yükseliş ve bu pazarın ülke ekonomileri ile küre-
sel ekonomiye yadsınamaz katkısı artık müesses bir gerçeklik 
niteliği taşıyor. Bu durum elbette bütün sektörleri olduğu gibi 
posta sektörünü de etkiledi. Küresel posta sektörünün karşı 
karşıya kaldığı en önemli sorunlardan biri mektup, telgraf 
gibi geleneksel posta hizmetlerinin tercih edilirliğinin azal-
ması, bunların daha hızlı iletişim olanaklarıyla ikame edil-
mesiydi. Böyle bir ortamda, çoğu posta idaresi varlıklarını 
sürdürebilmek ve kâr edebilmek için yeni faaliyet ve hizmet 
alanları aramaya başladı. Bu noktada e-ticaret, posta idare-
lerine son derece cazip bir alternatif sundu, zira bu kurumlar 
e-ticaretin anahtar unsurları olan lojistik, dağıtım, teslimat 

nication revolution that gives our age its characteristic prop-
erty, and the related proliferation of information technologies. 
17th country in the world to have the highest number of Internet 
users, Turkey already performs above the global average with a 
computer usage rate of 56.6 percent (The ratio of men within the 
figure has been determined as 65.7 percent and of women as 47.7 
percent.) and an Internet usage rate of 66.8 percent (The ratio of 
men within the figure has been determined as 75.1 percent and of 
women as 58.7 percent.) When the smart phone penetration rate 
of 65 percent is added to the equation, it becomes apparent that 
Turkey has tremendous digital potential. That the e-commerce 
volume in our country increased by about 34 percent between 
2013-2016 and amounted to 17.5 billion liras is an indicator that 
the said potential has been activated.1

Equally important as access to information technologies as 
well as their ownership in terms of countries’ e-commerce per-
formance are indicators such as purchasing power parity and 
Gross Domestic Product (GDP). There is a dynamic relation 
between these elements which have an impact on commerce, 
and thus e-commerce. Home to 773 million Internet users as of 
2016, the Asia-Pacific region is a solid example of this relation. 
Having achieved a GDP growth of over 6 percent according to 
2017 statistics, the Asia-Pacific region’s online retail revenue has  
reached 1.4 trillion dollars and this figure is expected to increase 
even more. It can easily be said that the GDP-(e-) commerce cor-
relation works both ways: The two factors have shaping effect 
on each other.2

Posts’ role in e-commerce

The rise in e-commerce and the undeniable contribution of this 
market to national economies as well as the global economy are 
now established facts. This situation has of course had an im-
pact on the postal sector like it did on all other sectors. One of 
the greatest challenges faced by the global postal sector was the 
decrease in the preferability of traditional postal services such 
as letters and telegrams, and them being replaced by quicker 
means of communication. In such a setting, many Posts start-
ed seeking new activity and service fields to continue their ex-
istence and to make profits. At this point, e-commerce offered 
a quite appealing alternative to Posts, for these institutions had 

1 Bu paragraftaki veriler Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2017 Hanehalkı Bilişim Teknolojileri 
Kullanım Araştırması’ndan alınmıştır.

2 Bu paragraftaki veriler TÜSİAD 2017 E-Ticaret Raporu ile Dünya Posta Birliği’nin “Postal 
economic outlook 2018” başlıklı yayınından alınmıştır.

1 The data in this paragraph is taken from the 2017 Household Information Technologies 
Usage Survey by the Turkish Statistical Insitute.

2 The data in this paragraph is taken from the 2017 E-Commerce Report by the Turkish 
Industry and Business Association and the publication “Postal economic outlook 2018” by 
the Universal Postal Union.
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gibi alanlarda uzmanlık ve deneyime sahiplerdi. Posta idare-
lerinin Evrensel Hizmet Yükümlülükleri’nden3 gelen yaygın 
hizmet ağı, hâlihazırda güçlü adresleme sistemlerine sahip 
olmaları, özellikle Dünya Posta Birliği (Universal Postal Uni-
on-UPU) üyesi 192 ülkenin birbirine bağlı bir ağ üzerinden 
uzun zamandır operasyonlar gerçekleştirmesi ve çoğu posta 
teşkilatının ödeme kuruluşu olması onlara e-ticaret paza-
rında önemli avantajlar sağlamaktadır. Bu avantajı kullanan 
posta idareleri mektup postasını paket postasıyla ikame et-
miş, sektörün düşüşte olan gelirini yeniden yükselişe geçir-
mişlerdir.4

PTT’nin ulusal ve uluslararası atılımları

Son yıllarda etkileyici bir değişim ve dönüşüm sürecinden 
geçen Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT A.Ş.) 
faaliyet alanları arasında e-ticarete büyük önem atfetmekte, 
bu bağlamda önemli ulusal ve uluslararası çalışmalara imza 
atmaktadır. Ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda ekono-
mimize katma değer sağladığına inandığımız bu faaliyetlerde 
bizi diğer posta idarelerinden ayıran unsur, bizim bu sektör-
de yalnızca gönderi taşıma noktasında değil, aynı zamanda 
bilfiil e-ticaret yapma noktasında da varlık göstermemizdir. 

experience and expertise in logistics, distribution and delivery – 
the key elements of e-commerce. Posts’ widespread service net-
work stemming from their Universal Service Obligations 3, the 
fact that they already had solid addressing systems, especially 
the long-term operations carried out by the 192 member states 
of the Universal Postal Union (UPU) through an interconnected 
network, and that many Posts are payment agencies offer them 
significant advantages in the e-commerce market. Making use 
of these advantages, many Posts have replaced letter post with 
parcel post, and once again increased the lowered revenues of 
the sector. 4

National and international breakthroughs by 
the PTT

Going through an impressive change and transformation pro-
cess in the recent years, the Post and Telegraph Organization 
Corporation (PTT Corp.) attributes great importance to e-com-
merce among its fields of activity and makes national and inter-
national efforts within the framework. In these activities, which 
we believe provides added value to our economy towards the 
2023 goals of our country, what sets us apart from other Posts is 
that we are actually operational in not just sending dispatch but 

3  Uluslararası boyutta kabul gören bu hizmet anlayışı, ülkemiz hukukundaki yansımasını 6475 
sayılı Posta Hizmetleri Kanunu’nun “Evrensel Posta Hizmeti, belirlenmiş ilke ve kurallar çerçe-
vesinde, bir posta hizmetinin coğrafi alan farkı gözetilmeksizin ülke sınırları içerisinde tüm 
kullanıcılar için karşılanabilir ücretlerle kesintisiz olarak sağlanmasıdır” maddesinde bulur.

4  Posta gelirlerinin 2015 yılında yüzde 1,6’lık nominal artış göstererek 328,8 milyar dolara 
yükselmesinde 6,5’lik büyüme gösteren paket postasının önemli payı bulunmaktadır (Dün-
ya Posta Birliği, 2017). Paket postasının büyük bölümünün Asya-Pasifik menşeli olması, yu-
karıda sözünü ettiğimiz GSYİH-e-ticaret korelasyonuna posta sektörü adına ilave bir boyut 
eklemektedir.

3  This internationally recognized understanding of service is reflected on the laws of our 
country in the article, “Universal Postal Service is the uninterrupted provision of a postal 
service within the framework of determined principles and rules, without any geographical 
discriminations and at affordable prices for all users throughout the country” of the Postal 
Services Law numbered 6475. 

4  The role of parcel post, which has increased by 6.5 percent, plays an important role in the fact 
that postal revenues nominally increased by 1.6 percent and reached 328.8 billion dollars in 2015 
(Universal Postal Union, 2017). That the majority of the parcel post originates from Asia-Pacific 
adds yet another dimension to the GDP-e-commerce coupling mentioned above.
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Ayrıca faaliyetlerimizi 178 yıllık köklü bir kurum olarak sür-
dürüyoruz. Bu da demek oluyor ki biz, e-ticaret müşterisi 
için en önemli unsurlardan olduğu çalışmalarla (McKnight 
ve Chervany 2014, Siau ve Shen 2013) ortaya konmuş güve-
ni temin ediyor, marka değerimizi dönüşüm gayretlerimizin 
ürünü olan inovasyonlarla harmanlıyoruz.

İşletmekte olduğumuz e-ticaret sitemiz ePttAVM.com, bugün 
sayıları 4 bin 500’e yaklaşan tedarikçinin 5 milyonu aşkın 
ürününü yaklaşık 2 milyon üyeyle buluşturan bir platform 
niteliği taşıyor. 

2016 yılında İstanbul’da ev sahipliği yaptığımız 26. Dün-
ya Posta Kongresi’nde birçok UPU üyesi ülkeden e-ticaret 
alanında işbirliği ve destek talebi almış olmamız, bizim bu 
alanda ne kadar doğru işler yaptığımızı göstermesi bakımın-
dan kritik önemi haizdir. Kongre esnasında ve sonrasında 
gerçekleştirdiğimiz işbirlikleriyle e-ticaret faaliyetlerimizin 
uluslararası ayağını güçlendiriyoruz. ePttAVM.com ürün 
havuzundan beslenen ready2sale platformu, işbirliği içinde 
olduğumuz tüm ülke posta idarelerine, kolaylıkla kendi e-ti-
caret platformlarını geliştirme imkanı verecek bir altyapı 
olarak elimizde bulunmaktadır. Platform, aynı zamanda KO-
Bİ’lerimizin dünyaya açılması ve pazarlarını genişletmesini 
sağlamanın yanı sıra çoklu dil desteği ve kolay entegrasyon 
özellikleri sayesinde yabancı posta idareleri için avantajlı bir 
e-ticaret sahası olarak ön plana çıkıyor. Uluslararası e-ticaret 
faaliyetlerimiz arasında Katarlı vatandaşların Türkiye’deki 
birçok KOBİ’nin ve ulusal markanın ürünlerine ulaşmasını 
sağlayan www.turkishsouq.qa sitesi de bulunuyor. Sıkı işbirli-
ği içinde çalıştığımız Katar Posta Teşkilatı’yla gerçekleştirdi-
ğimiz bu atılım sayesinde küresel e-ticaret pazarındaki yeri-
mizi genişleteceğimiz aşikardır. 

E-ticaretin geleceğinin son derece parlak olduğu kuşku götür-
mez bir gerçektir. Sektörde yaşanan ve küresel pazarın geli-
şimi için son derece memnuniyet verici gelişmeler, e-ticaret 
hacminin artmasına katkı sağlayacaktır. Ülkemiz özelinde bir 
değerlendirme yapıldığında ise dijital ve fiziksel yolların en-
tegrasyonu ile bu yollar arasında tesis edilecek lojistik üs-
lerin, e-ticaret gönderilerinin teslimatında hız noktasında 
önemli gelişme kaydedilmesini sağlayacağı açıktır. Bir köprü 
konumundaki ülkemizin e-ticarette lojistik üslerine ev sahip-
liği yapmasının, e-ticaret müşterisine daha hızlı teslimat ve 
daha sorunsuz iade gibi avantajlar sunmanın yanı sıra Tür-
kiye’nin bu piyasadaki konumunu güçlendireceği rahatlıkla 

also are engaged in e-commerce. Moreover, we carry out our 
activities as a deep-rooted institution of 178 years, which means 
that we provide trust – which studies (McKnight and Chervany 
2014, Siau and Shen 2013) reveal to be among the most important 
factors for the e-commerce customer – and blend our brand value 
with innovations that are products of our transformation efforts. 

The e-commerce site we currently operate, ePttAVM.com is to-
day a platform that unites over 5 million products by almost 4 
thousand 500 suppliers with about 2 million users.

The fact that we received requests of collaboration and sup-
port during the 26th Universal Postal Congress we hosted in İs-
tanbul in 2016 is of critical importance in terms of showing us 
we are on the right track. Through the collaborations we have 
established during and after the congress, we are leveraging 
the international leg of our e-commerce activities. Among our 
e-commerce efforts with an international aspect, ready2sale.
com has a special place. The ready2sale platform which feeds on 
the ePttAVM.com product pool, serves as an infrastructure that 
can help the Posts with which we collaborate in terms of estab-
lishing their own e-commerce platforms. In addition to helping 
our SME’s open to the world and expand their markets, the plat-
form comes to the forefront as an advantageous e-commerce 
field for foreign Posts with its multi-language support and easy 
integration feature. Also among our international e-commerce 
activities is the web site www.turkishsouq.qa, which ensures 
that Qatari citizens have access to the products of many Turkish 
SME’s and national brands. It is clear that thanks to this break-
through we have achieved with the Qatar Post, with which we 
work in close cooperation, we will expand our position within 
the global e-commerce market, and contribute to cross-border 
e-commerce.

It goes without saying that the future of e-commerce is quite 
bright. The quite pleasing developments experienced in the 
sector will contribute to the expansion of e-commerce volume. 
When an evaluation specific to our country is made, on the other 
hand, it is clear that the integration of digital and physical paths 
as well as the logistics bases to be established between them will 
ensure significant advancement in terms of speed when it comes 
to the delivery of e-commerce cargo. It can easily be said that 
logistics bases to be operated in our country – which serves as 
a bridge – will strengthen Turkey’s position within the sector in 
addition to offering advantages such as quick delivery and un-
problematic returns. The integration of the modes of transpor-
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söylenebilir. Ulaşım modlarındaki entegrasyon ise pazarın 
geleceği açısından belirleyici nitelik taşıyacak bir diğer unsur 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Lojistik avantajın teslimatta 
sağlayacağı hız artışına paralel olarak genelde iletişim mod-
larında, özelde genişbant erişimindeki yükseliş de vatandaş-
larımızın e-ticaret platformlarını daha çok tercih etmelerinin 
önünü açacaktır. PTT A.Ş. olarak bu ekosistemde satış, lojis-
tik, teslimat alanlarında kritik roller üstlenme potansiyelimiz 
bulunduğunu biliyor, söz konusu potansiyeli hâlihazırda bu 
doğrultuda yürüttüğümüz ulusal ve uluslararası çalışmalarla 
harekete geçiriyoruz. Bahsettiğimiz lojistik üslerinin kurul-
masıyla faaliyet sahamızı genişletmek ve yeni pazarlara açıl-
mak, bu suretle ekonomimize sunduğumuz katma değeri artır-
mak, e-ticaret alanında işbirliği yaptığımız ülkelerin sayısını 
çoğaltmak ve B2C (işletmeden tüketiciye) e-ticaretin yanı sıra 
B2B (işletmeden işletmeye) e-ticarette de önemli atılımlar ger-
çekleştirmek gelecek hedeflerimiz arasında yer alıyor. Marka 
değeri her geçen gün artan PTT Anonim Şirketi’nin, ülkemizin 
bir e-ticaret “hub”ı işlevi üstlenmesi noktasında önemli rol oy-
nayabileceği açıktır. 

tation, on the other hand, stands before us as another determi-
native element in terms of the future of the sector. In parallel 
to the increase of delivery speed ensured by the logistical ad-
vantage, the rise in the modes of communication in general and 
broadband access in particular will also pave the way for the 
further preferability of e-commerce platforms by our citizens. 
As the PTT Corp., we know that we have the potential to un-
dertake critical roles within this ecosystem in the fields of sales, 
logistics and delivery, and move forward with the national and 
international efforts we carry out to this end. Among our fu-
ture goals are expanding our sphere of activity with the estab-
lishment of the aforementioned logistics bases and opening to 
new markets and thus enhancing the added value we provide 
to our economy, increasing the number of countries with which 
we collaborate in the field of e-commerce, and taking important 
leaps in B2B (business to business) e-commerce in addition to 
B2C (business to customer) e-commerce. It is clear that the PTT 
Corporation, the brand value of which is enhanced by the day, 
can play an important role in terms of our country becoming 
an e-commerce hub.
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Portreler
Portraits

Yazılsa roman olur  
bir hayatın Yıldız’ı
Write the story of this life,  
here’s your “star”, no strife

Ozan Kayahan

life

Mart ayında hem Dünya Kadınlar Günü hem de Dünya Tiyatrolar Günü 
kutlanıyor. Bu iki özel günü Yıldız Kenter portresiyle anmak istedik.  

Yazılsa roman olur bir hayatın güçlü “kadın”ı ve 3’üncü sanatın 70 yıldır 
sahneden kopmamış “oyuncu”su...

Celebrated in the month of March is both International Women’s Day and 
World Theater Day. We wanted to commemorate these two special dates with 

a portrait of Yıldız Kenter. The strong “woman” of a life that could be written as a 
novel and an “actress” of the art of theater, who has been on stage for 70 years…
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Yıldız Kenter için Türk tiyatrosunun yaşayan en büyük ka-
dın oyuncusu dense kimse karşı çıkmaz sanırım. Hepimizin 
“yazılsa roman olur” sandığımız hayatlarımıza inat, gerçek-
ten fırtınalarla geride kalan bir 89 yıl. Neredeyse bir asırlık 
hikayenin başrolünde “Yıldız”laşarak geçmiş bir ömür. Yok-
sulluğun, kayıpların, inancın ve azmin imbiğinden süzülüp 
sahnede alkışlarla demlenmiş bir başarı öyküsü.

Tam ismi Ayşe Yıldız Kenter olan sanatçı 11 Ekim 1928 ta-
rihinde İstanbul’da doğdu. Yıldız tüm öz kardeşleri gibi bir 
aşk bebeğiydi. Nasıl olmasın, babası Türk diplomat Ahmet 
Naci Kenter, Londra’da ilk bakışta âşık olmuştu annesi Olga  
Cynthia’ya. Memlekete dönmesi gerektiğindeyse evlenme 
teklif etmişti Olga’ya. Ancak Olga’nın ilk evliliğinden bir 
çocuğu vardı; bunu Ahmet Naci’ye söylediğinde, “Sen, ben 
ve oğlumuz beraber gideriz İstanbul’a” cevabını aldı. Küçük 
aile, hayatın masalları taklit ettiği o nadir zamanlardan bi-
rinde Doğu Ekspesi’yle Haydarpaşa’ya ulaştı.

I suppose no one would object if we were to say Yıldız Kenter is the 
greatest star alive of the Turkish theater. Opposing our assump-
tions that our lives “could be written as novels”, truly tumultuous 
89 years. A life spent becoming a “star” (Yıldız means star in Turk-
ish) of a story that spans almost a century. A success story that 
has been drained by poverty, losses, faith and determination, and 
brewed with applause on stage.

The artist, whose full name is Ayşe Yıldız Kenter, was born in İs-
tanbul on 11 October 1928. Like all of her birth siblings, Yıldız was 
a baby of love. How could she not be; her father, Turkish diplomat 
Ahmet Naci Kenter had fallen in love at first sight with her mother 
Olga Cynthia in London. When he had to return to the homeland, 
on the other hand, he had proposed to Olga. However, Olga had 
a child by her first marriage; when she told this to Ahmet Naci, 
the answer she got was, “You, me and our son will go to İstanbul 
together.” In one of those rare times when life imitated fairytales, 
the small family made it to Haydarpaşa on the Orient Express.
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Kenter ailesi önceleri bu “gavur” ge-
lini istemedi. Üstelik aynı dönemde 
Türk diplomatların yabancı kadınlar-
la evlenemeyeceğini söyleyen bir yasa 
çıkarıldı. Bu olaylar üzerine Naci Ken-
ter, hem ailesine karşı geldi hem de  
Dışişleri’nden istifa etti. Bir süre son-
ra evlenen çiftin Yıldız ve Müşfik adla-
rında iki çocuğu dünyaya geldi. İngiliz 
hükümet yetkilileri Olga’ya kocasından 
ayrıldığı takdirde Londra’da çocukla-
rıyla birlikte güzel bir yaşam vadetmişti. 
Olga ise kendisinden ne pahasına olur-
sa olsun vazgeçmeyen kocasına vefasını 
hükümet yetkililerini kapı dışarı ederek 
gösterdi.

Naci Kenter’in işsiz olması nedeniyle 
aile çok zor yıllar geçirdi. Baba bazen 
tercümanlık yapsa da ekonomik an-
lamda büyük sıkıntılar yaşandı. Yine 
de Yıldız Kenter o yılları hep güzel 

At first, the Kenter family did not want 
this “infidel” bride. Moreover, during the 
same period a law stating that Turkish 
diplomats cannot marry foreign wom-
en were issued. Upon these incidents, 
Naci Kenter both defied his family and 
resigned from the Ministry of Foreign 
Affairs. Marrying shortly after the cou-
ple had two children - Yıldız and Müşfik. 
English government officials had prom-
ised Olga a happy life with her children in 
London should she divorce her husband. 
Olga, on the other hand, showed her loy-
alty to her husband who did not give up 
on her no matter what by dismissing the 
officials.

Since Naci Kenter was unemployed, the 
family went through very difficult times. 
Although the father worked as a transla-
tor at times, major economic problems 
were experienced. Still, Yıldız would 

Ankara Devlet 
Konservatuvarı’nda 

yeteneğiyle göz 
kamaştıran sanatçı 

1948 yılında mezun oldu.
Wowing with her talent 

at the Ankara State 
Conservatory, the artist 

graduated in 1948.
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hatırladı, bir söyleşisinde çocukluğunu şöyle anlatıyordu: 
“Fakirdik ama mutluyduk. Ev zaten yolgeçen hanı gibiydi. 
Hastaneden çıkarılmış iki çocuklu kadın, sokakta dilenen bir 
nine, zerzevatçı, Mösyö Dörö diye bir kaçak Fransız, Cok diye 
İskoç, bir de üstüne sokak kedileri, köpekleri... Garip bir ai-
leydik. Etraftan tuhaf bakarlardı.”

Yıldız Kenter için babasının Ziraat Bankası’nda iş bulması ve 
Ankara’ya yerleşmeleri bir dönüm noktası oldu. Çok başarı-
lı geçmeyen ilk ve orta öğrenim yılları sonrasında başladığı 
Ankara Devlet Konservatuvarı’nda yeteneğiyle göz kamaş-
tıran sanatçı 1948 yılında mezun oldu. Aynı yıl 12 Aralık’ta 
ilk kez profesyonel sahne hayatına adım atan Yıldız Kenter’e 
gelen tebrik mesajlarından biri de Muhsin Ertuğrul’a aitti. 
“Yıldız, iki gözüm kızım...” diye başlıyordu satırlar.

always remember those years with pleasure; in an interview 
thus she recounted her childhood: “We were poor but happy. 
Our house was like a caravanserai for all. A woman with two 
children, discharged from the hospital; a granny begging on the 
streets, a seller, a fugitive Frenchman by the name of Monsieur 
Dörö, a Scotchman by the name of Cok, and on top of that stray 
cats and dogs… We were a bizarre family. People would give us 
curious stares.”

That her father found employment at Ziraat Bank and they 
moved to Ankara was a turning point in Yıldız’s life. Wowing 
with her talent at the Ankara State Conservatory, where she 
began studying at after a not so successful primary and mid-
dle school education, the artist graduated in 1948. Taking to the 
stage professionally for the first time on 12 December the same 
year, Yıldız Kenter’s congratulatory messages included that of 
Muhsin Ertuğrul. “Yıldız, my dear girl…” began the lines.

Mezuniyet sonrası kazandığı Rockefeller bursuyla Tiyatro 
eğitimine Amerika’da devam eden Yıldız Kenter bu dönemde 
babasını kaybetti. Yurda döndüğünde Devlet Tiyatroları’na 
hoca olarak atandı ve 11 yıl boyunca bu görevini devam ettir-
di. 1951 yılında tiyatro sanatçısı Nihat Akçan’la evlenen Ken-
ter, bir yıl sonra kızı Leyla’yla anneliği tadacaktı. 

Continuing her education in theater in America with the Rock-
efeller scholarship she won after graduation, Yıldız Kenter lost 
her father during the period. Upon returning to the homeland, 
she was appointed as teacher at the State Theaters and contin-
ued the task for 11 years. Marrying theater artist Nihat Akçan 
in 1951, Yıldız Kenter would experience motherhood with her 
daughter Leyla a year later.
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Yıldız Kenter 1959 yılında hayatında yeni bir döneme adım attı. 
Devlet Tiyatroları’ndan ayrılan sanatçı İstanbul’a gelerek Muh-
sin Ertuğrul ile çalışmaya başladı. Şükran Güngör ve kardeşi 
Müşfik Kenter’le Site Oyuncuları’nı kurdu. Yıldız Kenter, ölüm 
onları ayırana kadar aynı yastığa baş koyduğu eşi Şükran Gün-
gör’le 38 yıl süren hayat arkadaşlığına 1964’te evet dedi.

Tüm hayatı boyunca nitelikli yapımların peşinde koşan Yıldız 
Kenter sadece tiyatroda değil beyazperdede de defalarca iz-
leyiciyle buluştu. Üç kez Altın Portakal En İyi Kadın Oyuncu 
Ödülü alan sanatçı, 1989 yılında Korsika-Bastia Film Festiva-
li’nde “Hanım” filmindeki rolüyle aynı dalda ödüle layık görül-
dü. Yıldız Kenter ve ödülleri konusuna, hangi ödülü aldığından 
çok almadığı bir ödül kaldı mı diye bakmak daha doğru olur 
aslında. 1981 yılında Devlet Sanatçısı unvanı alan Kenter, 1998 
yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’nün 
sahibi oldu. 

Bugüne kadar yüzün üzerinde oyun, ellinin üzerinde filmle 
binlerce kez seyircisinin karşısına çıkmış, sadece Türkiye’de 
değil, Amerika, İngiltere, Almanya, Hollanda ve daha birçok 
farklı ülkede Türkçe oyunlar sahnelemiş, tiyatromuzun yaşa-
yan efsanesi Yıldız Kenter için yazılacak o kadar çok şey var ki. 
Belki de onun azmini, işine ve seyircisine saygısını, hayata bağ-
lığını ve onu hepimizden farklı kılan Yıldız ışığını anlatabilen 
küçük bir anekdotla sonlandırmalı yazıyı: Yıldız Kenter, Euge-
ne Stickland’ın yazdığı “Kraliçe Lear” isimli oyunda sahnede 
amuda kalktığında 81 yaşındaydı.

A new era began in Yıldız Kenter’s life in 1959. Leaving the State 
Theaters, the artist came to İstanbul and started working with 
Muhsin Ertuğrul. She founded “Site Oyuncuları” with Şükran 
Güngör and her brother Müşfik Kenter. In 1964, Yıldız Kenter 
said yes to a 38-year-long companionship with Şükran Güngör, 
whom she stayed with until death did them part.

Chasing high-quality productions throughout her life, Yıldız 
Kenter met with the audience many times not just in theater but 
on the silver screen, as well. Receiving the Golden Orange Best 
Actress Award thrice, the artist was awarded for her role in 
“Hanım” at the Corsica-Bastia Film Festival in 1989. It is in fact 
better to scrutinize the subject of Yıldız Kenter and her awards 
from the perspective of whether there is an award she has not 
yet received, instead of looking at how many she has received. 
Acquiring the title of State Artist in 1981, Kenter took home the 
Presidential Culture and Arts Grand Award in 1998.

There are just so many things to be written on Yıldız Kenter – 
the living legend of our theater – who has appeared before the 
audience with over a hundred plays and over fifty films, staged 
plays in Turkish in not just Turkey but in America, England, 
Germany, Holland and many other countries… Perhaps it is fit 
to end the article with an anecdote that can tell of her dedication, 
her respect for her profession and audience, her commitment to 
life and the star light that makes her different than the rest of us: 
When Yıldız Kenter did a headstand in the play “Queen Lear” 
written by Eugene Stickland, she was 81.

Dünya Kadınlar Günü ve Dünya Tiyatrolar Günü kutlu olsun.
 Happy International Women’s Day and World Theater Day.
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PULUNUZ PTT’DEN!

FOTOĞRAFINIZ SiZDEN

Kişisel Pul, logonuzun görünürlüğünü artırarak, yeni ürünlerinizi 
veya yaklaşan etkinliklerinizi duyurarak işletmenizin  

tanıtımına yardımcı olur.

Kişisel Pul’un
Avantajları
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Bahar dalına mektup
Letter to the spring branch 

life
Haydar Ergülen

Mektup
Letter

Sevgili  bahar,

sevgili bahar dalı…

Sana mektup yazacağım hiç aklıma gelmezdi. Yazmayaca-
ğımdan değil, mektup da yazarım sana istersen mektup gibi 
şiir de. Sana mektup yazmaktan daha başka, ne bileyim şarkı 
söylemek, ilan-ı aşk etmek gibi şeyler yapmak isterdim. Hiç 
olmadı, yanında durup eksiksiz bir doğanın önündeymişim 
duygusuyla uzuuuun uzun bakmak isterdim.

Ben “bakmak” diyorum, “görmek” diye düzeltiyorlar hemen. 
Niye? Görmek için önce bakmak gerekmiyor mu? Bakış görüş 
oldum deyince bile belli oluyor bu. Önce uzaktan bakarsın gel-
miş mi yolda mı diye? Bahar naziktir, kırılgandır, incedir, öyle 
bar bar bağırmaz “geldim” diye, ortalığı inletmez, yeri göğü 
hiç. 

Çıtkırıldımdır baharın dalı…

Sana yazıyordum ama yavaş yavaş uç verdiğini hissedince, 
seni anlatmaya koyuldum. Oysa bahar deyince herkese bir 
hafiflik, rahatlık, yumuşaklık gelir ve bahar bir an önce gelsin 
diye herkes sırasını, yerini ona verir.

Baharın geldiği dalından bilinir. Bahar geldi demeden önce, 
ağaçlar çiçek açmış, dallar gelin gibi süslenmiş olur ki bir 
“bahar karşılaması” yapılması adettendir. Düğün gibi. Köy 
düğünlerinde öyle değil midir, “Cezayir karşılaması”ndan tut, 
“Kıbrıs karşılaması”na, oradan “Giresun karşılaması”na…

Dear spring,

dear spring branch…

I never would have thought that I would write a letter to you. 
Not that I wouldn’t; I will write you both a letter and a letter–
like poem if you wish. Other than writing you a letter, I would 
have liked to – I don’t know - sing, declare my love for you and 
such. If nothing at all, I would have liked to stand by you and 
lengthily, leeeengthily look at you with the feeling of being in 
front of a complete nature.

I say “looking”, they immediately correct me saying, “seeing”. 
Why? Don’t you have to look first to see? This becomes apparent 
even when one says I have been looked at and seen. You first 
look at the distance to know whether they are on the way or they 
have arrived. The spring is gentle, fragile, delicate; it does not 
scream out “I have come”, it does not shake around; the ground 
and the sky - never.

The branch of the spring is fragile…

I was writing to you but once I felt it slowly sprout, I set on 
to recounting you. When the spring is in question, however, 
everyone is surrounded by a lightness, a comfort, a softness 
and everyone gives up their line, their place so that spring will 
arrive as soon as possible.

It is by its branch that you know the spring has arrived. Be-
fore saying the spring has arrived, the trees are in blossom, the 
branches are adorned like brides - so much so that it has become 
customary to carry out a “spring greeting”. Like a wedding. 
Isn’t it like that in village weddings; from “Algerian greeting” to 
“Cypriot greeting”, all the way to “Giresun greeting”…
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Bahar da karşılama ister, yüzgörümlüğü bekler. Yoksa dalgö-
rümlüğü mü demeli? Öyle ya baharın açtığı dalındandır, da-
lının ucundandır.

Adnan Özer’in çok sevdiğim dizelerinin söylediğidir, bir 
Trakya karşılaması gibi: Dal ucunun tomurcuğu, dal ucu-
nun tomurcuğu / geçti mi kuşun ömürcüğü. Benim de bahar 
karşılamam dizelerle, şiirlerle, şarkılarladır. Bu dizeleri mı-
rıldanırım her defasında. Sonra Ey gül dalı gül dalı / gönlüm 
sana sevdalı / gördüğüm günden beri / sinem aşkınla dolu 
şarkısıyla yürürüm baharın içlerine doğru.

Bahar da sanki içini dal ucundaki tomurcuğuyla döker. Se-
lamını öyle verir, sitemini öyle dile getirir. Dalı da baharın 
mektubudur, hem namesi hem nağmesidir. Eskiden ağaçların 
üzerine yerleştirilmiş posta kutuları görürdüm, eskiden dedi-
ğim “mektup zamanları”... O zaman kuşlar postacı, ağaç posta 
kutusu, mektup kime acaba diye düşünürdüm? Kime olacak 
sincaplara, uçara koşara, cümle hayvana. Peki nereden? Gök-
lerden, yerlerden, sulardan…

Sen şimdi yoldasın ya, ne güzel, gözümüz aydın, gönlümüz 
ferah, günümüz esen, suyumuz taze demektir. Çünkü sen ta-
zeler tazesi, yenilik perisi “Bahar Hanım”ın dalısın, kolu ka-
nadısın, dünyaya sevdalısın, dünyanın sevdasısın. Saraybos-
na’nın “Sevdalinka”ları yanıktır, hicranlıdır, acıdır ama en 
çok da senin ayrılığından şikayet etmekte, elem duymaktadır.

Baharın dalı görünüyorsa gurbet yok demektir. Baharı küs-
türdüysen, dalını kırdıysan, sen gurbette değilsin, gurbet se-
nin içindedir.

The spring, too, awaits a greeting, expects something in return 
for showing its face. Or should I say for showing its branch? In-
deed, the blossoming of the spring is in its branch, in the tip of 
its branch.

It is what the verses I very much like by Adnan Özer say, like a 
Thracian greeting: Bud of the branch tip, bud of the branch tip / 
has the bird’s life gone by. I greet the spring with verses, poems, 
songs. I murmur these verses each time. Then I walk into the 
spring with the song O rose branch, rose branch / my heart has 
fallen for you / ever since the day I saw you / my bosom is full 
with your love.

It is as if the spring sings its heart out with the bud in the tip of 
the branch. It is how it greets, it is how it reproaches. Its branch 
is the letter of the spring; both its letter and its song. In the olden 
days, I would see postboxes placed on trees; by the olden days, 
I mean “the times of the letter”… Back then I used to think the 
birds are the postmen, the tree the postbox, and the letter to 
whom? Well, who else, to squirrels, to those running and flying, 
to all the animals. From where, then? From the skies, from the 
earth, from the waters…

Since you are now on the way, how nice, good tidings to us; it 
means our hearts are at ease, our days sound, our water fresh, 
for you are the branch of “Miss Spring” – the ever fresh fairy 
of the new – you are its wings, you are in love with the world, 
the world is in love with you. Sarajevo’s “Sevdalinka” is touchy, 
sorrowful, painful but it is perhaps your separation that it com-
plains of and laments the most.

If the branch of the spring is seen, then there is no longing for 
home. If you have upset the spring, if you have broken its branch, 
you are not away from home; longing for home is within you.
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Yaşama ruh üfleyen saz
Ney

Pullarla müzik
Music by stamps

An instrument breathing soul into life
Ney

Elvin Otman 

Geleneksel Türk müziği ve tasavvuf 
müziğinin vazgeçilmez sazı ney, hü-
zünlü tınılarıyla kişiyi kimi zaman 
uzaklara götüren kimi zaman ise 
kendi içine döndüren, düşünceleri 
aydınlatan, ruhu dinginleştiren bü-
yülü bir saz. 

The irreplaceable instrument of the tra-
ditional Turkish music and Sufi music, 
ney is a magical instrument that at times 
makes you drift away with its somber 
tones and at times makes you reflect on 
yourself, helps illuminate your thoughts 
and rest your soul.

life
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Anadolu’da müziğin ilk yazılı örnekleri Sümerlere ait; neyin 
geçmişinin de MÖ 5000 yıllarına dek uzandığı tahmin edi-
liyor. Sümer toplumunda kamıştan yapılan bu üflemeli ale-
tin dinî törenlerde kullanıldığına dair buluntulara rastlayan 
araştırmacılar, neyin önce Arap toplumlarına daha sonra da 
Orta Asya’ya ulaştığı kanaatinde. Enstrümanın bulunabilen 
en eski örneği ise günümüzde Philadelphia Penn Arkeoloji 
Müzesi’nde sergilenen ve MÖ 3000 ila 2800 yılları arasına 
tarihlenen Sümer neyi. Tevrat’ta geçen “hagup” ve Orta Asya 
Türkleri ile Uygurlar tarafından kullanılan “koş ney”in ise bi-
rer ney çeşidi olduğu düşünülüyor. 

Ney eski toplumların dinsel törenlerinde sıklıkla kullanılmış. 
Öyle ki, bu enstrümana kutsal anlamlar da atfedilmiş. İslam 
dünyasında da sevilen ney adeta peygamber sazı olarak ka-
bul edilmiş. 13. yüzyılda Mevlâna Celâleddin-i Rûmî ise neye 
yepyeni bir kutsiyet yüklemiş. Mesnevî’nin ilk 18 beytinde ve 
6. cildinde neyden bahseden Mevlâna ile birlikte ney Mevlevi-

The first written examples of music in Anatolia belongs to the 
Sumer; the history of the ney is estimated to date back to the 
5000s BC. This wind instrument, which the Sumer would make 
out of cane, was discovered by the researchers to be used in reli-
gious rites, which makes them think that the ney first arrived in 
the Arabic societies and from there to the Central Asia. The oldest 
specimen of the instrument is the Sumer ney exhibited at the Phil-
adelphia Penn Archaeology Museum and dated to 3000-2800 
BC. Mentioned in the Torah, “hagup” and the “koş ney”, used by 
the Turks of the Central Asia and the Uyghurs, are thought to be 
types of ney.

Ney was frequently used in the religious ceremonies of ancient 
societies. So much so that this instrument was also attributed 
sacred meanings. Also loved in the world of Islam, the ney was 
almost adopted as the instrument of the prophets. In the 13th cen-
tury, Rumi, on the other hand, granted a whole new sacredness 
to ney. Talking of the instrument in the first 18 verses and the 

Mesnevî’nin ilk 18 beytinde ve 6. cildinde neyden bahseden Mevlâna ile birlikte bu 
çalgı Mevleviliğin “hiçlik” ve “vuslat” kavramları ile ilişkilendirilmeye başlamış.

Talking of the ney in the first 18 verses and the 6th volume of Masnavi, Rumi paved the way for this 
instrument to be associated with the “nothingness” and “union” concepts of the Mevlevi Order. 
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liğin “hiçlik” ve “vuslat” kavramları 

ile ilişkilendirilmeye başlamış. Bu 

dönemden sonra da tasavvuf müzi-

ğinin vazgeçilmez sazı olmuş.

Mevlevi düşüncesine göre ney, saz-

lar arasından kopup gelen ve içi 

boşalsın, benzi sararsın diye gübre 

yığınında yalnız başına sabırla çile 

çeken bir sazdan doğuyor. Tıpkı Al-

lah’la bütünleşmek için hiçlik ma-

kamına ulaşmak adına çile çeken, 

sabreden bir insan gibi… İçi tama-

men boşalıp benzi solunca, yani 

hiçliğe erişince ruhani soluklarla 

Allah’ı zikrediyor. Beşeri varlığını 

Allah’ın varlığında eriten insan gibi. 

Ney çalınmıyor, üfleniyor. Nasıl ki 

Allah üflüyorsa insana ruhu, insan 

da neye üflüyor ruhani soluğu, “hû” 

ismiyle. Çıkan her ses ilahtan; ilahta 

eriyen insana ilahı hatırlatıyor; bir-

liği, bütünlüğü…

6th volume of Masnavi, Rumi paved the 
way for the ney to be associated with 
the “nothingness” and “union” concepts 
of the Mevlevi Order. From this period 
on, it became the irreplaceable instru-
ment of Sufi music.

According to the Mevlevi Order, the 
ney is born of an instrument break-
ing away from the other instruments 
that patiently suffers alone in a pile of 
manure so that it is empty inside and 
grows pale. Just like a person who suf-
fers and waits patiently to get to the 
post of nothingness to become one with 
Allah… When it is completely empty 
inside and pale, that is to say when it 
attains nothingness, it alludes to Al-
lah with spiritual breaths. Just like a 
person melting its humanly existence 
into the existence of Allah. The ney 
is not played, it is breathed into. Just 
like Allah breathes soul into man, man 
breathes spiritual breath into the ney, 
with the name “hû”. Every sound that is 
produced comes from the divinity; it re-
minds the man melted into the divinity 
of the divine; of oneness, of wholeness…
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Ney tasavvufun 
önemli bir ögesi; 
ney üstatları da 

çoğunlukla Mevlevi 
dervişlerinden çıkmış.
The ney is an important 

part of Sufism; its 
masters were usually 

Mevlevi dervishes. 
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Ney tasavvufun önemli bir ögesi; ney üstatları da çoğunlukla 
Mevlevi dervişlerinden çıkmış. Bu enstrüman Osmanlı mu-
sikisinde de önemli bir yere sahip. Sultan III. Selim’in ustaca 
ney üflediği biliniyor. 

Ney üfleyenlere neyzen, sazı ustalıkla kullanan ve neyzenle-
re liderlik eden üstatlara serneyzen, yani neyzenbaşı deniyor. 
İcranın yanında manevi ilme sahip olan en büyük üstatlar ise 
kutb-ı nâyî sanını alıyor. 

The ney is an important part of Sufism; its masters were usually 
Mevlevi dervishes. This instrument also has a significant place 
within the Ottoman music. It is known that Sultan Selim III was 
a master of it.

People breathing into the ney are called neyzen; the masters 
leading the neyzen and skilfully using the instrument are called 
serneyzen, meaning head neyzen. The greatest masters, who 
have spiritual knowledge in addition to the execution, acquire 
the title of kutb-ı nâyî.
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Günümüzde kargı denilen bir çeşit budaklı kamıştan üretilen 
neyler dokuz boğumlu. İnce neyler daha tiz, kalın olanlar ise 
daha pes ses veriyor. Osmanlı döneminde 16. yüzyıla kadar 
kullanılan neylerde neyzenler doğrudan kamışa üflerken, 
daha sonra çalgıya çoğunlukla manda boynuzu ya da fildişin-
den yapılan başpareler eklenmiş. Başpare üstadın sazı üfle-
mesini kolaylaştırmış. Neyin üzerinde, altısı üstte, biri altta 
olmak üzere toplam 7 delik bulunuyor. Zaman içinde buselik 
perdesini çıkarabilmek için alt kısma ikinci bir delik de eklen-
miş. Akortlarına göre 13 ayrı ney çeşidi var. En çok kullanı-
lan neyler çoğunlukla saza yeni başlayanların tercih ettiği kız 
neyler ya da mansur neyler. Ustaların kullandığı şah ney pes 
perdelere çıkabiliyor. Davud ney olarak bilinen ney çeşidi ise 
nadiren tercih ediliyor.

İyi bir neyin çok lifli düzgün bir kamıştan yapılması ve bo-
ğumlarının eşit olması çok önemli. Uygun kamışı bulmak ve 
onu doğru işlemek Anadolu’da babadan oğula aktarılan bir 
zanaat. Ney üflerken doğru sesi bulmak ise oldukça zor. Bu işe 
sevdalı birinin 2 ila 4 yıllık yoğun bir çalışma süresini göze al-
ması gerekiyor. Yaşama ruh üfleyebilmek için olmazsa olmaz 
koşul ise sabır…

In our day, the ney produced from a type of snaggy cane called 
“kargı” has nine joints. Thin neys produce a more shrill sound, 
whereas the thick ones more low-pitched. While the neyzen 
would directly breathe into the ney until the 16th century in the 
Ottoman period, later on the instrument received the extension 
of başpare, usually made of cow horn or ivory. Başpare would 
make it easier for the master to blow into the instrument. On the 
ney, there are 7 holes in total - six on top and one under. In order 
to produce the buselik sound, in time a second hole was added 
under the instrument. In line with their tunes, there are 13 dif-
ferent types of ney. The mostly used ones are kız ney, generally 
preferred by new beginners, or mansur ney. The şah ney, used by 
master, can achieve low-pitched sounds. The type of ney known 
as the davud ney, on the other hand, is rarely preferred.

It is very important that a good ney is made of a proper cane 
with many fibers and that its joints are equal. Finding the right 
cane and properly processing it is a craft that is passed down 
from generation to generation in Anatolia. Finding the right 
sound when breathing into the ney, on the other hand, is quite 
challenging. A lover of the instrument faces up to 2 to 4 years of 
hard work. The essential requirement of breathing soul into life 
is patience…

Neyde doğru sesi bulmak oldukça zor. Ney üflemeye sevdalı birinin 2 ila 4 yıllık  
yoğun bir çalışma süresini göze alması gerekiyor. 

Finding the right sound when breathing into the ney is quite challenging. A lover of the 
instrument faces up to 2 to 4 years of hard work.



71

SİZ NE ZAMAN 
İSTERSENİZ
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“Milletin ruhuna tercüman”
12 Mart 1921 İstiklal Marşı’nın kabulü
“Interpreting the spirit of the nation”
12 March 1921 Adoption of Independence March

Çağla Taşkın

Bir milleti millet yapan nedir diye 
düşünülecek olsa herkes aşağı yukarı 
aynı cevapları verir: Anlamlı bir tarih, 
müşterek hedefler, paylaşılan kültürel 
unsurlar, birlikte verilmiş mücadele-
ler… Bir milleti şekillendiren, mensup-
larına millet olma bilinci aşılayan bü-
tün bu faktörlerin sanatsal yansıması 
ise millî marşlardır. Dünya üzerindeki 
hemen her ülkenin bir millî marşının 
olması, bu müzik ögesinin milletler 
açısından ne denli büyük önem taşı-
dığının göstergesi niteliğindedir. İl-
kokulda öğrendiğimiz marşımız bizim 
ilk tarih kitabımızdır aslında. Eğitim 
hayatımızın sonraki yıllarında edi-
neceğimiz bilgiler, sözlerini yürekten 
söylediğimiz bu marşın öğrettikleri 
üzerinde temellenir.

If one is to ponder what is it that makes 
a nation a nation, everyone would more 
or less come up with the same answers: 
A meaningful history, common goals, 
shared cultural factors, struggles fought 
together… The artistic expression of all 
these factors that shape a nation and 
instill the sense of being a nation in its 
members, on the other hand, are nation-
al anthems. That almost every country 
on the face of the earth has a national 
anthem indicates just how significant 
this musical element is for nations. Our 
anthem we learn in primary school is 
in effect our very first history book. The 
knowledge we later on acquire during 
our educational years are founded on 
what this march, the words to which we 
say from the heart, teaches us.

life Tarihte bugün
Today in history

Mehmet Âkif Ersoy
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İstiklal Marşı’nın yazılışı ve kabulünün hikayesi,  
Kurtuluş Savaşı’yla iç içedir.

The story of the penning and adoption of the Independence March is  
intertwined with that of the War of Independence.

İstiklal Marşı’nın yazılışı ve kabulünün hikayesi, Kurtuluş 
Savaşı’yla iç içedir. Bütün toprakları işgal altında bulunan, 
bu durumdan kurtulma hedefiyle son derece kısıtlı imkan-
larını bağımsızlık için seferber eden Türk milleti ile Mustafa 
Kemal liderliğinde kahramanca mücadele veren Türk ordusu-
nun adanmışlığını ve kararlılığını yansıtacak, motivasyonu-
nu yükseltecek bir marş yapılması fikri Maarif Vekaleti, yani 
dönemin Millî Eğitim Bakanlığı’nca ortaya atılır. 1921 yılında 
düzenlenen güfte yarışmasına 700’ün üzerinde eser katılır fa-
kat bir kazanan belirlenemez. Arayış devam ederken ön pla-
na çıkan ve kendisine büyük umutlar bağlanan bir isim var-
dır: Başarılı bir edebiyatçı olarak rüştünü çoktan ispat etmiş  
Mehmet Âkif Ersoy. O sırada Burdur Milletvekili olarak Mec-
lis’te görev yapan, Millî Mücadele için hâlihazırda önemli bir 
figür niteliği taşıyan Mehmet Âkif, önceleri bu fikre sıcak bak-
maz. Kazanana takdim edilecek 500 liralık para ödülü ken-
disini düşündürmektedir. Üstadın fikri Maarif Vekili Ham-
dullah Suphi Bey’in kendisine 5 Şubat 1921 tarihinde yazdığı 
mektupla değişir. İstiklal Marşı’nın Meclis’te ilk defa okundu-

The story of the penning and adoption of the Independence 
March is intertwined with that of the War of Independence. 
The idea to come up with a march that would boost the spirits 
and best reflect the dedication and determination of the Turkish 
nation, who had all its lands under occupation and mobilized 
all limited means for independence, as well as that of the Turk-
ish army that was fighting heroically under the leadership of 
Mustafa Kemal was first put forward by the Ministry of Educa-
tion. Over 700 works attended the lyrics-writing competition 
organized in 1921 but no winner was determined. As the search 
continued, there was someone who came to the forefront and 
from whom a lot was hoped: Mehmet Âkif Ersoy, who had al-
ready come of age as a successful litterateur. Acting as Burdur 
Deputy at the Parliament back then and already an important 
figure for the National Struggle, Mehmet Âkif at first frowned 
upon the idea. What concerned him was the monetary prize of 
500 liras that would be presented to the winner. The master’s 
idea changed when Minister of Education Hamdullah Suphi 
Bey wrote him a letter dated 5 February 1921. On 1 March 1921, 



ğu gün olan 1 Mart 1921 tarihli oturumda Hamdullah Suphi, 
bu olayı şu sözlerle aktarır: “(…) Fevkalade kuvvetli bir şiir 
aramak lüzumunu hissettiğim için ben şahsen Mehmet Âkif 
Beyefendi’ye müracaat ettim ve kendilerinin de bir şiir yaz-
malarını rica ettim. Kendileri çok asil bir endişe ile tereddüt 
gösterdiler. (…) Lazım gelen tedbiri alırız ve icab eden ilanı 
yaparız dedim. Bu şartla büyük dinî şairimiz bize fevkalade 
nefis bir şiir gönderdiler.”

when the Independence March was recited in the Parliament 
for the first time, Hamdullah Suphi thus recounted the incident: 
“(…) Since I felt the need to seek a magnificently strong poem, 
I personally applied to Mister Mehmet Âkif and asked him to 
write a poem, as well. He hesitated with a noble concern. (…) 
I said we would take the necessary precautions and make the 
necessary announcement. On this condition, our great religious 
poet sent us a magnificently marvelous poem.”
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Kısa sürede bir başyapıt

Bağımsızlık ülküsü, vatan sevgisi, inanç ve umut dolu satır-
larla çok kısa sürede bir şaheser yaratır Mehmet Âkif. Ortaya 
çıkan ürün, amaca hizmet etmenin ötesinde edebi bir baş-
yapıt niteliğindedir. Şairin Türk ordusuna ithaf ettiği eser, 
Hamdullah Suphi Bey’in isteği üzerine önce cephedeki askere 
okunur. Burada oldukça olumlu reaksiyon alan şiir, 17 Şubat 
1921 tarihinde gazetelerde yayımlanır. Yarışma resmî olarak 
sonuçlanmamış olsa da aranan eser bulunmuştur.

A masterpiece in no time

With verses full of the ideal of independence, love for the home-
land, faith and hope, Mehmet Âkif created a masterpiece in no 
time. The end product, beyond serving the purpose, was a lit-
erary masterpiece. Dedicated to the Turkish army by the poet, 
the work was first recited to the soldiers at the front upon the 
request of Hamdullah Suphi Bey. Receiving quite positive reac-
tions there, the poem was published in newspapers on 17 Febru-
ary 1921. Although the competition had not officially ended, the 
sought work was found.
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Mehmet Âkif’in şiirinin İstiklal Marşı olarak kabulü 12 Mart 
1921 tarihli Meclis oturumuyla gerçekleşir. Ön elemeyi ge-
çen şiirler arasından birinci seçilen eser, Konya Mebusu Re-
fik Koraltan tarafından “milletin ruhuna tercüman” olarak 
nitelenir ve ayakta okunması teklif edilir. Oturuma başkan-
lık eden Adnan Adıvar ise bu teklife “Heyet-i muhtereme bu 
marşı kabul ettiğinden tabii resmî bir İstiklal Marşı olarak 
tanınmıştır. Binaenaleyh ayakta dinlemeniz icap eder” diye 
karşılık verir. Şiiri okuyan Hamdullah Suphi sık sık alkış-
larla bölünür. Böylece Mehmet Âkif’in şiiri resmen İstiklal 
Marşı olarak kabul edilir. Şair, para ödülünü yoksul kadın 
ve çocuklara meslek öğreten ve cepheye kıyafet gönderen 
Dar’ül Mesai’ye bağışlar.

İstiklal Marşı’nın bestesi için yürütülen uzun arayışlar 1924 
yılında Ali Rıfat Çağatay’la son bulur. Fakat bu beste 1930 
yılında Osman Zeki Üngör’ün bestesiyle değiştirilmiş, bu-
gün bildiğimiz halini almıştır. Eserin armonilemesi ve or-
kestrasyonu ise Edgar Manas’a aittir.

Mehmet Âkif’s poem was adopted as the Independence March 
with the Parliamentary session dated 12 March 1921. Selected 
first among the poems that made it through the screening, the 
work was deemed to be “interpreting the spirit of the nation” by 
Konya Deputy Refik Koraltan, who also proposed that it should 
be recited afoot. Chairing the session, Adnan Adıvar responded 
to this proposal saying, “Since the venerable board has adopted 
this march it has of course been recognized as an official In-
dependence March. Therefore, it is required that you listen to 
it afoot.” Reciting the poem, Hamdullah Suphi was constantly 
interrupted with applause. Thus, Mehmet Âkif’s poem was of-
ficially adopted as Independence March. The poet gave away 
the monetary prize to Dar’ül Mesai - a charity that taught pro-
fession to impoverished women and children, and sent clothes 
to the fronts.

The long quest for the composition of the Independence March 
came to a halt with Ali Rıfat Çağatay in 1924. This composition, 
however, was replaced by that of Osman Zeki Üngör in 1930 
and took its current form. The harmonization and orchestra-
tion of the work bears the name of Edgar Manas.

Mehmet Âkif Ersoy’un şiirinin İstiklal Marşı olarak kabulü 12 Mart 1921 tarihli  
Meclis oturumuyla gerçekleşir.

Mehmet Âkif Ersoy’s poem was adopted as the Independence March with the  
Parliamentary session dated 12 March 1921.
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Ayaklar rahatsa kafa da rahat

Sağlık
Health

Feet at ease, mind at ease

Eda Eraslan

life

Vücudumuzun tüm ağırlığını ayaklarımız taşıyor. Yürürken, 
ayakta beklerken, hatta otururken bile ayaklarımızın yere na-
sıl bastığı, bacaklarımızın ya da vücudumuzun ağırlığını nasıl 
kaldırdığı tüm iskelet yapımızı etkileyebilecek kadar önemli. Bu 
sebeple erken yaşlardan itibaren doğru ayakkabı seçimi, hem 
ayak sağlığımızı hem de genel iskelet yapımızı koruyabilmek için 
özellikle dikkat edilmesi gereken bir nokta. Doğru ayakkabı kul-
lanımının bel ağrısından düztabanlığa kadar pek çok derde deva 
olabildiği, kimi zaman sorunu tam olarak ortadan kaldırmasa da 
ağrıyı ve rahatsızlığı azaltarak hayat kalitesini artırdığı bir ger-
çek. Doğru ayakkabı dendiğinde akla hemen ortopedik ya da yarı 
ortopedik ayakkabıların gelmesi de bu yüzden.

It is our feet that carries the entire weight of our bodies. How 
we put our feet on the ground when walking, standing and 
even sitting; how they lift the weight of our legs or body is im-
portant enough to impact our entire skeletal structure. Thus, 
picking the right shoe from an early age on is something to 
be paid attention to both to preserve our foot health and our 
overall skeletal structure. It is a fact that picking the right shoe 
can be a cure for many troubles from back pains to flat-foot-
edness, that it can enhance life quality by decreasing the pain 
and discomfort even if it does not eliminate it completely. This 
is in fact why we immediately think of orthopedic or semi-or-
thopedic shoes when the right shoe is in question.



77

Peki, ortopedik ayakkabı nedir ve tam olarak ne işe yarar? Or-
topedik ayakkabı, içi ve dışı hakiki deriden üretilmiş; hem ar-
kası hem de iki yanı ayak bileğinden yukarı, aşık kemiğine ka-
dar uzanan; tabanı mantardan yapılmış özel ayakkabılardır. 
Bu ayakkabılar, kullananın ihtiyacına ve doktor tavsiyesine 
göre topuk ya da taban kısmında, iç ya da dış yanlarında boy-
dan boya ya da yarım desteklerle üretilir. Bu destekler ayakta 
bulunan özel bir deformasyonun tedavisi için veya bir düzelme 
beklenmeden hastanın daha rahat ve ağrısız yürüyebilmesi 
için kullanılır. Yani ortopedik ayakkabılar aslında uzman öne-
rilerine göre hazırlanması ve kullanılması gereken medikal 
ürünlerdir. Bu yüzden bir doktora danışmadan ortopedik ya 
da yarı ortopedik ayakkabı giymek kişiye fayda sağlamaktan 
ziyade zarar verir.

Well, what exactly is an orthopedic shoe and what is it good 
for? Orthopedic shoes are shoes made of genuine leather both 
inside and out, their back part and both sides extend from the 
ankle up all the way to the knucklebone and have soles of cork. 
According to the need of the one using it or to doctor’s advice, 
these shoes are produced with full or half support in the inner 
or outer sides or in the sole or heel part. These supports are used 
to cure a specific deformation in the foot or to ensure that the 
patient – without expectations of amelioration – can walk in a 
more comfortable and pain-free way. That is to say, orthope-
dic shoes are in fact medical products that should be prepared 
and used in accordance with the suggestions of an expert. Thus, 
wearing orthopedic or semi-orthopedic shoes without consult-
ing a doctor will do more harm than good. 
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Ortopedik ayakkabılar uzman önerilerine göre hazırlanması ve kullanılması 
gereken medikal ürünlerdir. Bu yüzden bir doktora danışmadan ortopedik ya da yarı 

ortopedik ayakkabı giymek kişiye fayda sağlamaktan ziyade zarar verir.
Orthopedic shoes are in fact medical products that should be prepared and used 

in accordance with the suggestions of an expert. Thus, wearing orthopedic or semi-
orthopedic shoes without consulting a doctor will do more harm than good. 
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Öte yandan ortopedik ya da yarı ortopedik ayakkabıların, özel-
likle de çocuklar için sağlıklı olduğunu iddia etmek yaygın bir 
satış stratejisi halini aldı. Pek çok anne-baba yürümeyi yeni 
öğrenen çocuklarının ortopedik ayakkabı kullanması gerektiği 
konusunda bilimsel olmayan bir yargıya sahip. Oysa uzmanlar 
her insanın doğduğunda düztaban olduğunu ve düztabanlığın 5 
yaşına kadar devam edebileceğini söylüyor. Yani 5 yaşına kadar 
çocukların ortopedik ayakkabı kullanması tamamen gereksiz, 

hatta zararlı bile. Ayakları hızla gelişmekte ve büyümekte olan 
bebekler için uzmanlar tabanı sert ortopedik ayakkabıları de-
ğil, yumuşak deriden yapılan patik ayakkabıları ya da tabanı 
kaymayı engelleyen lastik parçalarla desteklenmiş çorapları 
öneriyor. Sonuç olarak her yaşta çocuk için ayakkabı seçerken 
öncelikle ayakkabının esnek, rahat, kaymaz ve hafif olmasına 
dikkat etmek gerekiyor.

On the other hand, it has become a widespread sales strat-
egy to claim that orthopedic or semi-orthopedic shoes are 
healthy for children in particular. Many parents have the 
non-scientific judgement that their newly walking children 
should use orthopedic shoes. The experts, however, state that 
every person is born flat-footed and that this can continue 
into the age of 5. That is to say, it is completely unnecessary – 
even harmful – for children of up to 5 to use orthopedic shoes. 

For babies, whose feet are rapidly developing and growing, 
experts recommend not the hard-soled orthopedic shoe, but 
bootee-shoes made of soft leather or socks supported with 
non-slip rubber pieces. The bottom line is that when picking 
shoes for children of any age, you need to make sure that they 
are flexible, comfortable, non-slip and light.
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› DASK
› TRAFİK
› KASKO
› KONUT
› EŞYA
› FERDİ KAZA
› YABANCI SAĞLIK

PTT SIGORTA ILE GELECEĞINIZI 
BUGÜNDEN GÜVENCE ALTINA ALIN, 
YARINLARA KEYIFLE BAKIN.



Don’t go questioning whether a washing 
machine should be cleaned. A device work-
ing with water and detergent can become 
pretty dirty in time. Detergent and lime 
residue, bacteria producing between the 
charging door and the copper can even 
cause stains on our laundry. When this is 
the case, we pour half a glass of carbonate 
into the detergent drawer of our washing 
machine and pour a liter of white vinegar 
into the copper part. We run our machine in 
high temperature and long program. When 
this process is applied once a month, all res-
idue and bacteria are gone.

Çamaşır makinesi de temizlenir miymiş 
demeyin. Su ve deterjanla çalışan bir ci-
haz zamanla gayet kirli hale gelebilir. De-
terjan ve kireç artıkları, yükleme kapağı 
ile kazan arasındaki kısımda üreyen bak-
teriler çamaşırlarımızın lekelenmesine 
bile neden olabiliyor. Böyle bir durumda, 
çamaşır makinemizin deterjan gözüne 
yarım su bardağı karbonat koyuyor, ka-
zan kısmınıysa bir litre beyaz sirke dö-
küyoruz. Makinemizi yüksek derecede, 
uzun programda çalıştırıyoruz. Bu işlemi 
ayda bir uyguladığımızda artık ve bakte-
rilerden eser kalmıyor.
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Pratik bilgiler
Good to knowlife

Since it can last for a long time after being 
collected, potato is usually bought in large 
amounts. However, this vegetable some-
times quickly sprouts in the refrigerator. 
Experts do not recommend the consump-
tion of such potatoes, for following the pro-
cess the starch inside the potato is trans-
formed into sugar. We have a suggestion to 
slow down the sprouting process: Put an 
apple with the potatoes you keep in a dark 
cabinet and in room temperature. The eth-
ylene gas given off by the apple delays the 
sprouting.

Patates, toplandıktan sonra uzun süre da-
yanabilen bir sebze olduğu için genellikle 
fazla miktarda satın alırız. Ancak bazen 
bu sebze dolapta kısa bir sürede filizle-
nir. Uzmanlar, filizlenmiş patateslerin 
tüketilmesini önermiyor; çünkü filizlen-
me sonrasında patatesin içindeki nişasta 
şekere dönüşüyor. Filizlenme sürecini ya-
vaşlatacak bir önerimiz var: Işık almayan 
dolapta ve oda sıcaklığında muhafaza et-
tiğiniz patateslerin yanına bir tane elma 
koyun. Elmanın çevreye yaydığı etilen 
gazı patatesin filizlenmesini geciktiriyor.

Te
m

iz
 ç

am
aş

ırl
ar

 iç
in

 te
m

iz
 m

ak
in

e
C

le
an

 m
ac

hi
ne

 fo
r c

le
an

 la
un

dr
y

Filizlenen patateslere son
N

o m
ore sprouting potatoes



81

You have dropped your favorite pair of 
earrings, your wedding ring or a valued 
possession? If you have lost your jewelry 
at home, there is a practical way of finding 
them before they end up inside the vacuum 
cleaner. Place an unused nylon stocking 
over the trunk of the vacuum cleaner and 
hold it over the places where you think you 
dropped the object. By acting as a filter, the 
nylon stocking will make sure that your 
small and valued objects are trapped.

En sevdiğiniz küpeniz, alyansınız veya kıy-
metli bir eşyanızı mı düşürdünüz? Takını-
zı eğer evde kaybettiyseniz onları elektrik 
süpürgesinin içini boylamadan bulmanın 
pratik bir yolu var. Kullanmadığınız naylon 
çorabı elektrik süpürgesinin hortumunun 
ucuna takın ve hortumu objeyi düşürdüğü-
nüzü tahmin ettiğiniz alanlara tutun. Nay-
lon çorap filtre işlevi görerek küçük ve kıy-
metli objelerinizin elektrik süpürgesinin 
ağzında takılıp kalmasını sağlayacaktır.

Opening a lid is most of the time independ-
ent from strength. Factors such as a nar-
row grabbing surface and a lid diameter 
that is bigger than the palm as well as slip-
pery hands can cause this action to result 
in failure. We have compiled a couple of 
tricks to help you easily open jar lids. The 
first one is to turn the jar upside down and 
gently hit its base or to slightly stretch the 
lid part with the help of a knife. Thus, we 
dissolve the air that has been stuck inside 
the jar. Another tip is to wrap a rubber 
band around the lid. This is a method that 
majorly prevents the slipping of the hands. 
Wearing dish washing gloves to open the 
lid also mostly results in success.

Kavanoz kapağı açmak, çoğu zaman güç-
ten bağımsız bir eylem. Tutuş alanının dar 
ve bazen kapak çapının avuçtan geniş ol-
ması, elin kayması gibi faktörler bu eyle-
min başarısızlıkla sonuçlanmasına sebep 
olabiliyor. Kavanoz kapaklarını kolaylıkla 
açabilmeniz için birkaç ipucu derledik. 
İlki, kavanozu ters çevirip tabanına hafif-
çe vurmak veya keskin olmayan bir bıçak 
yardımıyla kapak kısmını biraz esnetmek. 
Böylece kavanozun içinde sıkışıp kalmış 
havayı dağıtmış oluyoruz. Bir diğeri, paket 
lastiğini kapak çevresine sarmak. Bu elin 
kaymasını yüksek ölçüde engelleyen bir 
yöntem. Bulaşık eldiveni giyerek açmak da 
çoğunlukla başarıyla sonuçlanıyor.

Takınızı kaybederseniz
If you lose your jew
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Yumruk değil, denge sporu 
Boks
A sport of balance, not fists
Boxing

Boks, ülkemizde sokağa çıkıp kime sor-
sanız hakkında bir şeyler anlatmaya baş-
layacağı nadir sporlardan. Kuralları veya 
detayları bilindiğinden değil. Yumruk 
atmak, erkekler için fazla tanıdık bir ey-
lem maalesef; dolayısıyla boks da hemen 
hemen her erkeğin, hakkında “bilgi” sa-
hibi olduğu bir spor gibi duruyor. Dışa-
rıdan bakıldığında boksun öyle çok fazla 
kuralı varmış gibi görünmüyor. Karşın-
daki adamı döveceksin, mümkünse yere 
düşüreceksin, hakem gelecek, sonra o 
çok heyecanlı 10’a kadar sayma ritüeli ve 
hakem “10” dediğinde oldu bitti işte. Maç 
“nakavt”la kazanıldı. 

Peki, boks gerçekten bu kadarcık bir spor 
mu? 1970-80 kuşağının “Rocky” serisi 
aracılığıyla, biraz daha büyüklerin Mu-
hammed Ali efsanesinin tüm dünyayı 
kasıp kavuran rüzgarına kapılarak ta-
nıştığı boks aslında binlerce yıldır yapı-
lagelen bir spor. Gerçekleştirilen kazılar 
sonucu, ilk boks yapan insan figürlerine 
MÖ 3000’li yıllarda Sümerlerde ve MÖ 
2000’lerde Mısır’da rastlanmış. 

Boxing is among the rare sports which 
anyone on the street in our country has 
something to say about. Not that its rules 
or details are known. Punching unfortu-
nately is a much too familiar action for 
men; thus, boxing appears to be a sports 
which almost every man “knows” about. 
Seen from the outside, boxing doesn’t 
seem to have many rules. You are sup-
posed to beat the guy facing you, make 
him fall down if possible, the referee will 
come, and then comes that very exciting 
ritual of counting to 10 and when the ref-
eree goes “10”, that’s it. Win by knockout.

Well, is that really all there is to boxing? 
Boxing, with which the 1970-80 genera-
tion made acquaintance with the “Rocky” 
series, and which swept away the older 
ones with the legend that is Muhammad 
Ali, is in fact a kind of sports that has 
been practiced for thousands of years. 
Excavations revealed the first boxing 
figures in the Sumer in the 3000s BC and 
in Egypt in the 2000s BC.

Ozan Kayahan

life Spor
Sports



83

Ülkemizin boksla tanışması ise I. Dünya Savaşı sonrası İs-
tanbul’daki işgal kuvvetleri askerlerinin aralarında düzen-
ledikleri müsabakalarla gerçekleşmiş. Büyük ilgi gören bu 
karşılaşmalar sonrası gelişen Türk boksu, ilerleyen yıllarda 
dünya çapında yıldızlar çıkarmış. Bunlardan biri de 359 ma-
çın 358’ini kazanan Melih Açba. Unutulmaz sporcu, 1938 yı-
lında Amerika’da düzenlenen “Altın Eldiven Şampiyonası”nda 
birinci olmuş. 

Boks, 1904 yılından bu yana Olimpik spor olarak kabul edi-
liyor. Modern amatör boksta uygulanan kural ve prosedürler 
sporcunun sağlığını koruma amaçlı geliştirilmiş, günümüzde 
dünya çapında standart hale gelmiştir. 1924 yılında kurulan 
ve 1927 yılında Uluslararası Amatör Boks Birliği üyeliğine ka-
bul edilen Türkiye Boks Federasyonu’nun sitesinde bu kural-
ları sıralayan bir doküman mevcuttur. 27 Nisan 2017 tarihi 
itibarıyla geçerli olan müsabaka kurallarını içeren doküman 
45, teknik kuralları içeren düzenleme 35 sayfadır. Demek iste-
diğim şu ki: Boks, kesinlikle göründüğü kadar basit değildir.

Our country, on the other hand, familiarized with boxing with 
the competitions organized by the soldiers of the occupational 
forces in İstanbul during the First World War. Developing af-
ter these competitions, which received major interest, Turkish 
boxing produced world-famous stars in the years to come. One 
of them is Melih Açba, who has won 358 out of 359 games. The 
unforgettable athlete came first in the “Golden Glove Champion-
ship” organized in America in 1938.

Boxing is considered an Olympic sports since 1904. Rules and 
procedures applied in modern amateur boxing were developed 
to protect the health of the athletes, and have become global 
standards in our day. Established in 1924 and included within 
the International Amateur Boxing Association in 1927, the Turk-
ish Boxing Association’s web site has a document listing the said 
rules. The document including the competition rules valid as of 
27 April 2017 is 45 pages long, whereas the regulation including 
the technical rules is 35 pages long. My point is this: Boxing is 
definitely not as easy as it seems.

1970-80 kuşağının “Rocky” serisi aracılığıyla, biraz daha büyüklerin Muhammed Ali 
efsanesinin rüzgarına kapılarak tanıştığı boks, binlerce yıldır yapılagelen bir spor.

Boxing, with which the 1970-80 generation made acquaintance with the “Rocky” 
series, and which swept away the older ones with the legend that is Muhammad Ali, 

is in fact a kind of sport that has been practiced for thousands of years. 
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Öncelikle boksun amatör ve profesyonel olarak iki ana kate-
goride değerlendirildiğini unutmamak gerekir. Yukarıda bah-
sedilen kurallar amatör sporcular için geçerlidir. Profesyonel 
boks dünyası biraz daha acımasız ve serttir. Örneklemek ge-
rekirse, ringe koruyucu kask ve atlet giyerek çıkanlar amatör 
boksörlerdir. Profesyonel olanlar sadece şort ve eldivenle yer 
alırlar modern arenada. Amatör karşılaşmalar 3 raunt üzerin-
den gerçekleştirilirken profesyonel karşılaşmalar turnuvası-
na göre değişse de genellikle 12 raunt sürer.

Gelelim esas konuya... Boks sağlığa zararlı mıdır? Bu aslında 
tıpkı mutfağınızdaki bıçak gibi, neyi hedeflediğinizle ilgili bir 
durum. Nasıl ki o bıçağı harika bir salata yapmak veya birine 
zarar vermek için kullanabilirseniz, boks yaparken de sağlığı-
nızı geliştirebilir veya fiziken zarar görebilirsiniz.

Firstly, we should remember that boxing is evaluated in the two 
main categories of amateur and professional. The rules stated 
above are valid for amateur athletes. The world of professional 
boxing, on the other hand, is slightly more relentless and tough. 
To exemplify, those who go on the ring wearing protective hel-
mets and vests are amateur boxers. The professional ones ap-
pear on the modern arena with shorts and gloves only. Whereas 
there are 3 rounds in amateur competitions, professional ones – 
although depending on the tournament – usually last 12 rounds.

Let us get to the main point… Is boxing bad for health? This is 
actually about what your aim is, much like the knife in your 
kitchen. Just as you can use that knife to make a great salad or 
to hurt someone, boxing, too, can enhance your health or phys-
ically harm you.

Amatör boks karşılaşmaları 3 raunt üzerinden gerçekleştirilirken profesyonel 
karşılaşmalar turnuvasına göre değişse de genellikle 12 raunt sürer.

Whereas there are 3 rounds in amateur boxing competitions, professional ones – although 
depending on the tournament – usually last 12 rounds.
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Bu anlamda boks, ev ve işyeri arasında yaşanan o yoğun tem-
poda spor adına anlamlı bir seçenek olabilir mi derseniz, ce-
vabım kesinlikle evet olacaktır. Öncelikle boks antrenmanı 
sadece kum torbası yumruklamak değildir. Bir boksör her 
şeyden önce üst düzey bir kondisyon ve dengeye sahip olmak 
zorundadır. Genel inanışın aksine boks, kol kuvvetinden çok 
pozisyon alma becerisine ve tüm vücudun kullanılmasına da-
yanır. Elbette boksta yumruk atılmaktadır, ama o yumruk gü-
cünü kol kaslarından değil vücudun hareketiyle gelen momen-
tumdan alır. Kısacası eğer ringlere çıkmayı düşünmüyorsanız 
boks antrenmanlarıyla tüm vücudunuzu çalıştırabilir, yere 
daha sağlam basmayı öğrenebilir ve kondisyonunuzu artıra-
bilirsiniz. 

Son olarak kişisel bir tavsiye: Modern yaşamın hayatımızda 
biriktirdiği stresi atabilmek adına kum torbaları inanın aracı-
nızın kornasından hem daha etkili hem de daha güvenli.

In this sense, if you were to ask me whether boxing would be a 
meaningful alternative in the busy schedule of home and work, 
my answer would be definitely yes. First of all, boxing training 
is not just punching a sandbag. A boxer, above all, must possess 
ultimate form and balance. Contrary to popular belief, boxing 
bears more on the skill of taking position and the use of the en-
tire body instead of blunt force. Of course punches are thrown in 
boxing but that punch gets its strength not from the muscles of 
the arm, but the momentum that comes with the movement of 
the body. Briefly, if you are not thinking about hitting the ring, 
you can work your entire body with boxing training, learn to 
step more firmly on the ground and enhance your form.

Lastly, a personal advice: In order to relieve the stress accumu-
lated in our lives by modern living, sandbags – believe me – are 
more effective and safer than your car horn.



Gelincik çiçeği, limon, şeker ve li-
mon tuzu kullanılarak kaynatılan 
gelincik şerbeti Bozcaada civarında 
sıkça yapılıyor. Şerbetin öksürüğe 
iyi geldiği ve sakinleştirici özelliği 
bulunduğuna inanılıyor.

Made by boiling poppy, lemon, sugar 
and citric acid, poppy sherbet is fre-
quently prepared in the environs of 
Bozcaada. The sherbet is believed to 
be good against coughs and to have a 
tranquilizing effect.

Kadınlar dünyanın neredeyse her 
yerinde evlilik törenlerinde beyaz ge-
linlik giyer. Türk kadınlarının gelin-
likleri ise bundan 150 yıl önce kırmı-
zıydı. Günümüzde Anadolu’nun bazı 
kırsal bölgelerinde halen kırmızı 
gelinlik kullanılıyor. Gelincik çiçeği, 
adını geleneksel kırmızı gelinlikler-
den alıyor.

In almost every part of the world, 
women wear white dresses for their 
wedding ceremonies. The wedding 
dresses of Turkish women, on the 
other hand, were red 150 years ago. 
Today, in some of the rural regions 
of Anatolia, red wedding dresses 
are still in use. The poppy flower  
(gelincik) gets its name from the tradi-
tional red wedding dresses (gelinlik).

Yapılan kazı çalışmalarında Asur 
Kralı II. Sargon’un sarayından çı-
karılan kalıntılardan biri Yeni Asur 
Krallığı dönemine ait bir rölyeftir. 
Yarısı kayıp bu rölyefte o dönemde 
melek olduğuna inanılan bir figür 
yer alır ve elinde gelinciklerin bu-
lunduğu bir demet taşır.

One of the remains unearthed dur-
ing the excavations carried out in the 
palace of the Assyrian King Sargon 
II is a relief dated to the New Assyr-
ian Kingdom. Featured on this relief, 
half of which is missing, is a figure 
believed to be an angel, and she car-
ries a bundle of poppies.
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Kolaj: Gelincik
Collage: Poppylife



Kır çiçekleri arasında çoğunlukla 
koyu kırmızı rengiyle dikkat çeken 
gelincik koparıldığı andan itibaren 
3-5 dakika içinde solmaya başlar. 
Özellikle taç yaprakları çok hassas 
olan bu çiçek genellikle mart ayında 
kırlarda açar; saksıda yetiştirilmesi 
oldukça zordur. 

A striking wild flower with its dark 
red color, the poppy starts to wither 
within 3-5 minutes after it has been 
plucked. This flower, the petals of 
which are very delicate, generally 
blooms in prairies in the month of 
March; it is quite difficult to grow in 
a pot.

İngiltere’de I. Dünya Savaşı sırasın-
da gazi olan ve hayatını kaybeden 
askerleri anmak için gelincik çiçeği 
kullanılıyor. Bu çiçeğin simge hali-
ne gelmesinin nedeni ise savaştan 
bir süre sonra muharebe meydan-
larında gelincik çiçeğinin yetişmeye 
başlaması.

In England, the poppy is used to com-
memorate the veterans and fallen of 
the First World War. The reason why 
this flower became a symbol is that 
shortly after the war, it started to 
blossom over the battlefields.

Presizyonizmin önemli isimlerinden 
Amerikalı ressam Georgia O’Keeffe, 
“Kırmızı Gelincik” isimli tablosunu 
1927 yılında resmetmiştir. Eserle-
rinde çoğunlukla çiçekleri konu alan 
O’Keeffe, bu çalışmasında fon kul-
lanmayı düşünmemiş, sadece çiçeğin 
güzelliğini ortaya çıkarmayı hedefle-
miştir. 

One of the pioneers of Precisionism, 
American painter Georgia O’Keeffe 
painted “Red Poppy” in 1927. Most-
ly treating flowers in her works, 
O’Keeffe did not use a background 
in this work, and aimed to simply re-
veal the beauty of the flower. 
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45’inci Alay’ın 8’nci Bölük 2’nci Takım Komutanı idim. 17 Ni-
san 1915’te alayımızla Akbaş Limanı’na çıkmıştık. 18 Nisan’ı 
Maydos civarındaki zeytinlikte geçirdik. 2 Nisan’da bütün tü-
men Soğanlı Dere’de toplandı. O gün saat 7’de, Tümen Komu-
tanım Miralay Şükrü Bey, Alay komutanları ile Tabur komu-
tanlarını yanına çağırarak gerekli emirleri verdi. 

(...)

Askerleri bu emir gereği hazırlayarak saat 9’da ileri hareket 
ettik. 

Ufak bir mertek gerisine geldiğimiz zaman kurşun ve şarap-
nel taneleri mevcudiyetini hissettirmeye başlamıştı. Düşman 
Bertik Tepesi’ni oldukça şiddetli bir topçu ateşi altına almış-
tı. “Yere yat” emri verildi. O aralık Tabur Komutanı gelerek, 
süngü takıp ilerideki avcı hattı ile birleştikten sonra hücum 
edeceğimizi söyledi. 1’inci Takım öne çıktı. Ben 2’nci Takım’la 
onu takip ediyordum. Her sıçrayışta birçok düşman maktulle-
ri çiğneyerek cephemizde iki mevzi siper atladık. Nihayet son 
defa askerlere mevzi aldırdığım zaman cinsini tayin edemedi-
ğim bir topçu mermisi kolumun aşağı kısmına isabet ederek 
ağır surette beni yaraladı. Takım’ı çavuşuma teslim ettim. İki 
asil kalpli asker beni kolları arasında sargı mahalline götürdü. 
Soğanlı Dere’de kanın durdurulması için kolum sarıldıktan 
sonra hemen Kilitbahir Hastanesi’ne gönderildim. 

I was the Commander of the 2nd Team of the 8th Squadron of the 
45th Regiment. On 17 April 1915, we had landed on the Port of 
Akbaş together with our regiment. We spent 18 April by the olive 
grove in the environs of Maydos. On 2 April, the entire division 
gathered at Soğanlı Dere. That day at 7, my Division Command-
er Colonel Şükrü Bey summoned the Regiment Commanders 
and Battalion commanders and gave the necessary orders.

(...)

Preparing the soldiers in accordance with this order, we moved 
forward at 9.

By the time we had arrived behind a small baulk, bullet and 
shrapnel pieces had started to be felt. The enemy had the Bertik 
Hill under heavy artillery fire. The order “Lie down” was giv-
en. Meanwhile, the Battalion Commander came to say that we 
would don our bayonets, unite with the line of shooters forward 
and then attack. The 1st Team stepped forward. I was following 
it with the 2nd Team. Stepping on many enemy victims in each 
leap, we jumped through two trenches of localities in our front. 
When I finally had the soldiers take position for the last time, an 
artillery shell, the type of which I could not identify, hit me in the 
lower arm and injured me gravely. I handed over the Team to 
my sergeant. Two noble hearted soldiers took me in their arms 
and carried me to the dressing area. After my arm was band-

Çanakkale 1915

Teğmen Mehmet Dursun’un savaş hatıralarını anlattığı mektubu 
Lieutenant Mehmet Dursun’s letter where he recounts his war memoirs

Gallipoli 1915

Geçmişin postası
Post of the past

life
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Çanakkale Savaşları’nda cephede mücadele eden bir subayın 
kaleminden çıkan bu mektup, askerlerimizin vatan ve millet 
sevdasının büyüklüğünün bir örneği niteliğinde. Bugün bay-
rağımız, Teğmen Mehmet Dursun gibi gazi olan ya da şehit dü-
şen yüz binlerce askerimiz sayesinde topraklarımızda gururla 
dalgalanıyor.

Penned by an officer who faught at the front during the Battle 
of Gallipoli, this letter provides an example to the greatness of 
our soldiers’ love for the homeland and the nation. Today, it is 
thanks to hundreds of our soldiers who either became veterans 
like Lieutenant Mehmet Dursun or fell martyrs that our flag 
flutters with pride over our lands.
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Teğmen Mehmet Dursun

Gözümü açtığım vakit kendimi yatakta kolsuz olarak buldum. 
Vatan için bu hale geldiğimi düşünerek teselli oldum. Oradan 
İstanbul’a gönderildim. Üsküdar’daki Zeynep Kamil Hastane-
si’nde, Moda ve Vitali Köşkü Subay Rehabilitasyon Merkezi’nde 
itina ve şefkatle tedavi edildim. Vücudumda eski kuvveti his-
settiğim zaman boş durmamayı vicdanım emretti. Bir hizmete 
tayinimi istedim. Genelkurmay Başkanlığı Yaverliği refakati-
ne tayin olundum. Şimdi orada bulunuyorum. Yüce Türk mil-
letim ve mukaddes vatanım için feda olan koluma acımıyorum.

aged in Soğanlı Dere to stop the bleeding, I was immediately 
sent to the Kilitbahir Hospital.

I opened my eyes to find myself with no arm in the bed. I found 
consolation thinking that my situation was for the homeland. 
From there, I was sent to İstanbul. I was treated with care 
and affection at the Zeynep Kamil Hospital in Üsküdar, Moda 
and Vitali Palace Officer Rehabilitation Center. My conscience 
commanded me to not remain idle as soon as I felt the former 
strength in my body. I asked to be appointed to service. I was 
appointed to the attendance of the Adjutancy of the Presidency 
of General Staff. It is where I am located now. I do not feel sorry 
for my arm which was sacrificed for my great Turkish nation 
and sacred homeland.

Lieutenant Mehmet Dursun
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Büyüklerin yeni oyuncağı
Mandala

Hobi
Hobby

A new toy for grown-ups
Mandala

Eda Eraslan 

life

Son birkaç yıldır pek çok yerde karşımıza çıkan 
mandala, aslında tarihi çok eskilere dayanan bir 
çizim ve boyama tekniği. Kağıt kalemden iplere, 
simli tellere, renkli kumlara ve bitkilere kadar 
birçok farklı materyalin kullanılabildiği bu göz 
alıcı halkalar büyüklerin yeni oyuncağı olarak 
girdi hayatımıza. Mandala, Hinduizm’de “büyülü 
çember” anlamına geliyor. Ana amacı dünyayı ve 
yaşamı iç içe geçmiş sembollerle ve birbirini ta-

Appearing before us in a lot of places in the last 
few years, mandala is in fact a drawing and col-
oring technique with an ancient history. These 
dashy rings, in which many different materials 
from pen and paper to ropes, glittery threads, 
colorful sand and plants are used, have come to 
our lives as the new toy for grown-ups. Manda-
la means “magical hoop” in Hinduism. Its main 
purpose is to tell of the world and of life through 
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mamlayan geometrik desenlerle anlatmak. Çin ve Hint kül-
türlerinde uzun soluklu meditasyon eğitimlerinin bir parçası 
olan, üretiminde kullanılan araç-gereç ve motiflerin karma-
şıklığı sebebiyle uzun saatler dikkatle çalışmayı gerektiren 
mandala, günümüzde pek çok farklı seviyede öğrenilebilecek 
keyifli bir hobi.

intertwined symbols and geometric designs that complement 
one another. Part of the long-term meditation training in the 
Chinese and Indian cultures and requiring long hours of me-
ticulous work both because of the intrication of the tools as 
well as of the motifs, mandala is an enjoyable hobby that can 
be used in many different levels in our day. 

“Büyülü çember” anlamına gelen mandala, dünyayı ve yaşamı iç içe geçmiş sembollerle 
ve birbirini tamamlayan geometrik desenlerle anlatmayı amaçlayan bir teknik.

Meaning “magical hoop”, mandala is a technique that aims to tell of the world and of life 
with intertwined symbols and geometric designs that complement one another.

Çizimle ve renklerle ilgili birçok hobi gibi, mandala da çiz-
gilere odaklanarak düşüncelerden uzaklaşmayı ve renklerin 
dünyasında kaybolarak sakinleşip stres atmayı vadediyor. 
Peki, nereden başlamalı? Bu işin okulu, eğitimi var mı ya da 
malzemeler nasıl temin edilir?

Like many hobbies related to drawing and colors, mandala, too, 
offers getting away from thoughts by focusing on the lines and 
releasing stress by getting lost within the world of colors. Well, 
then, where to begin? Does one go to school or receive training 
for it, or how are the materials procured?



Mandala çizgilere 
odaklanarak 

düşüncelerden 
uzaklaşmayı ve 

renklerin dünyasında 
kaybolarak stres 

atmayı vadediyor.
Mandala offers the 

promise to get away 
from thoughts by 

focusing on the lines 
and releasing stress 
by getting lost within 
the world of colors.
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Mandala boyamak hem oldukça ko-
lay öğrenilebilen hem de gayet mas-
rafsız bir uğraş. İnternette boyamaya 
hazır sayısız mandala bulabileceği-
niz gibi, en yakın kırtasiye ya da kita-
bevinden bir mandala boyama kitabı 
edinmeniz de mümkün. Başlangıçta 
karşılaşacağınız sayısız kitap ve mo-
tifin hepsini kullanmak isteyeceğiniz 
kesin, ama tek bir motifi boyamanı-
zın bile tahmin ettiğinizden çok daha 
uzun süreceğini ve aslında pek çe-
limsiz görünen bir mandala kitabının 
bile sizi haftalarca oyalayabileceğini 
unutmayın. Bu işte ilerledikçe daha 
farklı teknikler kullanmak isteyebilir 
ya da daha detaylı çizimlere ihtiyaç 
duyabilirsiniz. Bu yüzden kendinize 
zaman vermek ve elinizde aynı tür-
den çok fazla çizim biriktirmemek 
daha doğru. Hatta kendinize biraz 
güveniyorsanız birkaç internet sitesi 
gezerek önce mandala çizmeyi öğre-
nebilir, arkasından kendi çizimleri-
nizi renklendirmeyi deneyebilirsiniz.

Coloring mandalas is something that 
can be both learned easily and is quite 
costless. Just like you can find count-
less ready-to-color mandalas on the 
Internet, you can also get a mandala 
coloring book from the nearest sta-
tionary or book store. You will cer-
tainly want to use each and every 
single one of the books and motifs you 
first come across but do keep in mind 
that coloring even a single motif will 
take longer than you think and that 
a skinny-looking mandala book can 
keep you occupied for weeks. As you 
make progress, you might want to use 
different techniques or require more 
detailed drawings. Thus, it is better 
to give yourself time and not collect 
many drawings of the same kind. If 
you are confident with yourself, you 
can even visit a few websites to learn 
how to draw a mandala and then try 
to color your own designs.



Peki, nasıl boyamak gerek? Bu işin tek bir kuralı var aslında. 
Halkalar halinde genişleyen mandala figürünü ya içten dışa 
ya da dıştan içe doğru boyamalısınız, hepsi bu! Boyamaya 
başlamadan önce renkleri tonlarına göre ayırmanızı, nasıl 
bir renk geçişi izleyeceğinizi planlamanızı tavsiye eden titiz 
yönergeler olsa da mandala boyamanın bir düzeni, tekniği 
olmadığını unutmayın. Hatta bazı mandala severler boya ka-
lemlerini renklerinin görünmeyeceği bir şekilde dizmenin ve 
sadece uygun görülen bir anda kalem değiştirerek, hangi ren-
gin seçildiğine dikkat etmeden boyamaya devam etmenin en 
iyi metot olduğunu savunuyor.

Ufak detaylarla uğraşmayı seven biriyseniz zihni dinginleş-
tiren, kafayı dağıtan, sizi günlük hayatın koşturmacasından 
uzaklaştıran bu büyülü halkalar tam size göre!

How to color, then? There is in fact only a single rule to it. You 
have to draw the mandala figure, which extends in hoops, either 
from the inside out or from the outside in, that’s all! Although 
there are meticulous instructions advising you to separate the 
colors in accordance with their tones and to plan the color tran-
sitions before you start, do not forget that there is no order or 
technique to coloring mandalas. Some mandala lovers even 
argue that arranging the crayons so as the colors are not seen 
and changing them only when seen appropriate, that continu-
ing to color without paying attention to the color picked is the 
best method.

If you like busying yourself with small details, these magical 
hoops that calm the mind, let off steam and pull you away from 
the hustle and bustle of daily life are perfect for you!
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Çizimleriniz hazır olduğuna göre sıra renklere geldi... Bu ko-
nuda da seçenekler sınırsız. Elinize geçen ilk boya kalemi seti 
ile başlayabilir, bu işe biraz yatırım yapıp daha çeşitli tonlar, 
daha farklı dokular üretmenizi sağlayabilecek seçeneklere yö-
nelebilirsiniz. Herhangi bir teknik bilgi, özel bir kağıt türü ya 
da alet gerektirmeyen ve nispeten daha ekonomik kuru boya-
lar başlangıç için ideal. Öte yandan parlak renkleri, simli çe-
şitleri ve farklı uç kalınlıklarıyla keçeli kalemler de gayet cazip 
bir seçenek. Keçeli kalem kullanacaksanız mandala çizimleri-
nizin bu tür boyalar için uygun kağıtlara yapılmış olmasına 
dikkat etmelisiniz.

Since your drawings are ready, it is now time for the colors… 
When it comes to colors, too, the choices are endless. You can start 
with the first coloring pencil set you get your hands on or make 
a little bit of investment and steer towards options that can help 
you come up with more varied tones and more different textures. 
Dry paint, which does not require any technical knowledge, spe-
cial type of paper or tools and which are relatively more afforda-
ble, is ideal for beginners. Fineliners, with their bright colors, 
glittery options and different tips, on the other hand, are quite 
an intriguing option. If you are going to use fineliners, make sure 
the mandala has been drawn on paper fit for this kind of paint.
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Sütlü domates çorbası

Yapılışı:

Preparation:

Tomato soup with milk

Domates, tüm dünyada en çok tüketi-
len sebzelerin başında geliyor. E tabii, 
hem lezzetli hem sağlıklı. Anadolu’da 
neredeyse tüm yemeklerde yardım-
cı oyuncu rolü üstlenen domates, bu 
çorbada başrolde.

Domatesleri kabuklarıyla beraber doğrayıcıda iyice kıyın. Zeytinyağında bir 
miktar kavurun. İsteğe bağlı tuz ve karabiber ekledikten sonra 4 su bardağı suyu 
ilave edin. Kaynadıktan sonra pirinçleri ekleyin ve pirinçler yumuşayana kadar 
çorbayı kısık ateşte kaynatın. Sütü çorbaya yavaş yavaş ilave edin. Bir miktar 
dinlendirilen çorbanız servise hazırdır.

Tomato takes the lead in the most con-
sumed vegetables of the world. No 
wonder, for it is both delicious and 
healthy. A featured actor in almost 
every dish in Anatolia, tomato is the 
star of this soup.

Thoroughly chop the tomatoes with the skin on in a food processor. Fry in the olive 
oil for some time. After adding the salt and pepper to taste, mix in the 4 cups of 
water. After the mixture boils, add the rice and leave it to simmer until the rice is 
softened. Slowly add in the milk. Allow it to rest for a while and your soup is ready 
to be served.

- 5 orta boy domates
- 1 su bardağı süt
- 4 su bardağı su
- 1 yemek kaşığı pirinç
- 3 yemek kaşığı zeytinyağı
- İsteğe bağlı tuz ve karabiber

- 5 medium tomatoes
- 1 cup of milk
- 4 cup of water
- 1 table spoon of rice
- 3 table spoons of olive oil
- Salt and pepper to taste

Ingredients

Malzemeler

Pratik yemek tarifleri
Easy peasy recipes

Mine Durur

Gastronomi
Gastronomylife
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Chicken wrap with vegetables
Sebzeli tavuk dürüm

Yapılışı:

Preparation:

Sebze seven de sevmeyen de bu dü-
rüme bayılacak. Kabak ve havuç, 
biraz da baharat yardımıyla hazır-
lanan bu yemek Hint mutfağından 
çıkmış gibi.

Küçük doğranmış tavuk eti, rendelenmiş kabak ve havuç büyükçe bir tavada iyice 
kavrulur. Tavuklar yumuşayınca ocak kısılır ve baharatlar eklenir. Bir miktar 
daha kavrulur, lavaşa sararak servis edilir. Arzu edildiği takdirde ocağın altı ka-
patıldıktan sonra yemeğe bir miktar krema eklenir.

Whether they like vegetables or not, 
anyone will fall for this wrap. Pre-
pared with zucchini and carrots as 
well as a little bit of help from spices, 
this recipe seems to be straight out of 
the Indian cuisine.

Fry the chopped chicken, grated zucchini and carrot inside a big pan. When the 
chicken is soft, turn down the heat and add the spices. Fry for a while more, wrap 
them in the tortillas and serve. If wished, a little bit of cream can be added to the dish 
after turning off the heat.

- 2 parça tavuk fileto veya  
   bir paket kemiksiz but eti
- 1 havuç
- 1 kabak
- 1 tutam kimyon
- 1 tutam zerdeçal
- 1 çay kaşığı karabiber
- İsteğe bağlı tuz
- Kişi sayısına göre lavaş

- 2 pieces of chicken fillets or  
   a pack of boneless thighs
- 1 carrot
- 1 zucchini
- Pinch of cumin
- Pinch of turmeric
 1 tea spoon of pepper
- Salt to taste
- Tortillas according to the number of people

Malzemeler
Ingredients
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Ton balıklı makarna

Yapılışı:

Preparation:

Makarna öğrenci evlerinin vazgeçil-
mezi, “Bugün ne pişirsem?” sorusu-
nun en pratik yanıtı. Bir de lezzetli 
mi lezzetli... Makarna insanoğlu için 
büyük bir nimet.

Makarna, kaynayan suda 10-12 dakika boyunca haşlandıktan sonra süzülür. Su-
yunu iyice bıraktıktan sonra zeytinyağı içinde 1-2 dakika kavrulur. Mayonez, ton 
balığı ve karabiber bir kapta güzelce karıştırılır. Makarna bu karışımla birlikte 
servis edilir. Tabak, domates veya çeşitli yeşilliklerle süslenebilir.

Pasta is a must for students, the most 
practical answer to the question 
“What to cook today?” Moreover, it 
is super delicious… Pasta is a great 
blessing for mankind.

Boil the pasta for 10-12 minutes and then drain. After it is completely drained, fry 
in olive oil for 1-2 minutes. Nicely mix the mayonnaise, tuna and pepper inside a 
bowl. Serve the pasta with this mixture. The plate can be decorated with tomatoes 
or various greens.

Tuna pasta

- 1 paket makarna 
- 2 adet konserve ton balığı
- 3 yemek kaşığı zeytinyağı
- Mayonez
- 1 tatlı kaşığı karabiber
- İsteğe bağlı tuz

- 1 pack of pasta 
- 2 canned tuna
- 3 table spoons of olive oil
- Mayonnaise
- 1 dessert spoon of pepper
- Salt to taste

Malzemeler
Ingredients
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Snowball

Preparation:
Take 3/4 of the coconut and the rest of the ingredients in a deep bowl and mix thor-
oughly. Break off walnut-sized pieces from the mixture and roll them in your hand. 
Cover the balls in coconut. Keep them in the fridge for about an hour and they are 
ready to serve.

Kartopu

Yapılışı:

Pişirme veya fırınlama derdi olma-
yan kolay mı kolay bir tatlı... Bir yiyen 
bir daha isteyeceği için fazla miktar-
da hazırlamanızı öneriyoruz.

Hindistan cevizinin 3/4’ü ve diğer bütün malzemeler derin bir kaseye alınarak 
iyice karıştırılır. Karışımından ceviz büyüklüğünde parçalar koparılır ve elde yu-
varlanır. Top şekline getirilmiş parçalar hindistan cevizine bulanır. Toplar yakla-
şık 1 saat buzdolabında dinlendirildikten sonra servise hazırdır.

An easy dessert without the hassle of 
cooking or baking… Since people will 
be asking for more, we recommend 
you make plenty of it.

- 1 su bardağı hindistan cevizi
- 200 gram tuzsuz labne peyniri
- 1 tatlı kaşığı pudra şekeri
- 2 tatlı kaşığı bal

- 1 cup of shredded coconut
- 200 grams of unsalted labneh cheese 
- 1 dessert spoon of castor sugar
- 2 dessert spoons of honey

Malzemeler
Ingredients



98

Matematikçi, yazar, hattat, ressam, silahşor ve minyatür sa-
natçısı Nasuh bin Karagöz bin Abdullah, Saraybosna’da doğ-
muş, eğitimini II. Bayezid zamanında Enderûn’da tamam-
lamıştır. Matematik, tarih ve silahşorluk sanatı gibi çeşitli 
konularda kitapları bulunan Nasuh’a, matrak oyunundaki us-
talığı sebebiyle Matrakçı Nasuh denmiştir. 16. yüzyılın en 
önemli aydınlarından Matrakçı Nasuh, bugün daha çok min-
yatürleriyle tanınmaktadır. Kent tasvirlerinde topografik de-
tayları gerçekçi biçimde betimlemesi, önemli yapı ve binaları 
mimari özelliklerini aktararak çizmesi Nasuh’un minyatürle-
rini birer tarihî belgeye dönüştürmektedir. Eserlerinde insan 
figürlerine yer vermeyen sanatçı, böylelikle minyatüre yeni bir 
tür kazandırmıştır.

Mathematician, writer, calligrapher, painter, musketeer and 
miniature artist Nasuh bin Karagöz bin Abdullah was born in 
Sarajevo and completed his training at the Enderun during the 
time of Bayezid II. Having written various books on mathe-
matics, history and musketeermanship, Nasuh’s moniker orig-
inates from his mastery in the game of matrak. One of the most 
significant intellectuals of the 16th century, Matrakçı Nasuh is 
mostly known for his miniatures today. That he has realistical-
ly depicted topographical details in his urban portrayals, con-
veyed the architectural features of important structures and 
buildings have transformed Nasuh’s miniatures into historical 
documents. Not featuring human figures in his works, the art-
ist has thus gifted the art of miniature a new type.

Itır Şensoy

Matrakçı Nasuh
Matrakçı Nasuh

Sanatçılar ve eserleri:  
Matrakçı Nasuh
Artists and workslife



99

İki Hisar
The Two Citadels

Matrakçı Nasuh’un silahşorlukla ilgili kaleme aldığı  
Tuhfetü’l-Guzât kitabında iki sayfaya resmedilen bu iki hisar, 
1529 senesinin Haziran ayında Kanuni Sultan Süleyman’ın şeh-
zadelerinin sünnet düğünü için At Meydanı’nda tertip edilen 
şenliklere özel olarak kağıttan hazırlanmıştır. Hisarların her biri 
beş kule, dört kapıya sahiptir. Duvarları nakışlarla süslenmiş, 
konik çatıları bayraklarla taçlandırılmıştır. Tekerlekler üzerinde 
yürütülerek At Meydanı’na getirilen hisarlar, birbirine karşılıklı 
gelecek şekilde yerleştirilmiş, içine konumlanan askerler şenlik 
boyunca top, tüfek ve matraklarla çeşitli gösteriler düzenlemiştir.

These two citadels, depicted on two pages in Tuhfetü’l-Guzât, 
a work by Matrakçı Nasuh on musketeermanship, were pre-
pared out of paper especially for the feasts organized in At 
Meydanı for the circumcision ceremony of Suleiman the Mag-
nificent’s sons. Each citadel has five towers and four gates. 
The walls are adorned in embroidery and the conical roofs are 
crowned with flags. Dragged to At Meydanı on wheels, the cit-
adels were placed so as to face each other, and the soldiers in-
side organized various performances with cannons, rifles and  
matrak throughout the feast.
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Matrakçı Nasuh’un, Kanuni Sultan Süleyman’ın 1534-1535 
İran-Irak seferini konu edinen Mecmu’-i Menâzil adlı kita-
bında, sefer boyunca uğranan kent ve yöreleri tasvir eden çok 
sayıda minyatür bulunmaktadır. Halep minyatürü de bunlar-
dan biridir. Eserde kentin en karakteristik yapısı olan iç kale 
baskın bir öge olarak vurgulanmış, evler ve köprüler ayrıntılı 
bir şekilde resme aktarılmıştır. Matrakçı Nasuh’un, birçoğu 
günümüze ulaşamayan bu yapılara titizlikle düştüğü mimari 
ayrıntılar birer belge niteliği taşımaktadır. Ayrıca bunun gibi 
kale ve hisar tasvirleri savaş düzenine hizmet edecek kayıt 
özelliği de oluşturmaktadır.

In Mecmu’-i Menâzil by Matrakçı Nasuh, which treats Sulei-
man the Magnificent’s 1534-1535 Iran-Iraq expedition, there 
are many miniatures that depict the cities and territories vis-
ited throughout the expedition. The Aleppo miniature is one of 
them. In the work, the inner castle – the most characteristic 
work in the city – was highlighted as a dominant element, and 
houses and castles were conveyed in detail. The meticulous ar-
chitectural details worked by Matrakçı Nasuh into these struc-
tures, most of which did not make it to the present, constitute 
historical documents. Moreover, similar castle and citadel de-
pictions serve as records to serve war layout. 

Halep Tasviri
Depiction of Aleppo
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İstanbul Tasviri, Matrakçı Nasuh’un Mecmu’-i Menâzil kita-
bında bulunan 128 minyatürden biridir. Kız Kulesi, Haliç’in 
yelkenli gemi trafiği, Galata Kulesi ve kiliseleri, Tophane ve 
dökümhanesi, yılanlı sütunuyla At Meydanı, Topkapı Sarayı, 
Ayasofya, Tekfur Sarayı gibi şehrin karakterini vurgulayan 
birçok önemli yapı ve bina detayı, Osmanlı payitahtının görke-
mini yansıtacak şekilde resmedilmiştir. Binalar plana bakan-
lara dönük olarak ön cephelerinden ve birbirleriyle kesişmeye-
cek şekilde tasvir edilmiştir. Manzarada yer ayrılan ağaçlar, 
bitkiler, yelkenliler ve kalyonlar Matrakçı’nın usta bir nakkaş 
olduğunu gözler önüne sermektedir. 

Depiction of İstanbul is one of the 128 miniatures featured in 
Mecmu’-i Menâzil by Matrakçı Nasuh. Many important details 
from characteristic structures and buildings such as the Maid-
en’s Tower, the sailer traffic of the Golden Horn, the Galata 
Tower and its churches, Tophane and its foundry, At Meydanı 
with its serpentine columns, the Topkapı Palace, the Hagia So-
phia and the Tekfur Palace, were depicted in a way to project 
the grandeur of the Ottoman capital. Buildings were depicted 
facing those looking at the plan, from their façades and in a 
manner not to overlap. Trees, plants, sails and galleys featured 
in the landscape reveal that Matrakçı was a master painter.

İstanbul Tasviri
Depiction of İstanbul
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Matrakçı Nasuh, Târîh-i Sultân Bâyezîd kitabında Kili, Ak-
kerman, Modon, Karon, Navarin ve İnebahtı gibi II. Bayezid 
döneminde fethedilen kale ve kentlerin minyatür tasvirlerine 
yer vermektedir. Osmanlı donanmasına ait minyatürlerin de 
bulunduğu kitapta İnebahtı Tasviri çift sayfaya siyah mürek-
keple çizilmiştir. Şehrin arkasında kalan yüksek tepeler açık 
renkli boyalarla vurgulanmış; yer yer pastel renklerin kulla-
nıldığı eserde evler, kuleler, surlar, surları dışarıya bağlayan 
köprüler ve limanın iç kısmında bekleyen yelkenliler detaylı 
olarak tasvir edilmiştir.

In his book Târîh-i Sultân Bâyezîd, Matrakçı Nasuh has fea-

tured the miniature depictions of castles and cities conquered 

during the time of Bayezid II, such as Kili, Akkerman, Modon, 

Karon, Navarin and İnebahtı. In the book, where Ottoman 

navy miniatures can also be found, the Depiction of İnebahtı 

was drawn on two pages in black ink. The high hills to the back 

of the city were highlighted in light colors; in the work, where 

pastel colors were sporadically used, houses, castles, walls, 

bridges connecting the walls to the outside and the sails in the 

inner part of the port were depicted in detail.

İnebahtı Tasviri
Depiction of İnebahtı
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Matrakçının Süleymannâme kitabının “Târîh-i Feth-i Şikloş, 
Estergon ve İstolni-Belgrad” bölümünde yer alan tasvir, 1543 
yılı olaylarını ve Barbaros Hayreddin Paşa’nın Fransa Kralı’na 
yardım amacıyla Fransa’nın güney kıyılarına yaptığı seferi 
konu edinmektedir. Barbaros Hayreddin donanmasının uğ-
radığı limanlardan Nis’i görselleştiren tasvirde, kentin kalesi, 
evleri ve kimi topografik özellikleri siyah mürekkepten çizgi-
lerle belirginleştirilmiştir. Şehrin ardında yükselen sıradağlar 
rengarenk, deniz ise gümüşi tonda ifade edilmiştir.

The depiction, which is found in the “Târîh-i Feth-i Şikloş, Ester-
gon ve İstolni-Belgrad” chapter of Matrakçı’s Süleymannâme 
treats the events of 1543 and Barbaros Hayreddin Pasha’s ex-
pedition to the southern shores of France with the aim of help-
ing the French King. In the depiction, which visualizes Nice, 
one of the ports visited by the navy of Barbaros Hayreddin, the 
city’s castle, houses and certain topographical features were 
underlined with lines of black ink. The mountain range in the 
background were painted in different colors, whereas the sea 
in a silvery tone.

Nis Tasviri
Depiction of Nice



PUMed 27. Stratejik Yönetim Kurulu Toplantısı 
İstanbul’da yapıldı
PUMed 27th Strategic Board of Directors Meeting held in İstanbul

Akdeniz Posta Birliği (PUMed) 27. Stratejik Yönetim Kurulu 
Toplantısı, 22 Şubat günü İstanbul’da gerçekleştirildi. PTT 
A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü, Dünya Posta 
Birliği (Universal Postal Union-UPU) İdari Konsey Başkanı 
Kenan Bozgeyik, toplantının İstanbul’da düzenlenmesinden 
mutluluk duyduğunu belirterek, “Sizleri ülkemizde ağırlamak 
bizim için büyük bir onur” dedi. Henüz genç sayılabilecek 
PUMed’in Dünya Posta Birliği nezdindeki faaliyetlerini geliş-
tirmesini oldukça önemsediğini vurgulayan Bozgeyik, “Hem 
Dünya Posta Birliği İdari Konsey Başkanı hem de Türk posta-
sının Yönetim Kurulu Başkanı sıfatıyla, Birliğin yapmış oldu-
ğu çalışmalara tam destek vereceğimizi ifade etmek isterim” 
diye konuştu. 

The 27th Strategic Board of Directors Meeting of the Postal Un-
ion for the Mediterranean (PUMed) was held in İstanbul on 22 
February. Indicating that he is content to have the meeting or-
ganized in İstanbul, PTT Corp. Chairman of Board and Direc-
tor-General, Universal Postal Union (UPU) Council of Admin-
istration Chair Kenan Bozgeyik said, “It is a great honor for 
us to host you in our country.” Underlining that he attributes 
major importance to the enhancement of the activities of the 
PUMed, which can still be deemed a young establishment, Bo-
zgeyik went on to add, “As both Chair of the Council of Admin-
istration of the Universal Postal Union and the Director-Gen-
eral of Turkish Post, I would like to state that we will provide 
full support to the works of the Union.”
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Genel Müdür Kenan Bozgeyik, 26. Dünya Posta Kongresi’nin 
2016 yılında Türkiye’de yapıldığını hatırlatarak, “O günden bu 
tarafa posta teşkilatları olarak hep beraber İstanbul Strateji 
Belgesi’nin gereklerini yerine getirmeye çalışıyoruz. Bu çalış-
malara paralel olarak sizler de EuroMed ve PUMed’in 27’nci 
toplantısını burada gerçekleştiriyorsunuz. Artık posta teşkilat-
larının yalnız başlarına hareket etme ya da dünyadaki değişi-
min gerisinde kalma gibi bir şansları yok. Dolayısıyla tam bir 
takım çalışması yapılması gerekiyor. Çünkü posta teşkilatları-
nı dünya ticaretinde bekleyen çok büyük riskler var. Biz birbiri-
mizle daha yakın olmalı ve işbirliği içinde bulunmalıyız” dedi. 

Reminding that the 26th Universal Postal Congress was held 
in Turkey in 2016, Director-General Kenan Bozgeyik said, 
“Since then, we have been working as Posts to fulfill the re-
quirements of the İstanbul Strategy Document. Parallel to 
these efforts, you are carrying out the 27th meeting of the 
EuroMed and PUMed here. Posts can no longer afford to act 
alone or lag behind the change in the world. Thus, a complete 
team work is required, for there are major risks awaiting 
Posts in the global trade. We should be closer to one another 
and cooperate.”



106

Genel Müdür Bozgeyik, posta teşkilatlarının dijital dönü-
şümün dışında kalmalarının mümkün olmadığına işaret 
ederek, “Biz Türk postası olarak bu dönüşümü çok hızlı bir 
şekilde gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bu dijital dönüşüm 
içerisinde e-ticaretin yeri yadsınamayacak kadar önemli. 
Biz 26. Dünya Posta Kongresi’nden sonra birçok ülkeyle ikili 
e-ticaret anlaşmaları gerçekleştirdik. Bunlar bizim iş potan-
siyelimizi geliştirdi, verimliliğimizi artırdı ve o ülkelerle iş-
birliğimizi daha güçlü hale getirdi” diye konuştu. EuroMed 
(Avrupa-Akdeniz İşbirliği) ile de e-ticaret konusunda işbirliği 
yapılabileceğini kaydeden Bozgeyik, “Bu, e-ticaret alanında 
çok büyük bir işbirliği ve güç oluşturur. Fırsatları kaçırma-
mak gerekiyor. Bugün itibarıyla e-ticaret konusunda işbirli-
ğine gitmemiz gerektiğini düşünüyorum” dedi. PUMed üyesi 
ülkelerle bankacılık ve posta hizmetleri alanlarında da yakın 
işbirliği içinde olunabileceğine işaret eden Genel Müdür Boz-
geyik, sözlerini “Bu toplantının Birliğin gelecekteki yol hari-
tasına önemli katkılar sağlayacağına inanıyor, çalışmaları-
nızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” diyerek 
tamamladı.

Pointing out that it is not possible for Posts to be excluded of the 
digital transformation, Director-General Bozgeyik went on to 
add, “As the Turkish Post, we are trying to realize this trans-
formation in a rapid manner. The position of e-commerce 
within this digital transformation is too important to deny. 
Following the 26th Universal Postal Congress, we concluded 
bilateral e-commerce agreements with many countries, which 
enhanced our business potential, increased our efficiency and 
reinforced our collaboration with the said countries.” Indicat-
ing that a collaboration might be made with the EuroMed (Eu-
ropean-Meditterenean Partnership), “This would constitute a 
major collaboration and power in the field of e-commerce. We 
should not miss opportunities. I am of the opinion that as of 
today, we should realize a collaboration in e-commerce,” said 
Bozgeyik. Remarking that a close collaboration might be es-
tablished with the PUMed member states in the fields of bank-
ing and postal services, as well, Director-General concluded 
his speech saying, “I believe that this meeting will make an im-
portant contribution to the future roadmap of the Union, and 
hope that your efforts will lead to good.”

“Bu toplantının Birliğin gelecekteki yol haritasına önemli  
katkılar sağlayacağına inanıyorum.”

 “I believe that this meeting will make important contributions 
to the future roadmap of the Union.”
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PTTBANK İNTERNET BANKACILIĞI VE MOBİL UYGULAMALARIYLA 
 PTT GÜVENCESİNİ HER YERDE YAŞAYIN

HEP YANINIZDA, HEP AÇIK
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Şampiyon Anadolu Efes ve Yakın Doğu Üniversitesi!
Champions: Anadolu Efes and Near East University!

PTT A.Ş.’nin katkılarıyla düzenlenen ve Avrupa’nın en iyi lig-
leri arasında gösterilen Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 
birinci yarısını ilk sekiz sırada tamamlayan takımların katıl-
dığı PTT Türkiye Kupası’nda Erkekler’de Anadolu Efes, Ka-
dınlar’da Yakın Doğu Üniversitesi şampiyon oldu.

PTT Erkekler Türkiye Kupası’nın basın toplantısı PTT A.Ş. 
Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik 
ile Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğ-
lu’nun katılımlarıyla 13 Şubat’ta İstanbul’da gerçekleştirildi. 
Genel Müdür Kenan Bozgeyik, PTT’nin kültüre, sanata, özel-
likle de spora verdiği önemi vurgulayarak, “Şirketimiz bas-

Organized with the contribution of the PTT Corp. and indicated 
among the best leagues in Europe, the Tahincioğlu Basketball 
Super League’s teams to complete the first term in top eight 
competed at the PTT Turkish Cup, in which Anadolu Efes be-
came the Men’s champions and Near East University Women’s.

The press meeting of the PTT Men’s Turkish Cup was organized 
in İstanbul on 13 February with the attendance of PTT Corp. 
Chairman of Board and Director-General Kenan Bozgeyik and 
Turkish Basketball Federation President Hidayet Türkoğlu. 
Putting an emphasis on the importance the PTT attaches to cul-
ture, arts and in particular sports, Director-General Bozgeyik 
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ketbolumuz için de kurumsal anlamda yapabileceği her şeyi 
yapmaya gayret edecektir. Federasyon Başkanımıza ve yö-
netimine bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. İstanbul’da 
böylesine güzel bir organizasyonun yapılması onur verici. 
Emeği geçen herkese teşekkürlerimi iletiyor, bütün takımlara 
başarılar diliyorum” dedi. 

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu 
ise “Bu yıl 33’üncüsünü gerçekleştirdiğimiz Erkekler Türki-
ye Kupası’na adını veren PTT’ye ve kurumun Yönetim Kurulu 
Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik’e huzurlarınızda 
teşekkür etmek istiyorum. Türkiye’nin her köşesine ulaşma 
becerisi olan PTT’nin önemli stratejimiz olan basketbolu 
yayma yolunda da çok değerli katkılarının olacağına hepimiz 
eminiz” diye konuştu.

İstanbul ve Mardin’de kupa heyecanı

PTT Erkekler Türkiye Kupası maçları 14-18 Şubat günleri 
arasında İstanbul’daki Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynan-
dı. Anadolu Efes, Banvit, Beşiktaş Sompo Japan, Darüşşafaka 
Basketbol, Eskişehir Basket, Fenerbahçe Doğuş, Sakarya Bü-

said, “Our Company shall strive to do all it can in the corpo-
rate sense for our basketball. I would like to once again offer my 
gratitude to our Federation President and management. It is a 
source of pride that İstanbul is hosting such a nice event. I con-
vey my thanks to all those who have put their efforts, and wish 
success to all teams.”

Turkish Basketball Federation President Hidayet Türkoğlu, on 
the other hand, stated, “In your presence, I would like to thank 
the PTT, after which the 33rd Men’s Turkish Cup is named, and 
Kenan Bozgeyik, the Chairman of Board and Director-Gener-
al of the institution. We are all certain that our PTT, which has 
the ability to access all four corners of Turkey, will significant-
ly contribute to spreading basketball, an important strategy of 
ours.”

Fighting for the cup in İstanbul and Mardin 

The games of the PTT Men’s Turkish Cup were played at the Si-
nan Erdem Sports Hall in İstanbul on 14-18 February. Follow-
ing the games, in which Anadolu Efes, Banvit, Beşiktaş Sompo 
Japan, Darüşşafaka Basketbol, Eskişehir Basket, Fenerbahçe 

Hidayet Türkoğlu: “PTT’nin basketbolu yayma yolunda da çok değerli 
katkılarının olacağına eminiz.”

Hidayet Türkoğlu: “We are certain that PTT will significantly contribute to 
spreading basketball, as well. ”
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yükşehir Belediye Basketbol ve Tofaş takımlarının mücadele 
ettiği maçlar sonrası Anadolu Efes ve Tofaş finale kaldı. Ana-
dolu Efes’in kazandığı müsabakanın ardından Genel Müdür 
Bozgeyik ve Federasyon Başkanı Türkoğlu, Anadolu Efes Kap-
tanı Doğuş Balbay’a Türkiye Kupası’nı takdim etti.

PTT Kadınlar Türkiye Kupası maçları 21-25 Şubat günleri 
arasında Mardin’deki Artuklu Yeni Spor Salonu’nda oynandı. 
Yakın Doğu Üniversitesi, Abdullah Gül Üniversitesi, Botaş, 
Çukurova Basketbol, Hatay Büyükşehir Belediyespor, Beşik-
taş, Fenerbahçe ve Mersin Büyükşehir Belediyespor takımla-
rının mücadele ettiği maçlar sonrası Hatay Büyükşehir Bele-
diyespor ve Yakın Doğu Üniversitesi finale kaldı. Yakın Doğu 
Üniversitesi’nin kazandığı müsabakanın ardından şampiyon-
luk kupası ile madalyalar Mardin Valisi ve Büyükşehir Bele-
diye Başkan Vekili Mustafa Yaman, Spor Genel Müdürü Meh-
met Baykan, PTT A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Adil Zembat 
ve Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu 
tarafından takdim edildi. 

PTT A.Ş. Genel Müdür Başdanışmanı Osman Çetinkaya dü-
zenlenen basın toplantısında basketbolun izlemesi oldukça 
keyifli bir spor olduğunu belirterek, “PTT Anonim Şirketi ola-
rak basketbolla ilgili böylesi güzel bir organizasyona destek 
vermekten büyük gurur duyuyoruz” dedi.

Doğuş, Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol and Tofaş 
competed, Anadolu Efes and Tofaş made it to the final. After 
the victory of Anadolu Efes, Director-General Bozgeyik and 
Federation President Türkoğlu presented the Turkish Cup to 
Anadolu Efes Captain Doğuş Balbay.

The PTT Women’s Turkish Cup games were played at the Ar-
tuklu New Sports Hall in Mardin on 21-25 February. Follow-
ing the games, in which Near East University, Abdullah Gül 
University, Botaş, Çukurova Basketbol, Hatay Büyükşehir 
Belediyespor, Beşiktaş, Fenerbahçe and Mersin Büyükşehir 
Belediyespor competed, Hatay Büyükşehir Belediye Basketbol 
and Near East University made it to the final. After the victo-
ry of Near East University, the championship cup and medals 
were presented by Mardin Governor and Metropolitan Mu-
nicipality Acting Mayor Mustafa Yaman, Director-General of 
Sports Mehmet Baykan, PTT Corp. Vice Director-General Adil 
Zembat and Turkish Basketball Federation President Hidayet 
Türkoğlu.

In the press conference organized, PTT Corp. Director-Gen-
eral Head Advisor Osman Çetinkaya indicated that basket-
ball is quite pleasant to watch and said, “As the PTT Corpo-
ration we are utterly proud to support such a nice basketball  
organization.”



Türkiye-Bosna Kardeşlik Gecesi 
coşkuyla kutlandı
Turkish-Bosnian Fraternity Night enthusiastically celebrated

23 Şubat’ta Bosna Hersek’in Zavidovići şehrinde düzenlenen 
Türkiye-Bosna Kardeşlik Gecesi, binlerce Boşnak ve Türk’ü 
buluşturdu. PTT A.Ş.’nin destekleriyle gerçekleştirilen etkin-
lik, Zeytin Dalı Harekatı şehitlerine ve bölgede çarpışan Meh-
metçiklere gönderilen dualarla başladı. Gece, folklor ekibinin 
gösterisi ve Boşnak sanatçılar Armin Muzaferija, Eldin Huse-
inbegovic, Latif Mocevic, Denial Ahmetovic ile Türk sanatçı 
Orhan Çakmak’ın şarkılarıyla devam etti. 

Etkinlikte bir konuşma yapan PTT A.Ş. Yönetim Kurulu Baş-
kanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, “Bize Türkiye’de Bos-
na Hersek denince yüreğimizin içinden bir şeyler akar. İşte 
görüyorum bu sevgiyi. Kalpten kalbe yol gidiyor. Biz kardeşle-
riniz olarak Anadolu’da bütün gücümüzle yanınızdayız” dedi. 
Genel Müdür Bozgeyik’e organizasyona desteklerinden dolayı 
plaket takdim edildi.

Ülkeyi ziyareti sırasında Bosna Hersek Ulaştırma Bakanı 
İsmir Yusko’yla bir görüşme gerçekleştiren Bozgeyik, Bosna 
Hersek Posta İdaresi Genel Müdürü Mirsad Mujic’e de ziya-
rette bulundu. Bozgeyik ve Mujic, iki posta idaresi arasında 
işbirliği yapılabilecek konular hakkında istişare etti.

Organized at the Bosnian city of Zavidovići on 23 February, the 
Turkish-Bosnian Fraternity Night united thousands of Bosnians 
and Turks. Organized with the support of the PTT Corp., the event 
started with prayers for the martyrs of Operation Olive Branch 
and the Turkish soldiers fighting in the region. The night contin-
ued with a performance by the folk dances team and songs by 
Bosnian artists Armin Muzaferija, Eldin Huseinbegovic, Latif 
Mocevic and Denial Ahmetovic as well as Turkish artist Orhan 
Çakmak.

Delivering a speech at the event, PTT Corp. Chairman of Board 
and Director-General Kenan Bozgeyik said, “In Turkey, when 
Bosnia-Herzegovina is in question, something flows from with-
in. Here, I see this love. There is a path from heart to heart. As 
your brothers, we stand by you in full strength in Anatolia.” Di-
rector-General Bozgeyik was presented a plaque for his support 
to the event.

Meeting with the Bosnian Minister of Transportation Ismir Jusko 
during his visit to the country, Bozgeyik also paid a visit to Mir-
sad Mujic, Director-General of Bosnian Post. Bozgeyik and Mujic 
discussed possible areas of collaboration between the two Posts.
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Yönetim ve Değerlendirme Toplantısı  
Samsun’da gerçekleştirildi
Administration and Evaluation Meeting held in Samsun

PTT A.Ş. 2018 Yönetim ve Değerlendirme Toplantısı, 9-10 
Şubat günlerinde Samsun’da yapıldı. PTT A.Ş. Yönetim Ku-
rulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, Yönetim Ku-
rulu Üyeleri, Genel Müdür Yardımcıları, Daire Başkanları ve 
81 ilin Başmüdürleri 2 gün boyunca 2017 gerçekleşmeleri ve 
2018 hedefleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. 

Samsun Valisi Osman Kaymak ve Samsun Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz’ın da katıldığı Yönetim ve 
Değerlendirme Toplantısı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu 
Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitler anısına saygı duruşu 
ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Toplantıda bir ko-
nuşma yapan Samsun Valisi Osman Kaymak, “Kurumlarımız, 
hükümete yük olan değil, onun yükünü alan, ona destek veren 
kurumlar olmalıdır. Ben Türkiye Cumhuriyeti’nin bir vatan-
daşı olarak PTT’nin bu aşamalara gelmesinden büyük mutlu-
luk duyuyorum. Bütün kurumlar PTT’yi örnek almalı” dedi. 

PTT Corp. 2018 Administration and Evaluation meeting was 
held in Samsun on 9-10 February. PTT Corp. Chairman of 
Board and Director-General Kenan Bozgeyik, Members of the 
Board of Directors, Vice Director-General, Heads of Depart-
ments and the Head Managers of 81 cities made evaluations on 
the 2017 actualizations and 2018 goals for 2 days.

The Administration and Evaluation Meeting, attended by Sam-
sun Governor Osman Kaymak and Samsun Metropolitan Mu-
nicipality Mayor Yusuf Ziya Yılmaz as well, started with a stand 
in silence for Mustafa Kemal Atatürk, the founder of the Turk-
ish Republic, and all martyrs, and the reciting of the national 
anthem. Delivering a speech at the meeting, Samsun Governor 
Osman Kaymak said, “Our institutions should be institutions 
that are not a burden on the government, but ease their burden, 
provide them support. As a citizen of the Republic of Turkey, I 
am greatly pleased with the level the PTT has reached. All insti-
tutions should take an example by the PTT.”
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PTT A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan 
Bozgeyik, yaptığı konuşmada Samsun’daki Yönetim ve Değer-
lendirme Toplantısı’nın tarihî önemine değinerek, “Bu top-
lantı, 177 yıllık geçmişi olan PTT’mizin bundan sonraki stra-
tejik planları, projeleri ve bu projelerin nerelerde olacağıyla 
ilgili tarihî bir değere sahiptir” dedi. Türkiye’nin istiklalinde 
ve istikbalinde yer almış bir kuruluşun, bu ülkenin insanına 
katkıda bulunmasının, bu ülke insanına hizmet götürmesi-
nin gurur verici olduğunu kaydeden Genel Müdür Bozgeyik, 
“Bu kuruluş her zaman devletinden ve milletinden en büyük 
desteği görmüştür. Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere 
Başbakanımız ve Bakanımızın büyük gayret ve destekleriy-
le, onların koymuş olduğu hedefler doğrultusunda bir dün-
ya markası olma yolunda emin adımlar atmış ve hedeflerini 
tek tek kusursuz bir şekilde gerçekleştirmiş dev bir şirket var 
önümüzde” diye konuştu.

Genel Müdür Bozgeyik, Başbakan Binali Yıldırım’ın Afrin’de-
ki operasyonu yürüten 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsma-
il Metin Temel’le görüntülü konuşmasına da değinerek, “Bu 
ülke nereden nerelere geldi. Başbakanımız bu haftaki Bakan-
lar Kurulu’nda 2. Ordu Komutanımızla, kahramanca savaşan, 
bu ülkenin insanının burnu kanamasın diye mücadele eden 
askerlerimizle görüntülü bir şekilde konuştu. Başbakanımız 
böylece PTT’mizin kendi mühendislerinin tasarlamış olduğu 
millî bir projenin de açılışını ve lansmanını yapmış oldu. İşte 
bu PTT’nin gururudur” dedi.

In his speech, PTT Corp. Chairman of Board and Director-Gen-
eral Kenan Bozgeyik touched upon the historical importance 
of the Administration and Evaluation Meeting in Samsun and 
stated, “This meeting is of historical value in terms of the up-
coming strategic plans, projects and the location of these pro-
jects, of our PTT, which has a history of 177 years.” Indicating 
that the fact that an institution, which has been present in the 
struggle for independence of Turkey and will be present in its 
future, contributes to the people of this country and offers its 
people support is sublime, Director-General Bozgeyik went on 
to add, “This establishment has always received the greatest 
support from its state and nation. We are facing a giant compa-
ny that has taken solid steps towards becoming a global brand 
with the great efforts and initiatives of mainly our President as 
well as our Prime Minister and Minister; a company that has 
one by one realized its goals perfectly.”

Also touching upon Prime Minister Binali Yıldırım’s video chat 
to Lieutenant General İsmail Metin Temel, Commander of the 
2nd Army, Director-General Bozgeyik said, “This country has 
made such progress. During this week’s Council of Ministers, 
our Prime Minister made a video chat with our Commander 
of the 2nd Army, with our soldiers who fight bravely so as the 
people of this country are not harmed. In this way, our Prime 
Minister has also initiated and launched a national project de-
signed by the PTT’s own engineers. This here is a source of pride 
for the PTT.”
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Genel Müdür Bozgeyik, konuşmasında PTT A.Ş.’nin şirketler 
kurarak güçlü ve büyük bir holding haline geldiğini, özellikle 
e-ticarette yüzde 300 büyüyerek dünyanın gözünü kendine 
çevirdiğini kaydetti. Şirket’in e-ticaret lojistiğinde dünyada 
7’nci sıraya yükseldiğini de belirten Bozgeyik, “Toplantımızı 
Samsun’da yapmamızın birçok nedeni vardı. Bunlardan biri 
de bu şehrin Kuzey’e açılan kapı olması. Bu nedenle buradaki 
lojistiği harekete geçirmemiz lazım” diye konuştu. 

Açılış töreninde Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf 
Ziya Yılmaz da bir konuşma gerçekleştirdi. PTT A.Ş.’nin köklü 
bir kurum olmasına değinen Yılmaz, “Osmanlı’dan modern 
Türkiye Cumhuriyeti’ne kalan iftihar vesilesi, kurulduğundan 
bu yana kendini sürekli geliştirerek modern Türkiye’nin gülen 
yüzü olan PTT A.Ş.’nin toplantısına Samsun’da ev sahipliği 
yapmak çok güzel” dedi.

PTT A.Ş. Samsun Başmüdürü Cemal Saraç ise “Sizleri Mus-
tafa Kemal Paşa’nın Kurtuluş meşalesini ateşlediği şehirde; 
tarihiyle, turizmiyle, denizi ve doğasıyla dünyanın en yaşanı-
lır destinasyonlarından Samsun’da ağırlamaktan büyük bir 
mutluluk ve gurur duyuyoruz” diye konuştu.

In his speech, Director-General Bozgeyik indicated that the PTT 
Corp. has become a strong and major holding by establishing 
companies, and that by achieving a growth of 300 percent in 
e-commerce, it has made the world’s eyes turn. Also stating that 
the Company has risen to the 7th rank in the world in terms of 
e-commerce logistics, “There were many reasons why we carried 
out our meeting in Samsun, one of them being the fact that this city 
is a gate to the North. Thus, we need to activate the logistics here,” 
said Bozgeyik.

During the opening ceremony, Samsun Metropolitan Municipality 
Mayor Yusuf Ziya Yılmaz also delivered a speech. Touching upon 
the fact that the PTT Corp. is a rooted institution, Yılmaz said, “It 
is very nice to host in Samsun the meeting of the PTT Corp., which 
has been a source of pride passed down to the modern Turkish Re-
public from the Ottomans, which has become Turkey’s smiling face 
by constantly developing itself ever since it was first established.”

PTT Corp. Samsun Head Manager Cemal Saraç, on the oth-
er hand, affirmed, “We are very happy and proud to host you in 
Samsun, one of the most habitable destinations of the world with 
its history, tourism, sea and nature; the city where Mustafa Kemal 
Pasha ignited the torch of independence.”



115

“2018, bu Şirket’in ayaklarının yerden kesildiği 
yıl olacak”

İlk gün açılış konuşmalarının ardından Başmüdürlerle grup 
toplantılarına geçildi. PTT A.Ş. Genel Müdür Yardımcıları 
Adil Zembat, Ali İhsan Karaca, Gürbüz Akbulut ve Yusuf Can-
bolat başkanlığında gerçekleştirilen toplantılarda Şirket’in 
faaliyetleri il bazında değerlendirildi.

Toplantılar sürerken Genel Müdür Kenan Bozgeyik, Samsun 
Valisi Osman Kaymak ve Samsun Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Yusuf Ziya Yılmaz’a nezaket ziyareti gerçekleştirdi. Boz-
geyik, PTT A.Ş. Samsun Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Sam-
sun Başmüdürlüğü’nde de incelemelerde bulundu.

Başarıyla tamamlanan Yönetim ve Değerlendirme Toplan-
tısı, Genel Müdür Kenan Bozgeyik’in kapanış konuşmasıyla 
sona erdi. Ülkemizin geçmişinde ve geleceğinde yer alan PTT 
A.Ş.’nin bugün de tarihî fonksiyonunu icra ettiğini dile geti-
ren Bozgeyik, “Göreve geldiğim günden bu yana gece gündüz 
demeden çalışan, başta siz yönetici kardeşlerim olmak üzere 
tüm çalışma arkadaşlarıma şükranlarımı arz ediyorum. PTT 
A.Ş.’nin başarısı 40 bin kişinin alın teriyle yazılmış bir destan-
dır” dedi. Kenan Bozgeyik, PTT A.Ş.’nin artık çok daha büyük 
atılımlara imza atması gerektiğinin altını çizerek, “2018, bu 
Şirket’in ayaklarının yerden kesildiği yıl olacak” diye konuştu.

“2018 will be the year when this Company is 
swept off its feet”

Following the opening speeches of the first day, group meetings 
were held with Head Directors. PTT Corp. Vice Director-Gener-
als Adil Zembat, Ali İhsan Karaca, Gürbüz Akbulut and Yusuf 
Canbolat chaired the meetings, during which the activities of 
the Company were evaluated on a provincial basis.

As the meetings continued, Director-General Kenan Bozgey-
ik paid a courtesy visit to Samsun Governor Osman Kaymak 
and Samsun Metropolitan Municipality Mayor Yusuf Ziya Yıl-
maz. Bozgeyik also made evaluations at the PTT Corp. Samsun 
Training Center Directorate and Samsun Head Directorate.

Completed successfully, the Administration and Evaluation 
Meeting came to an end with Director-General Kenan Bozgey-
ik’s closing speech. Indicating that the PTT Corp., which has a 
place in the past and future of our country, executes its histor-
ical functional today as well, Bozgeyik went on to add, “I offer 
my gratitude to all my colleagues, especially you, my executive 
brothers, who have been working day and night ever since I 
took office. The PTT Corp.’s success is an epic written with the 
efforts of 40 thousand.” Underlining that the PTT Corp. now 
needs to make much bigger leaps, “2018 will be the year when 
this Company is swept off its feet,” said Kenan Bozgeyik.
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PTT Corp. opened many new offices, agencies and Pttmatiks 
throughout Turkey between 15 January 2018 and 15 Febru-
ary 2018.

A total of 44 offices in 27 cities, namely Adana, Afyon, Ankara, 
Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Denizli, Edirne, Erzin-
can, Gaziantep, Iğdır, İstanbul, Karabük, Kırıkkale, Kırklare-

li, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Manisa, 
Mersin, Muğla, Nevşehir, Samsun, 
Şanlıurfa, Van and Zonguldak; a to-
tal of 3 agencies in 3 cities, namely 
Antalya, Samsun and Şanlıurfa, and 
a total of 92 Pttmatiks in 37 cities, 
namely Adana, Afyon, Ağrı, Anka-
ra, Antalya, Ardahan, Bartın, Bursa, 
Çankırı, Denizli, Edirne, Eskişehir, 
Gaziantep, Hakkari, Hatay, İstanbul, 

Kahramanmaraş, Karaman, Kastamonu, Kırıkkale, Kırklare-
li, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, 
Niğde, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sivas, Siirt, Tokat 
and Van were offered to the use of citizens.

PTT Corp. grows without losing speed
PTT A.Ş. hız kesmeden büyüyor

PTT A.Ş., 15 Ocak 2018 ve 15 Şubat 2018 tarihleri arasında 
Türkiye genelinde pek çok yeni işyeri, acentelik ve Pttma-
tik’in açılışını gerçekleştirdi. 

Adana, Afyon, Ankara, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, 
Denizli, Edirne, Erzincan, Gaziantep, Iğdır, İstanbul, Kara-
bük, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Manisa, 
Mersin, Muğla, Nevşehir, Samsun, 
Şanlıurfa, Van ve Zonguldak olmak 
üzere 27 ilde toplam 44 işyeri; Antal-
ya, Samsun ve Şanlıurfa olmak üze-
re 3 ilde toplam 3 acentelik; Adana, 
Afyon, Ağrı, Ankara, Antalya, Arda-
han, Bartın, Bursa, Çankırı, Denizli, 
Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Hak-
kari, Hatay, İstanbul, Kahramanma-
raş, Karaman, Kastamonu, Kırık-
kale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, 
Mersin, Muğla, Niğde, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, 
Sivas, Siirt, Tokat ve Van olmak üzere 37 ilde toplam 92 Ptt-
matik vatandaşların hizmetine sunuldu.
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PTT A.Ş., müşterilerine güler yüzlü personeliyle  
hizmet veriyor.

PTT Corp. provides services to its customers with  
its genial staff.

PTT Corp. designs its branches so that disabled citizens  
can easily benefit from them. 

PTT Corp. carries out activities throughout Turkey without 
compromising on its understanding of quality and trust.

PTT A.Ş., işyerlerini engelli vatandaşların kolaylıkla  
faydalanacağı şekilde dizayn ediyor.

PTT A.Ş., kalite ve güven anlayışından taviz vermeden  
Türkiye’nin her yerinde faaliyet yürütüyor.

PTT A.Ş. Ataevler-2 Şubesi PTT Corp. Ataevler-2 Branch

PTT Corp. Hayme Hatun Branch

PTT Corp. İshakpaşa Branch 

PTT A.Ş. Hayme Hatun Şubesi

PTT A.Ş. İshakpaşa Şubesi
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life
KİTAP
BOOK

Çocukluk yıllarında kaçırılan, yaşıtların-
dan farklı olarak suçlar dünyasının için-
de yetişen Kick Lannigan, keskin nişan-
cı, bomba yapım ustası ve tam bir ölüm 
makinesidir. 21 yaşındaki genç kadın, 
kaybolan iki çocuğu ararken kendi geçmi-
şindeki sır perdesini aralamak ve gerçek-
leri ortaya çıkarmak için karşısına çıkan 
ipuçlarını takip edecek, aynı zamanda 
kime güveneceğini bilmediği tehlikeli bir 
maceraya atılacaktır.

Abducted as a child and growing up inside 
a world of crime in contrast to her peers, 
Kick Lannigan is a sniper, bomb-making 
expert and a complete killing machine. 
While looking for two lost children, the 
21-year-old young woman would chase 
the clues appearing on her way to reveal 
the secrets of her past and uncover the 
truth and also set on a dangerous adven-
ture in which she does not know who to 
trust.

TEK TEKME
ONE KICK   
CHELSEA  
CAIN   
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Toni, kız kardeşi Nicole’ü öldürmek su-
çundan 15 yıl hapse mahkum edilir. An-
nesi ve babası başta olmak üzere kimse 
suçsuz olduğuna inanmaz ve onun arka-
sında durmaz. Her ne kadar geçmişi geri-
de bırakıp kendine yeni bir yol çizmek is-
tese de ezeli düşmanı Shauna buna engel 
olur. Bundan sonra yapması gereken kız 
kardeşinin cinayetini çözmek ve gücünü 
tekrar kazanmak olacaktır. Bu süreçte 
sevgilisi Ryan onu cesaretlendirecektir.

Toni is sentenced to 15 years in prison 
for killing her sister Nicole. No one, es-
pecially her mother and father, believes 
she is innocent and stands by her. Al-
though she wants to leave the past be-
hind and set on a new path, her nemesis 
Shauna gets in her way. What should be 
done now is to uncover her sister’s mur-
der and to win her strength back. Her 
lover Ryan is to encourage her through-
out the process.

O GECE
THAT NIGHT   
CHEVY  
STEVENS   
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KOYU ANTOLOJİ    
TEOMAN

Türk rock müziğinin sevilen isimlerinden 
Teoman, eski şarkılarını yeniden yorum-
ladığı “Koyu Antoloji” albümünü mü-
zikseverlerin beğenisine sunuyor. Ens-
trüman tonları, şarkı düzenlemeleriyle 
dramatik bir atmosferin yaratıldığı albüm 
yirmi altı parçadan oluşuyor. Teoman in-
sanları eğlendirmeyi amaçlamadığını, 
albümdeki şarkıların sözlerine konsantre 
olarak dinlenmesini istediğini belirtiyor. 
Eseri www.epttavm.com üzerinden temin 
etmek mümkün.

One of the most loved figures in the Turk-
ish rock music, Teoman offers his album 
“Koyu Antoloji”, where he reinterprets 
some of his old songs, to the audience. 
The album, where a dramatic atmos-
phere is created through instrument tones 
and song arrangements, is composed 
of twenty-six songs. Teoman states that 
he does aim to entertain and that people 
should focus on the lyrics when listening 
to the songs in the album. The work can be 
bought on www.epttavm.com.
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THE BOOK OF SOULS: 
THE LIVE CHAPTER     
IRON MAIDEN

Çıkardığı birçok stüdyo albümü, düzen-
lediği sayısız konser ve canlı kayıt çalış-
malarıyla heavy metalin simgesi haline 
gelen Iron Maiden’ın “The Book of Souls: 
The Live Chapter” albümü, grubun 39 ül-
keyi kapsayan “The Book of Souls” dünya 
turnesi sırasında canlı kaydettiği şarkı-
ları içeriyor. Tony Newton and Iron Ma-
iden’ın kurucu üyelerinden Steve Har-
ris’in yapımcılığını üstlendiği albümde 
“If Eternity Should Fail”den “Fear of the 
Dark”a 15 parça yer alıyor.

A symbol of heavy metal with many stu-
dio albums they have released, countless 
concerts they have performed and live re-
cording works, Iron Maiden’s “The Book 
of Souls: The Live Chapter” includes songs 
recorded live during “The Book of Souls” 
world tour encompassing 39 countries. In 
the album, produced by Tony Newton and 
Steve Harris, one of the founding mem-
bers of Iron Maiden, there are 15 songs 
from “If Eternity Should Fail” to “Fear of 
the Dark.”
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YÖNETMEN DIRECTOR: DEE REES
OYUNCULAR STARS: CAREY MULLIGAN,  JASON CLARKE,   
JASON MITCHELL,  MARY J. BLIGE,  GARRETT HEDLUND 
YAPIM PRODUCTION: ABD USA
TÜR GENRE: DRAM DRAMA
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Laura ve Henry McAllan Missis-
sippi’deki çiftliklerinde çocuk-
larıyla ve Henry’nin babasıyla 
birlikte yaşamaktadır. Jackson 
ailesi ise bir yandan çiftliğin işle-
rini yürütmekte, diğer yandan bir 
gün kendi arazilerine sahip ol-
mayı hayal etmektedir. Bu arada 
Henry’nin erkek kardeşi Jamie 
ve Jacksonların büyük oğlu Ron-
sel savaşa gider. İki genç, harp 
sonrası evlerine döndüklerinde 
ırkçılık ve travma sonrası stres 
bozukluğu gibi birçok sorunla 
boğuşacak, günlük hayata uyum 
sağlamakta zorluk çekecektir. 

Laura and Henry McAllan live 
with their children and Henry’s 
father at their farm in Mississip-
pi. The Jackson family runs the 
farm’s day-to-day business on one 
hand and dream of having their 
own land one day on the other. In 
the meanwhile, Henry’s brother 
Jamie and Ronsel, the elder son 
of the Jacksons, go to war. Upon 
coming back home after the war, 
the two youngsters would strug-
gle with many issues such as rac-
ism and post-traumatic stress 
disorder, and have a hard time 
adjusting to daily life.

SAVAŞTAN SONRA 
MUDBOUND
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YÖNETMEN DIRECTOR:  SELAHATTİN SANCAKLI 
OYUNCULAR STARS: MEHMET ASLANTUĞ, FİKRET KUŞKAN,  
YURDAER OKUR, BURCU ÖZBERK  
YAPIM PRODUCTION: TÜRKİYE TURKEY
TÜR GENRE: DRAM DRAMA

Selçuklu Hükümdarı Alâeddin 
Keykubad zehirlenerek ölür. Ye-
rine geçen Gıyaseddin Keyhüs-
rev ise Anadolu’yu koruyacak ve 
Selçuklu Devleti’ni temsil edecek 
nitelikte değildir. Bu durumu 
fark eden Moğol ordusu saldırıya 
geçer ve Selçuklu topraklarında 
hak iddia eder. Devlet yıkılma 
tehlikesi altındayken, Emir Celâ-
leddin Karatay halkı örgütler ve 
ciddi bir hazırlıkla Moğollara 
direnişe geçer. Bu direnişte genç 
yaşlı herkes bu büyük Selçuklu 
kahramanı ve devlet adamının 
yanında yer alacaktır.

The Seljuqid ruler Kayqubad I is 
poisoned to death. Replacing him, 
Kaykhusraw I does not have what 
it takes to protect Anatolia and 
represent the Seljuqid State. Re-
alizing this fact, the Moghul army 
attacks and claims a right on Sel-
juqid lands. As the state is under a 
threat to collapse, Emir Celâleddin 
Karatay rallies the public and or-
ganizes an insurgency against the 
Moghuls with considerable prepa-
ration. In this insurgency, every-
one – old and young – would stand 
by this great Seljuqid hero and 
statesman.

DİRENİŞ KARATAY 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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